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У Вуковару, 

Скупштина ЗВО, 27. мај 2020г.  



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

Заједничко веће општина једина је институција српске националне мањине основана 

темељем међународно признатих докумената, односно Основног споразума о подручју 

источне Славоније, Барање и западног Срема ( Ердутски споразум ) потписаног 12.11.1995. 

године, Писма намера Владе Републике Хрватске упућеног Савету безбедности УН-а за 

завршетак процеса мирне реинтеграције подручја под прелазном управом УН-а у уставно-

правни поредак Републике Хрватске од 13.01.1997. године, чији сведоци су били тадашњи 

амбасадор Сједињених Америчких Држава у Републици Хрватској г. Peter W. Galbraith и 

посредник Уједињених нација г. Thorvald Stoltenberg те Одлуке Владе Републике Хрватске о 

организацији, статусу, саставу, надлежностима и финансирању Заједничког већа општина од 

15.10.1998. године ( Народне новине број 137/98 ). 

На бази свих ових међународних докумената и докумената домаћег карактера, а додатно 

позивајући се на међународноправно мишљење одела за међународноправне послове 

Министарства спољних послова Републике Хрватске од 30.08.2001. године, Заједничком 

већу општина, као продукту Ердутског споразума и Писма намера Владе Републике 

Хрватске упућеном Савету безвбедности УН-а, даје се неограничено време трајања и трајни 

задатак да континуирано ради на свим оним активностима заштите и унапређења права и 

положаја српског народа на истоку Републике Хрватске која су детаљно дефинисана у 

Одлуци Владе Републике Хрватске о организацији, статусу, саставу, надлежностима и 

финансирању Заједничког већа општина.  

Ради прецизнијег сагледавања овласти које су Одлуком Владе Републике Хрватске додељене 

Заједничком већу општина, у наставку ће се презентовати таксативно набројана права које је 

Влада Републике Хрватске доделила нашој институцији: 

- Предлаже кандидате на положаје помоћника министара у Министарствима 

унутрашњих послова, правосуђа, просвете, спорта и културе те високи положај у 

Министарству развоја и обнове те у Уреду за прогнана лица 

- Предлаже кандидате за остале дужности 

- Прати рад својих именованих и изабраних представника 

- Анализира стање у општинама и даје предлоге надлежним телима и 

организацијама вишег степена 

- Оснива и управља, у складу са законом, информативном и издавачком делатношћу 

српске националне заједнице ( ТВ, радио станице и друга средства информисања ) 

- Прати провођење просветне и културне аутономије и даје предлога за њихово 

остварење и унапређење 

- Води бригу о остваривању људских, грађанских и етничких права српске 

националне заједнице 

- Анализира и даје предлоге у вези са пропорционалном заступљеношћу Срба у 

полицији, правосуђу, здравству и осталим јавним службама 



- Одржава састанке са Председником Републике Хрватске , односно његовим 

Уредом 

- Суделује у изградњи и одржавању институционалних веза са другим српским 

етничким заједницама у Републици Хрватској и иностранству 

- Сарађује са другим субјектима у складу са својим делокругом рада 

 

Дакле, на бази свих горе наведених међународних и домаћих докумената, Заједничком већу 

општина даје се у надлежност и ингеренцију да води рачуна и штити културну и просветну 

аутономију припадника српске заједнице на подручју делова Вуковарско – сремске и Осјечко 

– барањске жупаније као елемената који представљају базу за очување националног 

идентитета једног народа као и да оснива и управља информативном и издавачком 

делатношћу српске заједнице на свом матерњем језику и писму. Уз просветну и културну 

аутономију, употреба свог језика и писма један је од најважнијих фактора у очувању свести о 

националној припадности те представља једну од најјачих баријера у борби против 

асимилације коју својим деловањем Заједничко веће општина покушава неутралисати, а тамо 

где то није могуће успорити или умањити њен утицај. 

Због тога наша институција даје велики значај одгојно-образовном процесу на српском 

језику и ћириличном писму те га помаже на различите начине. Исто је и са радом на очувању 

културног наслеђа нашег народа и наше традиције, обичаја и вере. 

Овом приликом важно је истаћи да на подручју деловања ЗВО-а постоји 8 предшколских 

установа, 17 ОШ и 5 средњих школа у којима се целокупан одгојно-образовни процес одвија 

на српском језику и ћириличном писму. Ради се о преко 2000 ученика и преко 500 деце 

предшколског узраста. 

Радимо и на томе да координишемо рад свих КУД-ова која на овом подручју окупљају наше 

сународњаке јер су ова друштва важна за очување нашег културног наслеђа, традиције и 

обичаја нашег народа који се преносе са генерацију на генерацију и, на тај начин, чувају од 

заборава. 

Наша институција има интензивну сарадњу и блиску повезаност са Српском православном 

црквом која је исходиште и колевка наше духовности. Циљеви и Заједничког већа општина и 

СПЦ су идентични када је у питању борба за очување нашег националног идентитета и 

стварање јединства и заједништва нашег народа, поготово јер се овде налазимо у ситуацији 

да смо национална мањина изван граница матичне државе чиме се потреба за слогом i 

заједничким деловањем додатно интензивира. 

Треба истаћи и то да се у задатак Заједничког већа општина наводи и то да координише 

активности ЈЛС у његовом саставу према институцијама власти као и да артикулише њихове 

заједничке интересе када су у питању положај и права припадника српске заједнице који 

живе на овом подручју. 

У својим активностима Заједничко веће општина мора да води рачуна и о привредном 

развоју јединица локалне самоуправе које се налазе на његовом подручју јер се само кроз 



целокупан развој овога краја може обезбедити останак и опстанак припадника српске 

националне мањине на њиховим вековним огњиштима. 

Полазећи од наше обавезе из Одлуке Владе Републике Хрватске о организацији, саставу, 

структури, надлежностима и финансирању ЗВО-а да водимо рачуна о пропорционалној 

заступљености Срба у полицији, правосуђу, здравству и другим јавним службама, кроз 

разговоре са представницима ових институција настојали смо указати на потребу стриктног 

провођења Уставног закона о правима националних мањина који у чл. 22 даје предност 

приликом запошљавања представницима националних мањина ( под једнаким условима ) све 

док број запослених у тој институцији не дође на проценат броја Срба који живе на 

територији коју својим радом и деловањем покрива та институција. 

Полазећи од чињенице да се припадници српске заједнице суочавају са бројним проблемима 

када је у питању поштивање њихових законом загарантованих права, Заједничко веће 

општина у оквиру свог делокруга рада има и правну службу која има задатак да упознаје 

људе са њиховим правима као и начинима и процедурама за остваривање истих према 

институцијама власти. 

Целокупан рад Заједничког већа општина у протеклој 2019. години базирао се на одредбама 

Стратешког плана ЗВО-а за период 2018. – 2022. година  којег је усвојила Скупштина на 

својој седници одржаној у 5. месецу 2018. године као и на Оперативном плану рада за 2019. 

годину. 

Седиште Заједничког већа општина је у Вуковару где се налазе све службе наше 

институције, а имамо и канцеларију у Белом Манастиру која покрива подручје саме Барање. 

У протеклој години рад Заједничког већа општина одвијао се путем пет Одбора и то: 

- Одбора за људска права 

- Одбора за културу и спорт 

- Одбора за образовање 

- Одбора за медије, информисање и веру 

- Одбора за привреду те 

- Пројект центра ЗВО-а 

 

Извештај о раду Заједничког већа општина и извршење Оперативног плана за претходну 

календарску годину приказаћемо по извештајима за сваки Одбор ЗВО-а те Пројект центар 

наше институције што ће, на крају, чинити једну целину укупног извештаја о раду за 2019. 

годину. 

Одмах на почетку треба нагласити да смо за рад у 2019. години добили више средстава од 

Уреда за људска права Владе Републике Хрватске који чини највећи део прихода 

Заједничког већа општина. 



У 2018. години тај износ износио је 2.351.831,60 кн те је у 2019. тај износ повећан на 

2.651.831,60 кн да би у 2020. годину ушли у буџет РХ преко Уреда за људска права са 

2.850.000,00 кн. 

Додатно, Савет за националне мањине Републике Хрватске, који суфинансира издавање 

штампаних медија и културни аматеризам, доделио је ЗВО-у у 2019. години 811.000, 00 кн 

што је повећање у односу на ранију годину када су средства износила 642.000,00 кн. У 2020. 

години од Савета за националне мањине добили смо 1.091.000,00 кн. 

За све ово треба захвалити и нашим саборским заступницима СДСС-а који су уложили 

велики труд и напор да би се обезбедила финансијска стабилност, како наше институције, 

тако и других институција српске заједнице у Републици Хрватској. 

Треба истаћи и да је помоћ матичне државе била значајна те смо по том основу добили 

финансијска средства за разноврсне пројекте наше институције и од Владе Републике Србије 

– пре свега Министарства културе и информисања Републике Србије ( новински лист 

„Извор“ и ТВ продукција ЗВО-а ), Министарства спољних послова Републике Србије – 

Управе за сарадњу са дијаспором  и Србима у региону – пројект „Малишани у Београду „ те 

од Владе АП Војводине ( за културни аматеризам, новински лист „Извор“ и ТВ продукцију ). 

Прошле године смо направили и додатни искорак у овом смислу тако да је град Нови Сад, а 

на основу потписаног Споразума о сарадњи, за 91 ђака првака обезбедио исто толико 

школских торби. 

Помоћ у књигама и лектирној грађи стигла је са адреса Народне библиотеке Србије, Матице 

Српске, Завода за уджбенике Републике Србије, Градске бибилотеке Нови Сад. 

Посебно смо срећни што смо и у 2019. години успели наставити са добро започетом праксом 

у којој Влада АП Војводине донира одређена средства од којих смо у 2018. години купили 

уџбенике за део ђака у настави на српском језику и ћириличном писму, а пошто је од прошле 

године уџбенике за сву децу финансирала Влада Републике Хрватске, средства добијена од 

Покрајинске владе усмерили смо у набавку радних свески за све ученике од 1-5 разреда која 

похађају наставу по моделу „А“.  

И прошле године смо обезбедили бесплатне школске торбе за сваког ђака првака који је 

кренуо у школу по моделу „А“ од чега је 100 школских торби била донација Покрајинског 

секретаријата за високо образовање Владе АП Војводине, а 91 школска торба била је 

донација града Новог Сада. 

Узимајући у обзир специфичне ситуације у основним школама на подручју града Вуковара ( 

њих 3 ) те општине Јагодњак, ЗВО и СНВ одлучују да финансирају куповину радних свески 

и за ученике 6,7 и 8 разреда у ове четири школе са циљем афирмисања мањинског модела 

образовања по моделу „А“ јер су општине са већински српским становништвом из својих 

буџета издвојили средства за радне свеске ученика завршне три године основне школе. 

Иако смо то желели учинити до краја прошле године, свој деци са подручја Осјечко-

барањске жупаније која слушају наставу по моделу „А“ и „Ц“ поделили смо почетком ове 

године  комплете школског прибора, а свој деци са подручја Вуковарско-сремске и Осјечко-



барањске жупаније која слушају наставу по било којем облику мањинског образовања – А, Б 

или Ц Заједничко веће општина поделило  је поклон пакете са слаткишима за све ученике од 

1-4 разреда. Радило се о преко 1000 пакетића. 

Посебно смо били осетљиви на Барању те смо боравили на рођендану удружења „Пчелице“ 

које окупља децу српске националности са подручја Барање где их уче својој култури, 

тадицији и обичајима те им том приликом уручили поклоне за њихове полазнике. Договор је 

био да ЗВО ове године буде генерални покровитељ прославе њиховог 10. рођендана, али се 

то због пандемије корона вируса није реализовало. Међутим, спремни смо и надаље 

помагати рад овог удружења које својим радом покушава очувати национални идентитет код 

наших најмлађих. 

Организовали смо и одлазак свих предшколаца који предшколски одгој слушају на српском 

језику и ћириличном писму у Београд где су имали организоване разноврсне радионице као и 

могућност да се упознају са знаменитим местима Београда. Овај пројект финансирало нам је 

Министарство спољних послова – Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, а на 

пут је ишло 151 дете. 

Ученици су и по другим питањима били у фокусу рада Заједничког већа општина. С тим у 

вези, ЗВО је организовао већи број једнодневних или вишедневних екскурзија на различита 

места у Републици Србији којима смо покушали обухватити децу из што је могуће више 

места са територије коју својим деловањем покрива ЗВО. 

Тако смо платили превоз деци из Старих Јанковаца, Сремских Лаза и Бановаца у Сремску 

Митровицу, док је ручак, посету музеју и улазнице у национални резерват природе 

„Засавица“ као и вожњу бродом платио град Сремска Митровица. 

Деца из више места са овог подручја 29.09.2019. посетила су општину Љубовија где су три 

дана боравила на том подручју као гости ове општине. Боравили су у комплексу Манастира 

„Соко град“ где су имали организоване радионице и дружење са вршњацима, обилазак више 

значајних историјско-културних места, рафтинг на Дрини, а на крају свако дете добило је на 

поклон богат поклон пакет од домаћина. 

Са домаћинима је договорено да деца са нашег подручја сваке године буду гости 

традиционалног окупљања деце из свих крајева света у овом Манастиру, а што је прихваћено 

са наше стране. 

Деца из Јагодњака и Бршадина посетила су стадион ФК „Црвена Звезда“ где је трошак 

превоза у потпуности сносило ЗВО,а са управом овог клуба договорено је бесплатно 

разгледавање њиховог музеја те бесплатно гледање утакмице која се тог дана одигравала. 

Ученици нижих разреда из Вуковара боравили су на теренској настави у Београду у оквиру 

које су имали интерактивну наставу на броду кроз тзв. „Учионицу на води“. Трошак ове 

учионице на води платила је Општина Стара Пазова, а ручак је организовао и договорио 

државни секретар Министарства управе и локалне самоуправе Републике Србије г. Иван 

Бошњак. 



За децу из ОШ Мирковци организовали смо једнодневну екскурзију у Нови Сад која је била 

бесплатна за сву децу. 

Треба споменути да је већи број наших ученика боравио у Београду на позив Министарства 

спољних послова – Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону поводом 

Међународног дана сећања на жртве холокауста. 

Полазећи од циљева ЗВО-а, а који се односе на сарадњу са другим крајевима где живе 

припадници нашег народа као и њиховим  организацијама, организовали смо и прошле 

године  поделу 260 пакета школског прибора за све ученика на подручју Шибенско-книнске 

жупаније који похађају православни веронаук.  

Осим тога,  поводом Божића, поклонили смо деци из западне Славоније која похађају 

православни веронаук 180 пакетића, а за Ускрс већи број хуманитарних пакета за наше 

социјално најугроженије сународњаке који живе на том простору. Додатно, припремили смо  

и 60-ак пакета које смо поклонили нашим повратничким породицама на Кордуну када је 

организован обилазак тог краја. На тај начин жеља нам је била показати повезаност и бригу 

њихових сународњака са овог подручја са људима из тих повратничких средина и изградња 

духа заједништва, солидарности и међусобног помагања. 

Када је у питању домен образовања, организовали смо преко нашег Одбора за образовање 

семинар за професоре српског језика у Београду са циљем прикупљања нових информација и 

сазнања битних за квалитетно провођење наставе за наше ученике. 

На наше молбе, које смо упутили на већи број адреса у Републици Србији, добили смо 

одређене донације књига и лектирне грађе из Народне библиотеке Србије и Завода за 

уџбенике и наставна средства Републике Србије које смо наменили нашим основним 

школама. 

У оквиру бриге о нашим најмлађима, Заједничко веће општина по други пут је организовало 

летњу школу Калиграфије која је одржана последње недеље Јуна у Манастиру Успења 

Пресвете Богородице у Даљ планини. Ова летња школа окупила је ученике виших разреда 

већег броја школа са подручја ВСЖ и ОБЖ, а финансирана је средствима Министарства 

образовања Републике Хрватске. Треба истаћи да је ова летња школа реализована у сарадњи 

са СПЦ-ом чији свештеници су свакодневно били тамо, одржали одређени број предавања, а 

све са благословом Његовог преосвештенства Епископа Осјечко-пољског и барањског г. 

Херувима. 

Заједничко веће општина било је и организатор такмичења деце 8. разреда из основних 

школа у којима се настава одвија на српском језику и ћириличном писму из српског језика и 

националне историје, а које је одржано у ОШ „Синиша Главашевић“ из Вуковара.  

13.11.2019. ЗВО је органиизовао пријем за ученике који су на жупанијским и државним 

такмичењима освојили једно од прва три места. Ово је један од начина на који желимо 

показати ученицима да ценимо то што се образују на свом матерњем језику и писму, а то је и 

лепа прилика да се деца из различитих школа упознају и друже. Том приликом гледамо да 



сваког ученика наградимо неким скромним поклоном, а прошле године то је био Правопис 

српског језика у издању Матице Српске из Новог Сада који је добило укупно 26 ученика. 

Водили смо рачуна и о предшколским установама које предшколски одгој врше на српском 

језику и ћириличном писму па смо организовали посету васпитача из тих вртића Сајму 

књига у Београду где су се они упознали са најновијим издањима која су од интереса за 

њихов што квалитетнији и садржајнији рад. 

Пројект центар ЗВО-а аплицирао је према Министарству образовања РХ пројект под називом 

„Учимо за бољу будућност“ који је одобрен у износу од 89.480,00 кн. Пројект је започео 

11.02.2019. године. У њему су учешће узели ученици седмих и осмих разреда основних 

школа из Трпиње, Негославаца и Маркушице. Предавања се одвијају у Техничкој школи 

„Никола Тесла„ из Вуковара која је партнер на овом пројекту. 

Пројекат је требао трајати до 31.08.2020., али се због ситуације везано за пандемију корона 

вирусом пролонгирао до 31.12.2020. 

У неколико наврата имали смо састанке у Министарству образовања Републике Хрватске где 

се разговарало отворено о свим проблемима који још увек оптерећују домен образовања на 

српском језику и ћириличном писму. Указивали смо на непоштивање законских прописа 

везано за пренос оснивачких права за основне школе са ВСЖ на општине Борово, 

Маркушица и Негославци, на непровођење закључка Међувладиног мешовитог одбора и 

закона о одгоју и образовању на језику и писму националних мањина који траже и 

омогућавају регистрацију српских мањинских школа, проблем непостојања сразмерне 

заступљености Срба у школским одборима како то закон налаже, нерешено питање водитења 

наставе на српском језику и писму у школама у којима ученици српске националности 

похађају наставу по програму „А“, а у којој је њен директор припадник већинског народа и 

сл.  

О проблемима регистрације школа на српском језику и писму у неколико наврата смо 

упознали представника Амбасаде САД-а који су боравили у посети ЗВО-у са циљем 

информисања о поштивању мањинских права припадника наше заједнице, а то питање смо 

истакли као једно од најважнијих на састанку са Амбасадором САД-а у Загребу г- Кохорстом 

и његовим сарадницима. На његов захтев послали смо му детаљан извештај о овом проблему 

са целом хронологијом догађаја везано за пренос оснивачких права као и са позивањем на 

тачно дефинисане законске основе те га замолили за помоћ будући да сматрамо да САД, као 

потписници Ердутског споразума, представљају гарант његовог провођења у свим његовим 

сегментима па тако и у сегменту заштите просветне аутономије Срба у Републици Хрватској. 

Са Амбасадором је договорен његов скори посет Заједничком већу општина и заједнички 

обилазак неке од наших основних школа у којима се настава одвија на српском језику и 

ћириличном писму.  

Нисмо занемарили ни наше студенте који се ослучују студирати у Републици Србији којима 

смо издавали неопходне потврде како би могли користити афирмативне мере приликом 

уписа на жељене факултете у матичној држави. У том смислу, прошле године имали смо и 

радни састанак са помоћником Министра образовања Републике Србије г. Бојаном Тубић 



задуженим за високо образовање са којим смо разговарали о одређеним новим модалитетима 

код примене афирмативних мера којима би омогућили већем броју студената из региона да 

студира на терет буџета Републике Србије,а што би много значило студентима и њиховим 

родитељима са овога подручја. 

Са циљем успостављања што бољих односа са Министарством образовања и међусобне 

размене информација, организовали смо долазак у ЗВО начелника самосталног сектора за 

националне мањине при Министарству образовања Републике Хрватске г. Нандора Чапе. 

Састанку су присуствовали сви директори школа у којима се настава одвија на српском 

језику и ћириличном писму као и водитељи наставе на српском језику из оних школа у 

којима их имамо. 

23.05.2019. свечано смо обележили Дан Заједничког већа општина на којем смо окупили све 

наше сараднике, партнере из Републике Хрватске и Републике Србије. Овај дан искористили 

смо и за потписивање Споразума о сарадњи између ЗВО-а и града Новог Сада којим смо 

озваничили повезивање наше институције и другог по величини града у Републици Србији, а 

којим се град Нови Сад одлучио на помоћ нашој институцији у образовању, култури, 

привреди, спорту и свему оном што буде процењено као важно за припаднике нашег народа 

на истоку Републике Хрватске. 

Договор је био да он буде само први у низу Споразума које ће ЗВО потписати са градовима и 

општинама из матичне државе, а који би кроз различите облике и форме помагали ЗВО-у у 

остваривању наших дефинисаних циљева, планова и програма. 

Тако смо 31.10.2019. потписали идентичан Споразум о сарадњи са једном од најразвијенијих 

општина у Републици Србији – општином Стара Пазова. 

Пре тога, 18.10.2019. Заједничко веће општина посетили су начелник Мачванског управног 

округа г. Владан Красавац и председник СО Љубовија г. Горан Јосиповић. Догорена је помоћ 

и подршка Мачванског управног округа и општине Љубовија нашим сународњацима овде, а 

изражена је и обострана жеља за озваничавањем ове сарадње кроз потписивање Споразума о 

сарадњи коју смо планирали обавити током 2020. године. 

30.12.2019., на молбу Пројект центра ЗВО и боравком наших представника у Љубовији, 

испоручено нам је 325 пакета са слаткишима за наше најмлађе што је показало да са њихове 

стране постоји истинска жеља и воља да помогну у оним областима у којима то будемо 

тражили од њих. 

Прошла година била је специфична по још једном догађају. Наиме, одлучили смо 

организовати прву ликовну колонију ЗВО-а која је одржана 05.10.2019. у Сремским Лазама, а 

провели смо је у сарадњи са ВСНМ Општине Стари Јанковци. Сматрали смо да морамо 

помоћи мањим срединама у којима већински живе припадници нашег народа како би се и та 

места обогатила одређеним друштвеним садржајима. Окупили смо неколико ликовних 

уметника из различитих делова Републике Хрватске, а као резултат тога настало је 10-ак 

уметничких радова. Посебно је значајно што смо тај дан организовали дружење деце из 

Сремских Лаза са ликовним уметницима који су их подучили сликарским техникама, а и 



сама деца су се укључила у цртање и сликање па су настала и права „мала“ уметничка дела 

којом су деца показала своју креативност и провела један угодан дан испуњен занимљивим 

садржајима за њих. 

Током 2019. године наставили смо са хуманитарним деловањем по којем је ЗВО постао 

препознаљив у протеклом периоду. Тако смо 11.07.2019. покренули хуманитарну акцију 

„Колица за Немању“ са циљем сакупљања преко 31.000,00 кн за куповину специјалних 

инвалидских колица за параолимпијца из Даља Немању Којчића. Акција је успешно 

спроведена, средства сакупљена, колица израђена по Немањиној мери те му уручена 

05.12.2019. 

Такође, ЗВО је и прошле године издвојио одређена средства за помоћ у куповини меса за 

потребе Богословије Св. Три Јерарха у Манастиру Крка.  

Нисмо стали само на томе, 12.09.2019. суфинансирали смо куповину возила за кошњу траве 

за потребе две Вуковарске парохије.  

Екипа Заједничког већа општина у малом фудбалу узела је учешће на хуманитарном 

малофудбалском турниру који је у организацији Спортског рекреативног друштва Срба у 

Хрватској одржан у Загребу 21.12.2019. којом приликом је освојила 3. место. 

Финансијски смо помогли и организацију шаховског турнира купа Вуковарско-сремске 

жупаније. 

Посебно смо поносни што смо током прошле године успешно провели програме стручног 

оспособљаваља младих особа за рад без заснивања радног односа. Било је ово прилика да 12  

младих особа високог образовања стекне потребну праксу и искуство у обављању послова за 

која су се школовали, а које веома тешко могу добити на неким другим местима у садашњим 

околностима. 

Све ово говори у прилог чињеници да је рад на кадровској политици на изузетно високом 

нивоу и да покушавамо пружити могућност младим људима да стекну неопходно искуство и 

праксу како би, након тога, били у могућности својим будућим радом и деловањем помоћи 

припадницима свог народа на овом подручју. 

Успели смо провести и један јавни рад којим смо запослили једну инвалидну особу. 

Осим интензивирања сарадње са свим институцијама, организацијама и удружењима српске 

заједнице из Републике Хрватске и Републике Србије, прошлу годину обележило је и јачање 

сарадње са представницима хрватске националне мањине из Републике Србије. На овај 

начин желели смо показати да мањине заиста јесу и требају бити мостови сарадње између 

две државе и да заједничким напорима требамо учинити све да односи између Републике 

Србије и Републике Хрватске буду што бољи – како у интересу већинских народа у две 

државе тако и у погледу хрватске мањине у Србији и српске мањине у Хрватској.  

15.06.2019. у Суботици је одржан радни састанак представника српских институција из 

Републике Хрватске  и СДСС-а са представницима Хрватског националног већа у Србији и 



ДСХВ. На састанку се разговарало о модалитетима међусобне сарадње на пројектима и 

програмима од заједничког интереса – пре свега у сфери образовања, културе, спорта и 

прекограничних пројеката. Као резултат међусобног договора, а након састанка 

представника ХНВ-а из Србије и ЗВО-а из Хрватске са представницима Фудбалског савеза 

Србије у Београду, тај дан одиграна је у Таванкуту поред Суботице пријатељска фудбалска 

утакмица између репрезентација хрватске националне мањине у Србији и српске националне 

мањине у Хрватској. Овај спортски догађај показао је да се овакве утакмице могу 

реализовати у пријатељској атмосфери чиме се послала јасна порука да желимо мир, 

пријатељство и сарадњу између наших народа и држава у којима живимо. 

Као конкретизација ових договора, ЗВО и КУД „Ђоко Патковић“ из Боботе гостују на 

најважнијој културној манифестацији Хрвата у Србији под називом „Дужијанца“ у 8. месецу 

2019. године, а ХНВ нам то узвраћа 09.11.2019. када на смотри српског фолклора Славоније, 

Барање и западног Срема долазе њихови представници са којима водимо разговоре о 

наставку сарадње у простору канцеларије ЗВО-а у Белом Манастиру док њихов КУД 

„Силвије Страхимир Крањчевић“ из Бачког Брега учествује као гост на овој смотри у 

организацији наше институције. Током боравка делегације ЗВО-а у Суботици и разговора са 

представницима ХНВ-а, користимо прилику да фудбалској репрезентацији Хрвата из Србије 

предамо комплет дресова коју им је, као и нама, донирао ФСС. 

Са циљем  помоћи нашем народу који живи на подручју града Вуковара одлучили смо, на 

молбу организатора, бити поново златни покровитељ турнира у малом фудаблу „Слободан 

Тишов- Лујо“. Ово је једини спортскидогађај којег организују припадници нашег народа у 

граду Вуковару па смо сматрали да он треба бити на високом нивоу, а будући да нису имали 

довољну и адекватну помоћ града, Заједничко веће општина је сматрало за своју дужност и 

обавезу да у што је могуће већој мери помогне успешну реализацију овог важног спортског 

догађаја за наш народ, не само са подручја града Вуковара, него и шире. 

Прошла година била је година значајних искорака ЗВО-а у неколико праваца. 

Наиме, 11.04.2019. свечано смо пустили у рад библиотеку Српског културног центра чији је 

ЗВО оснивач и једини власник. 

Већ 23.04.2019. пустили смо у рад Пројект центар Заједничког већа општина чији је циљ и 

задатак да пише пројекте и проводи исте за нашу институцију, али и за све друге 

организације, институције, удружења и појединце који такву помоћ требају – дакле да буде 

сервис свих наших грађана. 

Успели смо добити једног саветника за српски језик за модел „Ц“, што је био један од 

захтева ММО-а, али је то далеко од многобројних обавеза коју је ово међувладино тело 

ставило пред Владу Републике Хрватске као закључке или препоруке. 

Такође, прошле године успели смо да у оквиру СКЦ-а отворимо огранак Вукове задужбине – 

култне институције која се бори за афирмацију српског језика као једне од најважнијих 

карактеристика националног идентитета нашег народа.  



У оквиру рада на очувању и заштити културне аутономије нашег народа на истоку 

Републике Хрватске, ЗВО је организовао и провео неколико својих манифестација из овог 

домена: Смотру српског фолклора Славоније, Барање и западног Срема, Смотру дечијег 

фолклора, Школу фолклора те смо на различите начине помагали организацију многобројних 

културних манифестација и догађаја која су организована од стране КУД-ова који делују на 

простору Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске жупаније. 

Полазећи од наших интензивних напора да решимо многобројне проблеме Срба који овде 

живе имали смо већи број контаката и разговора са релевантним представницима 

међународних организација и Амбасада које воде рачуна о заштити и провођењу мањинских 

права. Тако смо 03.07.2019. угостили представнике ОЕБС-а који су вршили мониторинх 

остваривања наших права након одласка мисије УНТАЕС-а и реинтеграције подручја под 

прелазном управом у уставно-правни поредак Републике Хрватске. Високог представника 

ОЕБС-а за људска права г. Ламберта Заниериа упознали смо са стањем, положајем и 

нерешеним проблемима српске заједнице у Републици Хрватској те затражили посредовање 

ове организације како би се наведени проблеми решили, а ситуација у којој живе наши 

сународњаци поправила.  

У неколико наврата током прошле године имали смо састанке са представницима Амбасаде 

САД-а у Загребу. Тако је овде боравила заменица Амбасадора г. Викторија Тејлор, особе из 

политичког оделења ове Амбасаде г. Луси Лебан и г. Камерун Милард, а све као увертира у 

састанак са Амбасадором САД-а г. Кохорстом који је одржан почетком ове године. 

Прошле године нашу институцију посетили су и Амерички студенти који су у оквиру 

размене студената боравили у Хрватској, а које смо упознали са стањем, положајем и 

проблемима нашег народа као и са догађајима о којима се у Хрватској врло мало или никако 

не говори, а односе се на почетак сукоба на овом подручју као и са свим оним што се 

догађало од тада па до данашњих дана везано за припаднике српске  заједнице. 

И прошле године организовали смо учешће ЗВО-а на традиционалном Новосадском сајму и, 

том приликом, организовали посету истом за један број пољопривредника са простора које 

покрива ЗВО. Ово је сада већ једна устаљена пракса којом Новосадски сајам бесплатно 

уступа простор ЗВО-у путем којег ми промовишемо и представљамо наше општине и наш 

крај као и могућности и предности за улагање на ово подручје. 

Водећи рачуна о интересима наших пољопривредника организовали смо и прошле године 

посету пољопривредном сајму у Гудовцу код Бјеловара како би се наши пољопривредни 

произвођачи упознали са најновијим технолошким достигнућима важним за делатност којом 

се баве. 

Наши запосленици из Пројект центра и Одбора за привреду уложили су много труда, рада, 

времена и залагања како би свим заинтересованим привредницима, ОПГ-овима, ЈЛС и 

обртницима пружили неопходне информације везано за расписане конкурсе за доделу 

бесповратних средстава за особе које живе на подручјима насељеним националним 

мањинама. Осим самог саветовања, наши запосленици су људима писали пројектне предлоге 

како би им омогућили квалитетно аплицирање према Министарству регионалног развоја и 



фондова ЕУ, Министарству пољопривреде и Министарству предузетништва. Задовољство ми 

је за напоменути да је интерес био велики, али да није било нити једне особе која нам се 

обратила за помоћ, а да ту помоћ није и добила. Заједничко веће општина је доказало да 

може бити оно што се од њега и очекује – сервис свим нашим сународњацима у решавању 

свих њихових проблема и потреба из различитих области и подручја која су нашим људима 

од интереса и важности. 

Треба споменути да смо и прошле године успешло организовали такмичење у оквиру лиге 

ветерана Заједничког већа општина када је фудбал у питању, а 11.10.2019. организовали смо 

још једну финалну фишијаду под називом „Куп шампиона“ где су се такмичили освајачи 

прва три места на локалним фишијадама које су се током године организовале у већем броју 

места које деловањем покрива Заједничко веће општина. 

У 6. месецу прошле године ЗВО је био један од излагача на „Сајму завичаја“ у Новом Саду 

којег је организовао Фонд за пружање помоћи прогнаним, избеглим и расељеним лицима 

Владе АП Војводине. Представили смо се гастро понудом нашег краја, а у културно-

уметничком програму Заједничко веће општина и ово подручје представљао је КУД 

„Острово“ из Острова. 

21.09.2019. били смо суорганизатори 3. Сабора културног и народног стваралаштва Срба 

Славоније, Барање и западног Срема који је одржан у Вуковару у порти храма Светог 

Николаја. Ова манифестација директно је преношена путем телевизије Пинк у оквиру 

емисије „Жикина шареница“ па је то била прилика да представимо нашу институцију као и 

све друге институције и удружења која окупљају Србе, примарно са подручју града 

Вуковара, али и шире. 

Крајем године, тачније 12.12.2019. Пројектни центар ЗВО-а је реализовао партнерски пројект 

са Европским домом Вуковар и општином Бачка Паланка, а у оквиру кога смо били 

домаћини представницима националних мањина са нашег подручја у припреми и 

дегустацији националних јела карактеристичних за одређене националне кухиње. 

Пројект центар добио је на своју молбу и донацију производа из фирме „Краш“, а од које су 

направњени пакетићи који су подењени деци у оквиру Новогодишњих и Божићних празника. 

Као што нам је била и обавеза, 25.04.2019. одржали смо редовни извештајну скупштину на 

којој смо информисали већнике о учињеном у 2018. години. 

Битно је споменути да је 04.09.2019. формиран и конституисан Програмски савет СНВ-а у 

које ЗВО има свог представика у виду председника ЗВО-а. Ово је само један од начина којим 

се повезујемо са сродним организацијама како би јасније могли артикулисати наше потребе и 

проблеме, али и заједнички радити на њиховом решавању. 

Треба рећи да смо крајем прошле године започели припреме за објаву конкурса за доделу 

једнократних новчаних помоћи студентима српске националности за који смо у буџету ЗВО-

а обезбедили 70.000,00 кн, дакле за 35 студената у појединачном износу једнократне новчане 

помоћи од 2.000,00 кн. Овај поступак проведен је је у јануару месецу ове године. 



Свој допринос ЗВО је дао и у раду Међувладиног мешовитог одбора за решавање проблема 

српске мањине у Хрватској и хрватске мањине у Србији са циљем да се кроз закључке и 

препоруке овог тела Владе Републике Хрватске пронађу решења за бројне проблеме са 

којима се као Срби сусрећемо у Републици Хрватској. 

Важно је истаћи да смо упорним залагањем и радом привели крају посао везано за 

постављање двојезичних табли на улазима и излазима из места где припадници нашег народа 

чине најмање 1/3 становника. Из Управе Хрватских цеста добили смо одговор да треба још 

само израдити саобраћајни елаборат за 27 места која би добила ове двојезичне табле на 

подручју деловања ЗВО-а па би, након тога, исте биле и постављене. Овде треба истаћи 

веома снажну подршку Канцеларије пучке правобранитељице која нас је у потпуности 

пратила у овој активности и чији је значај привођењу овог посла крају веома велик.  

Са циљем рада на остваривању законом загарантованих права припадника српске заједнице 

на подручју Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске жупаније одржан је читав низ састанака 

са представницима релевантних институција од којих ћемо навести само неке: председником 

Жупанијског суда у Вуковару,  више састанака са Владиком Осјечко-пољским и барањским 

г. Херувимом, српским делом ММО-а, Министром културе Републике Србије и његовим 

сарадницима, предстојником Уреда државне управе у ВСЖ, већи број састанака са Жупаном 

ВСЖ, представницима града Новог Сада на челу са градоначелником г. Милошем 

Вучевићем,  директором Архива Војводине,  начелником ПУ Вуковарско-сремске и његовим 

сарадницима, начелником ПП Вуковар, деканом Вуковарског велеучилишта, многим 

спортским клубовима, Фондом за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима Владе АП 

Војводине, многобројним Министарствима Владе РХ и Републике Србије, Секретаријатима 

Владе АП Војводине као и мноштвом дргих институција, организација и удружења са 

простора Републике Хрватске и Републике Србије за које смо закључили да нам могу помоћи 

у неком нашем сегменту рада. 

Интензивирали смо сарадњу са свим релевантним организацијама српске заједнице у 

Републици Хрватској – Српским народним већем - СНВ, СКД „Просвјета“, СПД 

„Привредник“, Клубом заступника СДСС-а у Сабору Републике Хрватске,  Спортским 

рекреативним друштвом Срба у Републици Хрватској, а нарочито са представницима Српске 

православне цркве. 

Посебно нас весели чињеница да смо успели повећати број запослених у Заједничком већу 

општина и тако обезбедити боље услове за рад наше институције имајући у виду да је 

кадровско снажење предуслов за бољи, квалитетнији и садржајнији рад. 

Све напред наведено даје нам наду да са одређеним оптимизмом гледамо у будућност која је 

пред нама, али увек водећи рачуна да резултати, у највећој мери, зависе од нас самих и наше 

спремности да уложимо труд и напор како би постављене циљеве успели и остварити. 

 

                                                                            Председник Заједничког већа општина 

                                                                                       Срђан Јеремић, маг.оец. 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Савет Заједничког већа општина, по својим функцијама, чине председник ЗВО-а,  заменик 

жупана Вуковарско-сремске жупаније као потпредседник ЗВО-а, заменик жупана Осјечко-

барањске жупаније као потпредседник ЗВО-а те председици свих пет Одбора ЗВО-а. 

Секретар ЗВО-а је, по функцији, секретар Савета ЗВО-а. 

Током 2019. године Савет Заједничког већа општина састао се 9 пута те је у тим приликама 

разматрао теме које су у том тренутку биле од интереса и важности за Заједничко веће 

општина, а налазе се у његовој надлежности. 

На свакој седници Савета ЗВО-а председник је информисао чланове Савета о активностима 

између две седнице као и о актуелностима везано за проблеме и потребе припадника српске 

заједнице на подручју деловања ЗВО-а. 

Такође, пракса је била да се увек разговара и изврши размена мишљења о надолазећим 

активностима како би се за исте правовремено припремили и спровели их на најбољи могући 

начин. 

На седницама Савета договарани су кораци, радње и мере везано за заштиту права 

припадника нашег народа, али је вршена и анализа онога што је у протеклом времену 

учињено везано за делокруг рада сваког појединог Одбора Заједничког већа општина. 

Савет Заједничког већа општина разматрао је и доносио одлуке које су у његовој 

надлежности, а према одредбама Статута и Правилника о раду ЗВО-а. 

Иако је важећом одлуком о донацијама Председнику ЗВО-а омогућено да одобрава донације 

до износа од 10.000,00 кн, пракса је била да је председник ЗВО-а тражио сагласност Савета 

ЗВО за износе преко 5.000,00 кн ради транспарентности и заједничког одлучивања о 

приоритетима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА  ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА 
за 2019г. 

  

Секретар обавља послове и радне задатке у складу са чл.45. Статута Заједничког већа 

општина и чл.15. Пословника о раду Заједничког већа општина, као и све друге послове које 

му повери Председник ЗВО. 

Општи преглед активности секретара: 

- учествовање у припреми, вођењу и раду Скупштине ЗВО(слање позива,радних 

материјала, израда предлога општих и појединачних аката ЗВО) 

Одржане су 2 радне Скупштине  (април и децембар) и једна свечана Скупштина, поводом 

Дана ЗВО. 

-учествовање у припреми седница Савета ЗВО( припрема записника, одлука, проведба 

закључака,одлука и др.) 

-учествовање у раду Одбора ЗВО и других радних тела (вођење Записника, припрема 

предлога општих и појединачних аката за Комисије, припрема дела потребне документације 

за пријаве пројкетних предлога на конкурсе које расписује: Савет за националне мањине 

Владе Р.Хрватске, Покрајински секретаријати Покрајинске владе АП Војводина, Управа за 

сарадњу са дијаспором и  Србима у региону, Министарство културе и информисања 

Р.Србије)  

-припрема и израда аката везаних за радни однос : конкурси за запошљавање радника у ЗВО, 

конкурси за стручно оспособљавање за рад без заснивања радног односа, уговори о раду, 

прекиди радног односа, одлуке о висини плаће радника, решења за годишње одморе радника, 

одлуке о другим накнадама  и примицима радника 

- израда предлога Уговора или Споразума о пословној сарадњи ЗВО и других институција, 

установа и државних тела: Српско народно веће, Српски дом у Вуковару, СКД Просвјета, 

СПЦ, Покрајинска влада АП Војводина, јединице локалне и подручне самоуправе с подручја 

ЗВО-а 

-помоћ различитим Удружењима која окупљају припаднике српске националне мањине 

приликом одржавања Скупштина, организације комеморативних скупова, пријаве на 

пројектне конкурсе у земљи и Р.Србији и др. 

-писана комуникација са начелницима општина у саставу ЗВО, представницима других 

јединица локалне и подручне самоуправе( позиви, захтеви, записници са координације) 

- писана  комуникација са другим телима државне или локалне власти, телима јавних служби 

на подручју деловања ЗВО ( уреди жупана ВСЖ и ОБЖ, уреди државне управе у ВСЖ, 

установе у одгоју и образовању, тела полиције и судства) а у вези заштите и остваривања 

права припадника српске националне мањине на подручју ЗВО 

-редовно одржавање контаката са Саветом за националне мањине и Уредом за људска права 

и права националних мањина Р.Хрватске: припрема и слање тражене документације, захтева 

за уплату средстава, слање редовних периодичних и годишњих извештаја  о раду и др.) 

-континуирано обраћање одређеним Министарствима Владе Р.Хрватске, везаним за 

решавање питања из области образовања, унутрашњих послова, стамбеног 

збрињавања,управних спорова и сл. 

- одржавање редовних контаката са Клубом заступника СДСС у Хрватском сабору, са СНВ, 

СКД Просвјета,Загреб; - ради се најчешће о достављању одређених информација и 

статистичких  података са нашег подручја, достављању предлога код измена Закона и др. 

 

Редовна  писана комуникација са телима Покрајинске владе АП Војводина 

- учешће у делу припреме потребне документације и слања пројектних предлога Одбора ЗВО 

на конкурсе Покрајинске владе; слање  писаних захтева за помоћ, препорука за упис 



студената на Универзитет у Новом Саду, захтева за радне и протоколарне сусрете 

представника ЗВО и званичника из АП Војводина 

Редовна и писана комуникација са телима државне власти и другим организацијама у 

Р.Србији 

Министарство културе и информисања, Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у 

региону, РТС Београд, Црвени крст Србије, Комесаријат за избегла и расељена лица 

-припрема пројектне документације и пројектно извештавање, припрема радних сусрета и 

састанак  

 

Нагласак је у успостављању јаче институционалне повезаности ЗВО и државних тела и 

институција из Р.Србије. 

 Секретар је обављао и низ других послова по упутству и уз сагласност Председника ЗВО-а, 

или на захтев председника Одбора ЗВО-а. 

 

 

 

 

Секретар ЗВО 

Винко Лазић 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Годишњи извештај о раду 

Одбора за људска права 

за 2019. годину 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставио: 

Јован Влаовић, магистар права 

 

 

 



 

  



Извештај Одбора за људска права  

Заједничког већа општина  
 

Одбор за људска права базираo je своје активности у 2019. години на Оперативном плану и 

програму Заједничког већа општина за 2019. годину и Стратешком плану за период 2018. – 

2022. године. 

Активности Одбора за људска права у 2019. години могу се разврстати на следећи начин: 

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ПРИПАДНИКА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ 

ХРВАТСКОЈ 

1.1.  иницијативе према државним и другим институцијама и праћење законодавства, 

1.2. слање извештаја и дописа,  

2. ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ПРИПАДНИКА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 

РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ  

2.1. ВУКОВАР 

2.1.1. пружање бесплатне примарне правне помоћи и статистика, 

2.1.2. специфични случајеви пружања бесплатне примарне правне помоћи, 

3. ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ  

4. ОСТАЛО 

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ПРИПАДНИКА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У  

РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 

 

Одбор за људска права (пуни назив: Одбор за заштиту људских, грађанских и мањинских 

права, здравствена и социјална питања) својим радом активно учествује у очувању и 

остваривању људских, грађанских, мањинских и етничких права припадника српске 

заједнице у Републици Хрватској. Одбор за људска права настоји својим активностима на 

директан или индиректан начин унапредити положај припадника српске заједнице 

првенствено на подручју Источне Славоније, Барање и Западног Срема те олакшати и 

омогућити остваривање Уставом Републике Хрватске, међународним документима и другим 

законским и подзаконским позитивним прописима загарантованих права. Зарад остваривања 

зацртаних циљева предузимају се поједине мере и радње које су биле неопходне како би се 

помогло нашим грађанима или како би се надлежним институцијама скренула пажња на 

одређену проблематику. У циљу унапређења положаја припадника српске заједнице 

предузете су одређене радње за које сматрамо да су у одређеној мери помогле нашим 

грађанима и унапредиле њихов положај. 

1.1.  иницијативе према државним и другим институцијама и праћење законодавства 

Одбор за људска права током 2019. године својим је деловањем настојао унапредити положај 

припадника српске заједнице различитим иницијативама према државним и другим 



институцијама, понајпре у виду састанака са челницима споменутих тела, али и активним 

праћењем законодавства Републике Хрватске кроз јавна саветовања и разговорима са 

представницима српске заједнице у Хрватском сабору. 

Председник Одбора за људска права је дана 09.01.2019. г. заједно са делегацијом Заједничког 

већа општина присуствовао састанку са председником Жупанијског суда у Вуковару 

Николом Бешенски и његовим замеником Славком Теофиловићем са којима се разговарало о 

стању пропорционалне заступљености припадника српске заједнице у Жупанијском и 

Општинском суду у Вуковару. Представници Жупанијског суда напоменули су да ће водити 

рачуна о пропорционалној заступљености српске заједнице у оквиру свог делокруга рада те 

да ће инсистирати да се на место особа српске националности које буду одлазиле у пензију 

запосле Срби јер је то једини начин да се дугорочно обезбеди пропорционална заступљеност.  

Председник Одбора за људска права је дана 16.01.2019. г. присуствовао састанку српског 

дела Међувладиног мешовитог одбора Србије и Хрватске за решавање питања српске 

мањине у Републици Хрватској и хрватске мањине у Републици Србији који је био припрема 

за заједнички састанак српског и хрватског дела Међувладиног мешовитог одбора Србије и 

Хрватске, који је одржан у фебруару 2019. године. Тема састанка у Вуковару била је 

сагледавање стања и резултата једногодишњег рада везаних за закључке Међувладиног 

мешовитог одбора о побољшању положаја српске заједнице у Републици Хрватској. 

Дана 27.01.2019. г. председник Одбора за људска права је у име Заједничког већа општина 

присуствовао светој литургији у храму Успења Пресвете Богородице у Осијеку и прослави 

празника првог српског архиепископа и учитеља Светог Саве. Након литургије ученици који 

похађају православну веронауку при храму Успења Пресвете Богородице приредили су 

кратки културно-уметнички програм те су им подељени пакети које су приредили 

Самостална демократска српска странка и Заједничко веће општина. 

Председник Одбора за људска права је дана 12.02.2019. г. је заједно са делегацијом 

Заједничког већа општина присуствовао радном састанку са предстојником канцеларије 

државне управе у Вуковарско-сремској жупанији Маријом Баножићем којом приликом је 

указано на неадекватну заступљеност Срба у овој канцеларији државне управе те је 

предстојник упознат са препорукама и закључцима српско – хрватске Међувладине 

мешовите комисије. Представници Заједничког већа општина указали су на непоштовање 

многих законских прописа које је донео Сабор Републике Хрватске као и на чињеницу да 

српска национална мањина није довољно заступљена у структури запослених ове 

канцеларије државне управе. 

Дана 13.02.2019. г. председник Одбора за људска права је у Загребу у име Заједничког већа 

општина присуствовао састанку са министарком правде Републике Србије Нелом Кубуровић 

при чему се разговарало о положају Срба у Хрватској те је указано да и након 30 година 

питања ратних злочина оптерећују свакодневни живот Срба у Републици Хрватској јер је 

веома мали број људи оптужен или процесуиран за злочине почињене над српским цивилним 

становништвом.  

Дана 25.02.2019. г. председник Одбора за људска права присуствовао је састанку са 

градоначелником Града Новог Сада када је градоначелник упознат са тренутним положајем и 

проблемима српске заједнице у Републици Хрватској. 



Председник Одбора за људска права је дана 12.02.2019. г. заједно са председником 

Заједничког већа општина посетио Народну библиотеку Србије и Завод за уџбенике 

Републике Србије како би преузели донације књига припремљене од стране ове две 

истакнуте српске институције. Истог дана у Новом Саду одржан је годишњи састанак 

градоначелника и председника општина из АП Војводине са представницима удружења која 

окупљају избегличку популацију на овом територију у организацији директора Фонда за 

расељена и избегла лица Владе АП Војводине Душка Ћутила. 

Дана 15.03.2019. г. председник Одбора за људска права присуствовао је састанку са 

начелником самосталног сектора за националне мањине при Министарству науке и 

образовања Нандором Чапо на којем се разговарало о потребама и проблемима у мањинском 

образовању у Републици Хрватској. 

Председник Одбора за људска права је дана 16.05.2019. г. је заједно са председником 

Заједничког већа општина присуствовао састанку са секретарком за културу, информисање и 

сарадњу са верским заједницама Владе АП Војводине Драганом Милошевић на којем се 

разговарало о стању у медијима на истоку Републике Хрватске који излазе или програм 

емитују на српском језику и ћириличном писму. 

Дана 10.06.2019. г. председник Одбора за људска права присуствовао је састанку са 

представницом Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Републици Хрватској из одсека 

за политичка питања Луси Лебан када се разговарало о стању, положају и проблемима 

српске заједнице на подручју Републике Хрватске. 

Дана 03.07.2019. г. председник Одбора за људска права присуствовао је састанку са 

представницима Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) чија су тема били 

нерешени проблеми припадника српске заједнице на истоку Републике Хрватске у домену 

образовања, запошљавања, званичне употребе језика и писма националних мањина, 

проблема везано за статус изборних институција Срба, стамбено збрињавање, нападе на 

припаднике српске заједнице, закључцима и препорукама Међувладине мешовите комисије 

за мањине између Србије и Хрватске који се не проводе, препорукама и ставовима 

омбудсмана у Републици Хрватској у којима се ови проблеми службено наводе, али без 

помака у пракси као и појачаном говору мржње и израженој ксенофобији према 

припадницима српског народа. 

Председник одбора за људска права дана 09.07.2019. г.  одржао је кратку презентацију 

америчким студентима са Универзитета у Орегону који су полазници летње школе Људских 

права и мировних студија на Балкану. Презентацијом су студенти упознати са важношћу 

Ердутског споразума и процесом мирне реинтеграције, са три важна документа и проблема 

са којима се Заједничко веће општина бори: немогућност преношења оснивачких права са 

жупаније на јединице локалне самоуправе, двојезичне табле у институцијама те на улазима и 

излазима из места у којима барем једна трећина становништва припада српској заједници у 

Републици Хрватској те проблем регистрације српских мањинских школа. 

Дана 10.07.2019. г. председник Одбора за људска права присуствовао је састанку са 

представником Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Републици Хрватској 

Камероном Милардом када се разговарало о стању, положају и проблемима српске заједнице 

на подручју Републике Хрватске. 



Дана 25.08.2019. г. председник Одбора за људска права представљао је Заједничко веће 

општина на прослави јубилеја 700 година постојања села Бачки Брег у Републици Србији. 

Дана 30.09.2019. г. председник Одбора за људска права присуствовао је састанку са 

заменицом амбасадора Сједињених Америчких Држава у Републици Хрватској Викторијом 

Тејлор када се разговарало о стању, положају и проблемима српске заједнице на подручју 

Републике Хрватске. 

Председник Одбора за људска права дана 22.10.2019. г. присуствовао је састанку са деканом 

Велеучилишта Лавослав Ружичка Жељком Сударићем и продеканом Слободаном 

Стојановићем који су том приликом упознати са надлежностима деловања Заједничког већа 

општина, као и активностима које оно проводи током календарске године. 

Дана 06.11.2019. г. председник Одбора за људска права се заједно са представницима 

Заједничког већа општина састао са новоизабраним начелником Полицијске станице 

Вуковар Владом Божићем са којим се разговарало о стању безбедности на подручју деловања 

ове Полицијске станице, као и о потреби наставка сарадње између Заједничког већа општина 

и вуковарске полицијске постаје са циљем заједничког деловања у правцу превенције 

нежељених догађања. 

Дана 09.11.2019. г. председник Одбора за људска права присуствовао је радном састанку 

представника Заједничког већа општина и представника Хрватског националног већа из 

Републике Србије на којем се разговарало о модалитетима даљње сарадње Срба из 

Републике Хрватске и Хрвата из Републике Србије. 

1.2. слање извештаја и дописа 

 

Током године Одбор за људска права учествовао је у изради неколицине дописа којима су 

иницирани састанци којима је у одређеној мери унапређен положај припадника српске 

заједнице на подручју деловања Заједничког већа општина. Одбор за људска права послао је 

неколико извештаја и дописа у облику информација о стању, не само права припадника 

српске заједнице, него и припадника свих другим националних мањина. 

 

Почетком 2020. године је послан редован извештај Омбудсману за 2019. годину и послани 

извештај требао би бити саставни део извештаја Омбудсмана Хрватском Сабору. Извештај за 

2018. годину који је Заједничко веће општина послало Омбудсману био је саставни део 

извештаја Омбудсмана Хрватском Сабору.  

 

У споменутом извештају Омбудсману за 2019. годину истакнути су следећи проблеми: 

 проблем правног статуса Заједничког већа општина и Српског народног вијећа који су 

и данас, више од двадесет година након оснивања, регистровани као обична удружења 

грађана; 

 проблем дискриминације који припадници српске заједнице свакодневно 

доживљавају из различитих извора са неколко примера;  

 проблем у првом реду грађана Вуковара, у већини случајева припадника српске 

заједнице, којима се онемогућава откуп станова који су у власништву Републике 

Хрватске јер се од њих покушава наплатити причува по протуправној интерној 

вансудској нагодби Средишњег државног уреда за обнову и стамбено збрињавање и 

друштва ТЕХНОСТАН д.о.о., која заправо представља уговарање на терет трећих; 



 проблем двојезичних табли на институцијама и улазима и излазима из насеља у 

којима постоји законом и подзаконским актима прописани број припадника српске 

заједнице; 

 проблем да надлежне институције нису извршиле пренос оснивачких права за основне 

школе са жупаније на општине у законом предвиђеним роковима;  

 проблем нерегистрације српским основних школа као мањинских школа; 

 проблем националне структуре школских одбора; 

 проблем подзаступљености припадника српске заједнице у државним и јавним  

институцијама;  

 недовољна заступљеност националних мањина на јавном сервису;  

 проблем неоснивања мањинске редакције на јавном сервису; 

 проблем некажњавања починиоца ратних злочина над српским цивилним жртвама; 

 проблем привођења припадника српске заједнице на информативне разговоре без 

повода и правног основа; 

 проблем неисплаћених, а доспелих пензија из ратних година; 

 проблем повратка незаконито одузете имовине припадницима српске заједнице; 

 појавним облицима дискриминације и насиља над припадницима српске заједнице.     

2. ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 

РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 

Одбор за људска права путем рада са странкама врши едукацију становништва кроз њихово 

упознавање са позитивним прописима Републике Хрватске о правима националних мањина и 

начину њиховог остваривања кроз развијање демократске културе и међусобне толеранције 

свих становника са подручја деловања Заједничког већа општина, а у циљу стварања услова 

за заједнички живот и напредак.  

Заштиту права и интереса припадника српске националне мањине Одбор за људска права у 

првом реду остварује пружањем бесплатне правне помоћи (даље: БПП) у две сталне 

канцеларије, у Вуковару и у Белом Манастиру. Заједничко веће општина уписано је од 

фебруара 2009. године у Регистар овлаштених удружења и правних клиника за пружање 

примарне правне помоћи Министарства правосуђа Републике Хрватске.  

Законом о бесплатној правној помоћи (Народне новине, бр. 143/13) су дефинисане врсте БПП 

и деле се на примарну и секундарну бесплатну правну помоћ. Примарна БПП (ПБПП) 

подразумева: општу правну информацију; правни савет; састављање поднесака пред 

јавноправним телима, Европским судом за људска права, и међународним организацијама; 

правну помоћ у вансудском мирном решавању спорова. За разлику од тога, секундарна БПП 

(СБПП) коју пружају само адвокати подразумева: правни савет; састављање поднесака у 

поступку ради заштите права радника пред послодавцем; састављање поднесака у судским 

поступцима; заступање у судским поступцима; правну помоћ у мирном решењу спора. Поред 

наведеног СБПП обухвата и ослобађање од плаћања трошкова судског поступка, као и 

ослобађање од плаћања судских такси. 

Према седишту и месту пружања правне помоћи, то су сталне канцеларије и теренски рад. 

Према врсти услуге БПП се може поделити на усмену и писану. Усмена БПП може бити 

правни савет и општа правна информација, док писмена БПП може бити састављање 

писмена и поднесака у поступцима те писани правни савет.  



Одбор за људска права у свом деловању у потпуности поштује одредбе Закона о бесплатној 

правној помоћи, тачније члана 7. Закона о бесплатној правној помоћи. Такође, Одбор за 

људска права нарочито поштује одредбу члана 7. става 10., према којем су чланови Одбора за 

људска права, као овлашћени даваоци БПП, дужни чувати као тајну све податке које су 

сазнали од корисника. Такође, поштују се одредбе Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског 

парламента и Већа од 27.04.2016. г. о заштити појединаца у вези са обрадом личних података 

и слободног кретања таквих података. 

 

2.1. ВУКОВАР 

2.1.1. пружање бесплатне примарне правне помоћи и статистика 

Сталнa канцеларија Заједничког већа општина у Вуковару је као и свих ових година, па тако 

и у 2019. години, организовано пружала бесплатну примарну правну помоћ странкама у 

складу са важећим прописима. Када се за то појавила потреба и на захтев странке, излазило 

се и на терен који није увек нужно обухватао простор деловања Заједничког већа општина. 

Примају се и тзв. хитни случајеви, тј. када странке, најчешће из личних разлога, али и 

објективних, морају послати неко писмено или жалбу још истог дана. Странке су нам се 

обраћале за правну помоћ и савете лично, путем телефона, поште или електронске поште. 

Одбор за људска права развија пружање квалитетне и правовремене  правне помоћи  путем 

писања разних докумената, усмених савета и пружањем актуелних и правовремених 

информација. Највећи број правних радњи су правни савети, који су најчешће заступљени у 

усменом облику, али има и случајева када смо правне савете на захтев странке давали и 

писменим путем. Следећа по заступљености долази и писана правна помоћ (дописи, молбе, 

жалбе, приговори и др.), а затим пружање опште правне информације.  

У оквиру канцеларије Одбора за људска права у Вуковару у 2019. години није забележен 

ниједан случај дискриминације по националној основи којим је покренут било какав 

поступак, иако већина странака које се обраћају Одбору за људска права сматрају да су 

дискриминисане због припадности српској заједници. Сматрамо како је више разлога због 

којих странке не покрећу поступак против особа које их дискирминишу. Међу осталима, то 

су негативни одговори надлежних институција у већини случајева и страх од евентуалних 

последица за дискриминисане особе. Странкама се скреће пажња на институте који им стоје 

на располагању, али се оне истима не желе користити из раније споменутих разлога. 

У периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године Одбору за људска права у сталној 

канцеларији у Вуковару обратило се 132 за које је подузето 142 правне радње. Углавном се 

ради о пружању усмене правне помоћи путем правног савета. Остали случајеви се односе на 

писану правну помоћ у виду дописа и молби, приговора и жалби, тужби, поднесака. Странке 

су се за помоћ обраћале и из Републике Србије, али и из иностранства, а проблеми су се 

односили на питање пребивалишта, исхођења и утврђивања хрватског држављанства, 

исхођења личних докумената, куповине некретнине у Републици Хрватској и сл.. 

О већини предмета не поседујемо информације о коначним исходима јер се странке често не 

обрате након пружене правне помоћи и да се ради о кратком временском периоду од 

пружања правне помоћи, па већина поступака још није окончана.   

 

 



2.1.2. специфични случајеви пружања бесплатне примарне правне помоћи 

СТАМБЕНА ПРОБЛЕМАТИКА И ПРОБЛЕМИ СА ДРУШТВОМ ТЕХНОСТАН д.о.о. 

Грађанима се у решавању споменутог проблема помагало кроз контакт са Средишњим 

државним уредом за обнову и стамбено збрињавање (СДУОСЗ) и посредовањем са осталим 

институцијама (Уред државне управе у Вуковарско-сремској жупанији који је од 01.01.2020. 

г. Постао саставни део Вуковарско-сремске жупаније) које у оквиру своје надлежности могу 

решити постојећи проблем. Пружани су бесплатни правни савети како би грађани лакше 

остварили своја права. Везано за тему стамбене проблематике странкама је константно 

скретана пажња на њихова права и обавезе, али и рокове и радње које је неопходно 

направити како би се остварило право на стамбено збрињавање. Одбор за људска права 

припремао је странке и помагао им у комплетирању документације, писању дописа и 

евентуалних жалби на решења о праву на стамбено збрињавање. Због промене одређених 

законских и подзаконских прописа из сфере стамбеног збрињавања последично је дошло до 

смањења броја предмета у овом подручју. 

Такође, радило се на проблему који грађани имају са друштвом ТЕХНОСТАН д.о.о. око 

присилног наплаћивања причуве и огромних рачуна за топлотну енергију. Проблем се 

преноси већ дужи низ година, а као последица противправне интерне вансудске нагодбе 

СДУОСЗ-а и друштва ТЕХНОСТАН д.о.о. о пребијању међусобних потраживања, које у 

коначници сносе грађани, што је класичан пример уговарања на терет трећих које је 

забрањено позитивним прописима. ТЕХНОСТАН д.о.о. грађанима који су добили 

правоснажне судске пресуде у своју корист и овршили рачун споменутог друштва у потврди 

неопходној за откуп стана наводи да имају дуг за враћање причуве у износу већем од 

15.000,00 куна. Неспорно је како плаћање причуве није обавеза најмопримаца јер причуву 

према свим позитивним прописима Републике Хрватске плаћа власник стана, дакле 

Република Хрватска, што би значило да не постоји правна основа за наплаћивање исте од 

стране најмопримаца. Такође, треба споменути и чињеницу да се добар део потраживања по 

овој основи налази у застари. Као последица наведених збивања одређени број људи је 

застао са откупом својих станова, иако се због чињенице смањења откупне цене по квадрату 

број предмета у овом подручју смањио.  

Странке су се и током 2019. године обраћале и са проблемом због обавезе плаћања високог 

износа фиксних трошкова грејања (својеврсни паушал) који износе и до 350,00 куна месечно, 

иако су се правовремено и по закону искључили или издвојили из система грејања. Одређене 

законске одредбе тренутно важећег Закона о тржишту топлинске енергије (Народне новине, 

бр. 80/13 до 76/18), конкретно члана 45. став 3., које у овом трену прописују обавезу станара 

да плаћају фиксне трошкове примењују се ретроактивно, на ситуације које су настале пре 

ступања на снагу новог закона. 

У 2019. години настављено је решавање проблема везаног за покушај ретроактивне наплате 

најамнине. СДУОСЗ је послао већем броју људи допис и као прилог уговор о најму стана у 

којима им утврђује обавезу плаћања најамнине неколико година уназад под претњом оврхе 

јер је наводно дошло до сређивања стања у земљишним књигама и коначно се зна титулар 

власништва, па је дошло време за потписивање уговора о најму стана. Странке не споре да 

нису плаћале најамнину, али истичу како исту нису ни могле плаћати јер нису имале 

потписан уговор о најму стана, а самим тиме ни податке за уплату најамнине. Важно је рећи 

како се странкама приликом потписивања уговора о најму стана перфидно ставља одредба у 

којој признају постојање дуга према СДУОСЗ-у по основи најамнине. Странке напомињу 



како су дужи низ година захтевале податке за плаћање најамнине како им се дуг не би с 

година повећао, али од СДУОСЗ-а и Регионалног уреда СДУОСЗ-а у Вуковару нису добили 

податке за плаћање. Важно је споменути како се ради о веома високим износима који се 

покушавају наплатити ретроактивно и који досежу и до 15.000,00 куна, чак и након што 

СДУОСЗ одбије одређени део дуга произвољним рачунањем периода застаре при чему се 

занемарују све одредбе позитивних прописа о застари потраживања. Међутим, због раније 

поменуте чињенице смањења откупне цене по квадрату број предмета у овом подручју се 

смањио. 

Такође, примећена је активност СДУОСЗ-а усмерена ка особама које су у поднајму 

стамбених јединица у власништву Републике Хрватске или које дају у поднајам стамбене 

јединице у власништву Републике Хрватске. Странкама се скреће пажња на чињеницу да у 

уговор о најму стана, као и тада важећи Закон о подручјима посебне државне скрби (Народне 

новине, бр. 86/08 до 106/18), забрањују давање стамбене јединице у поднајам. Против тих 

особа покренути су судски поступци, а располажемо повратном информацијом како је један 

од поступака завршен судском нагодбом, док други још трају. 

Један део особа обратио Одбору за људска права након добијања решења од стране Порезне 

управе у којима им је одређено плаћање пореза на промет некретнинама за стамбене 

јединице које су откупили од Републике Хрватске, иако су првотно били ослобођени од 

плаћања. Обавеза плаћања пореза наметнута им је због чињенице да су променили 

пребивалиште унутар десетогодишњег рока, што је по Закону о подручјима посебне државне 

скрби (Народне новине, бр. 86/08 до 106/18), уз чињеницу отуђења откупљене некретнине, 

разлог за плаћање пореза на промет некретнинама. Због оваквог поступања, странкама које 

улазе у фазу откупа станова, скреће се пажња на евентуално плаћање пореза у случају 

промене пребивалишта или отуђења откупљене стамбене јединице. 

ПОМОЋ РАЗЛИЧИТИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА  

Одбор за људска права је током 2019. године помагао Удружењу финансијски оштећених 

пензионера 1991. – 1995.; Удружењу "ПАЛОМА"- дневни боравак за старије особе, рибиче, 

инвалиде и хендикепиране особе Вуковар; Удружењу српских породица убијених, 

погинулих, несталих и насилно одведених и инвалидних особа "Против заборава"; 

Удружењу пензионера „Вуковар Нови“; Удружењу антифашистичких бораца и антифашиста 

града Вуковара; Удружењу антифашистичких бораца и антифашиста општине Трпиња и 

Заједници удружења антифашистичких бораца и антифашиста Вуковарско-сремске 

жупаније. 

ПОСТУПЦИ СТИЦАЊА ИЛИ УТВРЂИВАЊА ХРВАТСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА, БОРАВАК 

СТРАНАЦА 

У раду са странкама уочено је свега неколико случајева губитка хрватског држављанства. 

Ови случајеви се у правилу односе на грађане чији су родитељи доселили из других 

република бивше државе и који су рођени пре 08.10.1991. године те их родитељи нису одмах 

уписали као хрватске држављане у матичним књигама или се нису одмах определили за 

хрватско држављанство. Држављанство су стекли током мирне реинтеграције и неки од њих 

још увек живе у Вуковару. Наиме, једноставно се у матичној књизи не воде као хрватски 

држављани. Странкама се у оваквим предметима помаже на начин да их се правно саветује, 

пише им се дописе и упућује на надлежне институције Републике Хрватске. 



Известан број случајева, који је у порасту, односи се на захтев за стицање или утврђивање 

хрватског држављанства, с обзиром на чињеницу да је Република Хрватска постала 

чланицом Европске Уније. Одређени број случајева се односио и на решење о протеривању 

због престанка или неодобравања боравка у Републици Хрватској. Поступци у тим 

предметима већином  нису окончани, при чему се у једном од предмета одлучивало пред 

Уставним судом Републике Хрватске, а одлука је негативна по странку. 

Повећање броја предмета у овом подручју очекује се у 2020. години јер је са 01.01.2020. г. на 

снагу ступио нови Закон о хрватском држављанству који проширује круг особа овлашћених 

захтевати утврђивање или стицање хрватског држављанства. Председник одбора за људска 

права укључио се у оквиру Волонтерског правног тима СНВ-а у расправу око законског 

предлога. 

МОЛБЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ И МОЛБЕ ЗА ПОСАО  

Приметно је повећање броја странака које се обраћају канцеларији Одбора за људска права у 

Вуковару са захтевом да им се напише допис, односно молба за једнократну финансијску 

помоћ, коју затим прослеђују разним институцијама. Такође, примећено је повећање броја 

странака које се обраћају Одбору за људска права везано за писање молби за посао и 

биографија. 

 

ОВРХЕ  

 

Током 2019. године примећено је повећање броја предмета из подручја облигационог права, 

тачније из подручја овршног права. Странке су се обраћале Одбору за људска права у вези 

овршних поступака због неплаћених режијских трошкова или надокнада због превременог 

раскида уговора покренутих од стране различитих оврховодитеља (телекомуникацијских 

оператера, трговачких друштава у власништву јединица локалне и подручне (регионалне) 

самоуправе, јавног сервиса, итд.. Већи део странака обратио се у тренутку када је правни пут 

исцрпљен, односно када се у предмету више ништа не може предузети, примерице када је 

дошло до блокаде рачуна странке при Финансијској агенцији. Мањи број странака јавио се 

на  време, у фази писања приговора када им је споменути приговор и састављен. Примећено 

је и значајније повећање броја предмета личних стечаја потрошача који се покрећу по 

службеној дужности и воде се пред Финансијском агенцијом, који у правилу завршавају 

позитивно по странку, тачније отписом дуговања странака. 

 

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 

 

Одбор за људска права током 2019. године имао је повећан обим предмета из подручја 

прекршајног права у односу на претходне године. Странке су се обраћале са захтевом да им 

се напише приговор или жалба против Обавезних прекршајних налога које су у правилу 

добили због чињенице да су починили одређене преступе у саобраћају, као што су 

прекорачење брзине, истек регистрације, саобраћајна несрећа, итд..  

 

3. ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 

 

Одбор за људска права током 2019. године учествовао је у припреми и провођењу 

хуманитарне акције „Колица за Немању“ која је организована за Немању Којчића, Јосипа 

Глибушића 25, Даљ, ОИБ: 29854237034, који је након саобраћајне несреће у марту 2009. 

године остао везан за инвалидска колица. Хуманитарна акција се проводила од 10.07.2019. г. 



до 04.09.2019. г. (56 дана) при чему је прикупљено 32.343,32 куна. Заједничко веће општина 

је као организатор хуманитарне акције „Колица за Немању“ купило Немањи Којчићу 

специјализована инвалидска активна колица Зенит ЦЛТ Р са додатном опремом која коштају 

31.696,12 куна и уручило му иста дана 05.12.2019. г..  

 

4. ОСТАЛО 

 

Одбор за људска права активно је учествовао у припреми материјала (радни материјал, 

нацрти одлука, закључака) за седнице Скупштине Заједничког већа општина које су одржане 

дана 25.04.2019. године и дана 30.12.2019. године. 

 

Одбор за људска права је заједно са члановима Статутарно – правне комисије припремао и 

израдио нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Заједничком већу општина који је усвојен на седници Скупштине Заједничког већа општина 

одржаној дана 30.12.2019. године. 

У оквиру Одбору за људска права од априла 2019. године проводи се стручно 

оспособљавање двају полазника за рад без заснивања радног односа за радно место 

самосталног стручног сарадника за људска права. Полазници се, међу осталим, упознају са 

надлежностима Заједничког већа општина и применом посебних закона, са садржајем 

уставних и законских одредаба као правног основа и оквира функционисања државне и 

локалне власти, са управним поступком и садржајем Закона о општем управном поступку и 

Законом о управним споровима,  као и са институтом бесплатне примарне правне помоћи.  

Одбор за људска права учествовао је заједно са члановима Комисије за избор и именовања у 

припреми и провођењу конкурса за већи број радних места, конкретно за радно место за 

радно место члана пројектног тима, за радно место сниматељ/техничар/фоторепортер, за 

радно место самостални стручни сарадник за спорт, за радно место домар, као и конкурсе за 

стручна оспособљавања за радна места новинар, самостални стручни сарадник за људска 

права и секретар. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила 

Милица Стојановић,проф.  - председница Одбора за образовање 

 



  



Одбор за образовање Заједничког већа општина је један од пет одбора, одбор води бригу о 

просветној аутономији Срба на простору Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске жупаније.  

Одбор за образовање брине о деци од вртића до факултета, која се образују на српском 

језику и ћириличном писму, о ученичком стандарду, једнаким условима школовања, 

уџбеницима, остваривању законских права на школовање на свом језику и писму, о уписима 

деце у основне и средње школе, полагању државне матуре, упис на факултете у Републици 

Србији, за оне који то желе. Кроз пројекте и сарадњу са институцијама које воде бригу о 

образовању, како у Републици Хрватској тако и у Републици Србији, Одбор обезбеђује 

значајна средства за нашу децу, родитеље, школе у виду набавке нових уџбеника, школског 

прибора, школских торби, књига за лектиру и посебних облика наставе као што је летња 

школа калиграфије. У директним контактима и разговорима са издавачима из Републике 

Србије ЗВО набавља значајан број лектирне грађе за школе на српском језику и ћириличном 

писму. 

На простору деловања и рада Заједничког већа општина, образовање на српском језику и 

ћириличном писму одвија се у 16 матичних и 10 подручних школа. У 16 матичних и 10 

подручних школа наставу на српском језику и ћириличном писму похађа 1490 ученика, 

модел-А, укупно уписаних у 2019/20., а  у средње школе је 468 ученика уписано у наставу на 

српском језику и ћириличном писму . У односу на школску 2018/19.  годину имамо  77 

ученика мање у ОШ и 22 ученика мање у СШ.Смањивање броја ученика је везано како за 

миграције становноштва тако и упис српске деце, када су у питању средње школе, у школе у 

Осијеку. То је нарочито присутно у местима; Бобота, Бијело Брдо, Даљ, Тења, морам да 

нагласим да су ученици из тих места уписивали гимназију и друге средње школе у Вуковару. 

Одбор за образовање прати рад наших ученика и њихове успехе на школским, жупанијским 

и државним такмичењима и награђујемо ученике који постижу изврсне резултате на тим 

такмичењима. У прошлој години наградили смо 30 ученика који су на жупанијским 

такмичењима освојили неко од прва три места. Ученике и њихове менторе смо позвали у 

просторије ЗВО, доделили им вредне књиге, похвалили њихов успех и новинари ИЗВОРА су 

написали чланак. Додела признања успешним ученицима је организована у просторијама 

ЗВО 13.11.2019. 

Наставу по моделу-Ц у Вуковарско-сремској и Осјечко-барањској жупанији похађа 118 

ученика ОШ и 59 ученика СШ, број ученика Ц модела средњих школа се односи на Осјечко-

барањску жупанију, Бели Манастир и у већем броју Даљ. У другим деловима Републике 

Хрватске настава Српског језика и културе изводи се по моделу-Ц, том наставом је 

обухваћено око 800 ученика. У наставу по моделу-Б укључено је 15 ученика  и подручној 

школи Шодоловци. 

Један од важних активности Одбора су седнице Одбора. У протеклих годину дана је одржано 

7 седница одбора са директорима, водитељима наставе ОШ и 1 седницa са директорима, 

водитељима СШ .  Директори средњих школа су тражили да имају одвојене седнице од 

основних школа због ефикасности и специфичних проблема везаних за средње школе . На 

седницама одбора су теме везане за уписе у први разред, набавку књига, Статуте школа, 

екскурзије ученика осмих разреда, школу у природи, проблем запошљавања, недостатак 

кадрова, такмичења ученика ; школска, жупанијска, такмичење ученика осмих разреда из 

српског језика и историје које је одржано  27.5 2019.,  у ОШ Синиша Главашевић. Такмичење 

је прошло одлично, суделовало је 52 ученика, 29 ученика се такмичило у знању из српског 

језика и 23 ученика се такмичило у знању из националне историје, из ОШ обе жупаније. ЗВО 

је наградило ученике који су знањем освојили  прва три места. Значајно је напоменути да ће 

се такмичење проширити на све области националне групе предмета. Такмичење ће 

обухватити све ОШ у којима се настава одвија на српском језику и ћириличном писму , 

такмичење доприноси афирмацији и популаризацији тих програма. 



На седницама Одбора за образовање су на дневном реду биле бројне теме које су истакнуте 

као заједнички проблеми у настави на српском језику и ћириличном писму. 

Проблем број један је, свакако регистрација школа на српском језику и ћириличном писму. 

Прошло је више од 20 година а да нисмо успели да региструјемо ни једну нашу школу као 

мањинску док друге мањине немају тих проблема, иако су бројчано мање. Регистрација 

школа на српском језику и ћириличном писму је , за нас питење број један. 

У циљу решавања проблема које имамо у школама  са наставом на српском језику и писму 

,на иницијативу саборске заступнице Драгане Јецков одржавају  се и даље састанци у 

министарству и питања везана за образовање српске заједнице у Републици Хрватској се 

стално актуализују. Везано за пренос оснивачких права организован је састанак у 

министарству на иницијативу председника Срђана Јеремића .                                                                                                        

На састанцима смо истакнули проблеме у школама и предложили могућа решења. Као 

резултат активности како ЗВО тако и жупанијских већника СДСС-а и саборске заступнице 

Драгане Јецков, министрица образовања, госпођа Дивјак је упутила допис Вуковарско- 

сремској жупанији у коме је препоручила да ставе на дневни ред жупанијске скупштине тему 

преноса оснивачких права на оне општине које су то затражиле а које су већинске српске 

општине. Од тада је одржано неколико жупанијских скупштина и та тема се није нашла на 

дневном реду .Наше активности како према жупанији , министарству се настављају. 

Проблеми су: водитељи наставе у школама, Курикулум за националну групу предмета је ,за 

нас, важна тема на којој инсистирамо надаље,  превођење уџбеника на српски језик, 

осигуравање пропорционалне заступљености српске националне мањине у Школским 

одборима, уврштавање у школске планове посету Јасеновцу. На једном од бројних састанака 

у министарству једна од наших предложених тема је била иницијатива да се Спомен- 

подручје Јасеновац уврсти у редовне, годишње посете ученика осмих разреда. Препорука 

министрице о начину планирања посете и сношења трошкова превоза и ноћења је упућена 

свим школама у Републици Хрватској.  

 У току лета 2019 године, од јуна до септембра Одбор је значајну активност и време утрошио 

на превођење уџбеника за први, пети и седми разред ( биологија, хемија и физика). Одржана 

су два припремна састанка са предметним наставницима из свих школа са наставом на 

српском језику и ћириличном писму, директором ИП Просвјета из Загреба на коме је 

извршен одабир уџбеника за сваки предмет. Учитељи су бирали између издавачких кућа 

Профил и Школска књига. Након избора књига кренули смо са превођењем и свим 

пословима који воде ка одобравању уџбеника у министарству.  

Важна је сарадња са Националним центром за вањско вредновање образовања јер је српски 

језик обавезан предмет државне матуре и Одбор и ЗВО желе да помажу кандидатима и да им 

олакшају полагање испита зрелости и стицања знања за наставак школовања. У договору са 

НЦВВО основни предмети државне матуре ће се полагати на почетку рока тако да наши 

матуранти који желе да упишу факултет у Р. Србији имају могућност полагања пријемних 

испита а да се датуми не преклапају, као што је до сада било. Пратимо рад групе која ради 

питања и Каталог за српки језик, информисани смо око рада на превођењу и лекторисању 

испита државне матуре и око календара државне матуре. Све су то важна питања ради бриге 

око рокова и уписа будућих студената на факултете у Републици Србији. 

Веома је важна сарадња одбора са саветницима Бориславом Ђекићем и Јадранком Радошевић 

који су петком у просторијама ЗВО. Та сарадња помаже при сакупљању правовремених 

информација о провођењу такмичења ученика на школским и жупанијским такмичењима, 

организацији такмичења из српског језика и историје, ученика осмих разреда, семинара 

професора, проблемима које имају наше школе, ученици, стручним испитима, 

нострификацији диплома и бројним другим питањима. У јануару ,тачније 12. Фебруара ЗВО 

је финансирало аутобус за одлазак професора срског језика на Зимски семинар у Београд. 

Овај семинар се традиционално одржава на Филолошком факултету у Београду у 



организацији Друштва за српски језик Републике Србије. Семинар је веома важан за наше 

професоре збок актуелних тема из српсог језика и књижевности.  

 Одбор активно подржава наше установе које воде бригу о најмлађима на њиховим 

свечаностима као што су завршне приредбе за предшколце, обележавање празника, такође 

присуствујемо на свечаностима у школама, дан школе, прослава Св. Саве.  Председник 

Срђан Јеремић, саборска заступница Драгана Јецков и председница Одбора за образовање, 

обишли смо вртиће Вуковар 2, Златокоса Борово, Лилипут Трпиња и однели деци 

дидактички материјал, неопходан за свакодневну употребу и рад.  Брига о вртићком узрасту 

је стална и подразумева и бригу о васпитачима. У октобру 2019. Године ЗВО је финансирао 

путовање васпитача у Београд на стручно усавршавање. 

Кроз пројектне активности обезбеђују се значајна средства која се наменски троше на бригу 

и помоћ најмлађима и ученицима основних и средњих школа. У времену од задње 

скупштине ЗВО реализовано је неколико значајних пројеката: 

1. Малишани у Београду, пројекат је финансирала Управа за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону. Циљ пројекта је брига о деци од вртића, очување језика и писма. У 
пројекат су били укључени предшколци из: Негославаца, Борова, Трпиње, Боботе,  
Вуковара, Даља, Бијелог Брда, дакле из обе жупаније. На путовање је кренуло 133 деце у 
пратњи 22 васпитача. Од свих активности, гледање позоришне представе, Алиса у земљи 
чуда,разгледање храма Св. Саве, посета Зооврту, најупечатљивија је била 
посетаСкупштини града Београда где је уприличен пријем групе, децу је поздравио члан 
градског већа града Београда Драгомир Петронијевић, организован је сусрет са глумцима 
који су децу ,својим наступом одвели у средњовековну Србију кроз два значајна лика из 
српске историје кнегињу Милицу и њеног сина Стефана Првовенчаног. Деци су подењени 
богати ланч пакети и поклони. Важно је да процес учења о матичној држави, језику, 
култури, традицији, обичајима започне у раној животној доби, у предшколском узрасту 
како би деца наставила редовно школовање на српском језику и ћириличном писму и 
били свесни свог идентитета, корена у средини која вреднује друге вредности. 
Регионална школа српског језика је допринела овом путовању тако што су својим 
ангажманом обезбедили деци пријем у Скупштини, ланч пакете и бесплатан улазак у Зоо 
Београд. 

2 .      Летња школа калиграфије, Путевима Захарија Орфелина  у манастиру  у Даљ 

планини, финансирало је Министарство знаности и образовања Републике Хрватске. У 

пројекат је било укњучено 50-ак ученика 6 и 7 разреда ОШ  Трпиња, Бобота, Даљ, ОШ 

Синиша Главашевић , Никола Андрић, Драгутин Тадијановић водитељка радионице 

калиграфије је била проф. разредне наставе Снежана Шевић, предавачи  су били свештеници 

Бојан Шукунда, Горан Тодоровић, Јадранка Радошевић. Предлог за боравак деце и 

оживљавање манастира дао је наш владика Херувим и његовим благословом, присуством 

овај пројекат је добио на вредности и одрживости. Пројектом су деца стекла основна знања 

из калиграфије, иконописања и црквеног појања.Радионице су водили; Снежана Шевић, 

Сузана Вигњевић и протонамесник Ненад Кесоња. Све што су научили ученици су то 

презентовали на завршној приредби, ликовним радовима и песмом. 

3.Школске торбе будућим првацима,  подељене су ангажманом председника ЗВО Срђана 

Јеремића и покрајинске Владе АП Војводине. 191 ученик првог разреда је добио школску 

торбу. 

4.Уџбеници , радне свеске, школски прибор, књиге за лектиру, дидактички материјал, 

једнодневне екскурзије ученика, суфинансирање екскурзија ученика како у А- моделу тако 

је пружана помоћ и подршка моделу Ц. Све је ово рађено с намером да подржимо и 

задржимо наставу на српском језику и ћириличном писму или да проширимо тај модел 

образовања. 



Све активности Одбора од задње скупштине до данас су биле усмерене на јачање наших 

школа, школовања на српском језику и ћириличном писму као залога опстанка, очувања 

српског језика, културе, вере, традиције. 

 

  

Број уписаних ученика у шк.год. 2019/2020 

(Вуковарско-сремска и Осјечко –барањска жупанија) 

Модел А 

 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Ред. 

број 

     

Назив школе 

Број ученика Укупно 

2019/2020 

Укупно 

2018/2019 

1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

„НИКОЛЕ ТЕСЛЕ“ ВУКОВАР 

1. разреди 

2. разреди 

3. разреди 

4. разреди 

 

 

49 

40 

32 

38 

 

 

 

159 

 

 

 

149 

2. ГИМНАЗИЈА ВУКОВАР 

1. разреди 

2. разреди 

3. разреди 

4. разреди 

 

 

16 

22 

33 

30 

 

 

101 

 

 

123 

3. СТРУКОВНА ШКОЛА „Марко 

Бабић“  ВУКОВАР 

1. разреди 

2. разреди 

3. разреди 

4. разреди 

 

 

 

27 

21 

32 

17 

 

 

 

97 

 

 

 

110 

4. ЕКОНОМСКА ШКОЛА   

ВУКОВАР 

1. разреди 

2. разреди 

3. разреди 

4. разреди 

 

 

37 

18 

24 

22 

 

 

 

101 

 

 

 

97 

5. СРЕДЊА ШКОЛА ДАЉ 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

 

 

1 

1 

2 

6 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

                    

Укупно уписаних ученика    моделу А 

                        

 

468 

 

 

 

490 

 

 



ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

Р.број         Назив школе  Број 

ученика 

Укупно 

2019/2020 

Укупно 

2018/2019. 
1. ОШ  БИЈЕЛО БРДО 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

12 

10 

12 

15 

7 

12 

10 

14 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

90 

2. ОШ   БОБОТА 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

10 

14 

14 

15 

16 

21 

14 

28 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

135 

 ПШ КЛИСА 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

 

3 

2 

1 

1 

 

 

7 

 

 

5 

 ПШ ЛУДВИНЦИ 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

 

- 

1 

1 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 ПШ ПАЧЕТИН 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

 

4 

4 

2 

2 

 

 

12 

 

 

12 

 ПШ ВЕРА 

       1.  разред 

       2.  разред 

       3.  разред 

       4.  разред 

 

2 

- 

1 

4 

 

 

 

7 

 

 

5 

3. ОШ   БОРОВО 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

22 

31 

33 

31 

36 

31 

26 

34 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

267 



4. ОШ  БРШАДИН 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

4 

4 

7 

9 

8 

9 

12 

3 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

69 

5. ОШ   ДАЉ 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

12 

10 

10 

17 

12 

10 

13 

7 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

98 

6. ОШ  „ДРАГУТИНА 

ТАДИЈАНОВИЋА“ 

ВУКОВАР 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

 

 

5 

5 

12 

11 

3 

10 

15 

9 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

74 

 ПШ ЛУЖАЦ 

   1.разред 

 

3 

 

3 

 

- 
7.  ОШ  ЈАГОДЊАК 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

8 

10 

8 

7 

14 

9 

9 

14 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

76 

 ПШ БОЛМАН 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

 

4 

3 

1 

4 

 

 

12 

 

 

13 

 ПШ УГЉЕШ 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред  

 

- 

- 

2 

3 

 

 

5 

 

 

11 

8. ОШ  MАРКУШИЦА 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

 

5 

10 

11 

 

 

 

96 

 

 

 

100 



4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред  

10 

14 

20 

13 

13 
 ПШ ГАБОШ 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

 

- 

- 

3 

5 

 

 

8 

 

 

13 

 ПШ ОСТРОВО 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред  

 

2 

1 

4 

2 

 

 

9 

 

 

9 

9. ОШ  НЕГОСЛАВЦИ 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред  

 

11 

12 

9 

10 

7 

13 

9 

8 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

79 

10. ОШ „НИКОЛЕ 

АНДРИЋА“ ВУКОВАР 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

 

7 

14 

14 

7 

13 

18 

9 

13 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

100 

11. ОШ „НИКОЛЕ ТЕСЛЕ“ 

MИРКОВЦИ 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред  

 

 

6 

3 

4 

7 

6 

11 

11 

9 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

58 

12. ОШ  ИЛАЧА-БАНОВЦИ 

ПШ БАНОВЦИ 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред  

 

 

7 

4 

4 

5 

1 

5 

2 

4 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

22 



13. ОШ „СИНИШЕ 

ГЛАВАШЕВИЋА“ 

ВУКОВАР 

1. разред 

2. разред  

3. разред 

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

 

 

29 

14 

21 

26 

15 

20 

27 

22 

 

 

 

 

 

 

174 

 

 

 

 

 

 

171 

 

 

 

 

 

14. 

ОШ  СТАРИ  ЈАНКОВЦИ 

1. разред 

2. разред 

3. разред  

4. разред 

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

1 

1 

- 

2 

- 

4 

4 

4 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

20 

  ПШ ЛАЗЕ 

       1.   разред 

       2.   разред 

       3.   разред 

       4.   разред 

 

 

 

4 

7 

2 

3 

 

 

 

16 

 

 

 

12 

15. ОШ ТЕЊА 

      1.   разред 

      2.   разред 

      3.   разред 

      4.   разред 

      5.   разред 

      6.   разред 

      7.   разред 

      8.   разред 

 

2 

- 

4 

10 

8 

6 

8 

9 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

50 

 ПШ СИЛАШ 

        1.разред 

        2.разред 

        3.разред 

        4.разред 

 

3 

1 

- 

2 

 

 

6 

 

 

5 

16. ОШ  TРПИЊА 

        1.разред 

        2.разред 

        3.разред 

        4.разред 

        5.разред 

        6.разред 

        7 .разред 

        8.разред  

 

15 

11 

7 

14 

7 

8 

8 

11 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

71 

                                          

Укупно ученика модел А 

  

                             

 

1490 

 

 

 

1567 

 

 



 

Број уписаних ученика у школској години 2019/2020 

(Вуковарско-сремска и Осјечко-барањска жупанија) 

Модел Б 

 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

Р.БРОЈ НАЗИВ ШКОЛЕ Број ученика у 

разреду 

Укупно ученика 

2019/2020 

Број ученика 

2018/2019 

1 ОШ ЕРНЕСТИНОВО 

ПШ ШОДОЛОВЦИ 

 15 15 

 

 

 

 

 

Број уписаних ученика у школској години 2019/2020 

(Вуковарско-сремска и Осјечко-барањска жупанија) 

Модел Ц 

 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Р.број НАЗИВ ШКОЛЕ Број ученика у 

разреду 

Укупно ученика 

2019/2020 

Број ученика 

2018/2019 

1 ГИМНАЗИЈА  

БЕЛИ  МАНАСТИР 

       1.разред 

       2.разред 

       3.разред 

       4.разред 

 

 

1 

3 

5 

4 

 

 

 

13 

 

 

 

13 

 

 

 

 

2 

ДРУГА СРЕДЊА ШКОЛА 

БЕЛИ МАНАСТИР 

1. разред 

2. разред 

3. разред 

4. разред 

 

 

2 

1 

1 

5 

 

 

 

9 

 

 

 

11 

 

 

3 

СРЕДЊА ШКОЛА ДАЉ 

     1.разред 

     2.разред 

     3.разред 

     4.разред 

 

6 

6 

9 

16 

 

 

37 

 

 

36 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  МОДЕЛ Ц 

 

Р.број НАЗИВ ШКОЛЕ Број ученика 

у разреду 

Укупноученика 

2019/2020 

Број ученика 

2018/2019 

1 ОШ ДАРДА 

   1.разред 

   2.разред 

   3.разред 

   4.разред 

   5.разред 

   6.разред 

   7.разред 

   8.разред 

 

1 

5 

7 

7 

2 

18 

13 

1 

 

 

54 

 

 

59 

2. ОШ КНЕЖЕВИ 

ВИНОГРАДИ 

   1.разред 

   2.разред 

   3.разред 

   4.разред 

   5.разред 

   6.разред 

   7.разред 

   8.разред 

 

 

1 

2 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

17 

3. ОШ Др. ФРАЊЕ ТУЂМАНА 

    БЕЛИ МАНАСТИР 

   1.разред 

   2.разред 

   3.разред 

   4.разред 

   5.разред 

   6.разред 

   7.разред 

   8.разред 

 

 

3 

3 

7 

9 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

41 

4 ОШ  СИНИША 

ГЛАВАШЕВИЋ,  Вуковар 

   7.разред 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

5. ОШ ЛАСЛОВО 

   1.разред 

   2.разред 

   3.разред 

   4.разред 

   5.разред 

   6.разред 

   7.разред 

   8.разред 

 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 



6 ОШ ШАРЕНГРАД 

ПШ МОХОВО 

   1.разред 

   2.разред 

   3.разред 

   4.разред 

   5.разред 

   6.разред 

   7.разред 

   8.разред 

 

 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

7 

ОШ БЛАГЕ  ЗАДРЕ 

ВУКОВАР 

ПШ ЛИПОВАЧА 

   1.разред 

   2.разред 

   3.разред 

   4.разред 

 

 

 

- 

1 

1 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Укупно  ученика  модел Ц 118 128 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду 
Одбора за културу и спорт 

за 2019. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставили: 

Видовић Небојша, проф.-------- председник Одбора за културу и спорт 

Никола Гагулић,                        самостални стручни сарадник за спорт 

 

 



 

  



Култура 

 

Одбор за културу чине представници деветнаест културно-уметничких друштава и 

пододбора СКД „Просвјета“ из Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске жупаније: 

 

1. СКУД „Ј.Ј. Змај“ Бијело Брдо,     

2. КУД „Бранислав Нушић“ Борово,           

3. КУД „Бекрија“ Негославци,   

4. КУД „Љубомир Ратић-Бубо“ Вера, 

5. КУД „Бранко Радичевић“ Пачетин, 

6. КУД „Нада“ Габош, 

7. КУД „Зора“ Силаш, 

8. СКД „Просвјета“ пододбор Маркушица, 

9. КУД „Слога“ Вуковар  

10. КУД „Младост“ Трпиња, 

11. СКД „Просвјета“ пододбор Јагодњак,   

12. СКУД „Јован Лазић“ Бели Манастир,       

13. КУД „Бранко Радичевић“ Даљ,   

14. КУД „Васо Ђурђевић“ Бршадин,   

15. СКД „Просвјета“ пододбор Острово,  

16. КУД „Ђоко Патковић“ Бобота, 

17. КУД „Свети Сава“ Тења,   

18. КУД „Бранко Радичевић“ Дарда 

19. КУД „Живојин Жико Мандић“ Кнежеви Виногради 

 

Поред горе набројаних културно-уметничких друштава, Одбор за културу ЗВО-а, позива 

редовно на састанке, настоји повезати и помаже рад појединих удружења и установа из 

других области културног деловања, као нпр.:  

- Вуковарско српско певачко друштво „Јавор“ -  ВСПД „Јавор“  

- Завичајно удружење Срба Озрена и Посавине – ЗУСУП Борово 

- Етно група „Ђурђевак“ 

- Плесна група „Венере“ 

- Српски културни центар Вуковар – СКЦ Вуковар 

 

Културни аматеризам 
 

У 2019. г. преко ЗВО-а (у савезу/заједници) на конкурсу за доделу средстава преко Савета за 

националне мањине, право на средства добило је 7 КУД-ова. Поред стандардних КУД-ова 

који редовно учествују у пријавама за средства Савета, у  2019. преко ЗВО-а средства су 

добила и следећа удружења и установе:  Вуковарско српско певачко друштво „Јавор“ и 

удружење ЗУСОП (Завичајно удружење Срба Озрена и Посавине). Српски културни центар 

Вуковар је ишао самостално, као и СКУД „Јован Лазић“ из Белог Манастира. 

Све информације у вези са новим упутствима и променама дате су представницима свих 

КУД-ова и удружења на састанку који је био одржан у просторијама ЗВО-а, посебо са том 

тематиком. Поред тога, Одбор за културу је све време био на располагању свима, са свим 

својим техничким и људским ресурсима. 

 



Средства која су преко Заједничког већа општина (у савезу/заједници с ЗВО), добијена од 

стране Савета за националне мањине Републике Хрватске за рад у 2019. години, редовно и 

у пуном износу, исплаћена су на рачуне културно-уметничких друштва и то: 

 

1. КУД „Бранислав Нушић“, Борово   40.000,00 кн 

2. КУД „Зора“ Силаш       35.000,00 кн  

3. КУД „Живојин Жико Мандић“ Кнежеви Виногради 29.000,00 кн 

4. КУД „Слога“ Вуковар     30.000,00 кн  

5. КУД „Острово“, Острово     43.000,00 кн 

6. СКУД „Бранко Радичевић“, Даљ   39.000,00 кн 

7. СКУД „Свети Сава“     35.000,00 кн  

8. Вуковарско српско певачко друштво Јавор   15.000,00 кн 

9. ЗУСОП, Борово      15.000,00 кн 

Укупно                                   281.000,00 кн  

 

У односу на претходну 2018. годину, имамo повећање броја КУД-ова у расподели 

средстава за 3, а приметно је и знатно повећање добијених средстава за 2019. годину, што 

чини разлику од + 144.000,00 кн  (не рачунајући средства СКЦ Вуковар  и СКУД-а „Јован 

Лазић“ из Белог Манастира који су ишли самостално). 

  

Поред средстава која културно-уметничка друштва добијају наменски за рад преко 

Заједничког већа општина и Савета за националне мањине РХ, Заједничко веће општина у 

оквиру својих могућности потпомагало је финансијски и технички рад свих других 

културно-уметничких друштава са нашег подручја.  

 

Сви корисници средстава уредно су оправдали добијена средства и редовно обавештавају 

Одбор о својим активностима.Такођер, пружали смо и помоћ у успостављању контаката 

наших удружења са другим удружењима у окружењу и институцијама културе.  

 

Културне манифестације ЗВО-а 

 

Одбор за културу и спорт традиционално сваке године организује културне манифестације 

самостално или у суорганизацији са другим организацијама и удружењима. Поред 8 

редовних манифестација које проводи, и за које сваке године  конкурише ЗВО-а на 

конкурсу за доделу средстава Савета, на крају 2019. године у децембру месецу у време 

пријаве средстава за 2020., Одбор за културу пријавио је и две нове манифестације, за чије 

ћемо резултате пријаве и евентуалној могућности реализације знати више у мају 2020. 

Ове манифестације су суфинансиране средствима Савета за националне мањине РХ. У 

2019. године организоване су и суфинансиране следеће манифестације:  

1. IV Школа фолклора, Вуковар-Бели Манастир 2019.  20.000,00 кн 

2. X Смотра српског фолклора, Б. Манастир 2019.  40.000,00 кн 

3. XVI. Фестивал дечијег фолклора, Вуковар 2019.  20.000,00 кн 

4. XXXVIII Видивдански сабор, Бобота 2019.   15.000,00 кн 

5.  XXVIII Међународна ликовна колонија Борово 2019. 10.000,00 кн 

6. Селу у походе 2019.      20.000,00 кн 

7. XII. Међународни научни скуп     20.000,00 кн 

„Хрватско-српски односи“, Гулубић Обровачки 2019. 

8. XX Међународни фестивал фолклора Борово 2019.  20.000,00 кн 

 

 Укупно                165.000,00 кн 



У односу на претходну 2018. годину, приметно је ипак незнатно повећање добијених 

средстава за 2019. годину, што чини разлику од + 10.000,00 кн 

 

Све манифестације реализоване су у складу са календаром и планом и програмом, те 

уредно финансијски и описно обрађене, у складу са методологијом Савјета за националне 

мањине РХ.  

 

4. Школа фолклора 

У оквиру својих редовних активности и након вишегодишњг учешћа у организацији, 

промоцији и афирмацији рада КУД-ова, Заједничко веће општина је имало прилику да 

сагледа проблематику и специфичност ове културне делатности, те је на основу тога 

замишљен и планиран пројекат „Школа фолклора“, који је по први пута и реализован 

2016. г., уз финансијску помоћ Савјета за националне мањине РХ. 

На подручју Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске жупаније, постоји велики број КУД-

ова српске националне мањине, који у свом саставу негују фолклорну традицију (обичаје, 

плес, музику и песму). Увидевши да постоји озбиљан недостатак стручних кадрова из 

поменутих области, дошло се до закључка о неопходности покретања оваквог пројекта. 

Пројекат је настао у сарадњи са КУД-овима и стручњацима са подручја етнологије и 

музикологије, а циљ и намера су окупити све особе које имају жељу бавити се фолклором 

у будућности, и за њих организовати стручно усавршавање кроз семинаре. 

За предаваћа 4. Школе фолклора, у претходном договору са представницима КУД-ова, 

изабрана је госпођа Славица Михаиловић, као еминентан стручњак са дугогодишњим 

искуством у раду и едукацији.  

Овогодишње теме: 
- Игре из околине Ниша 

- Рад са најмлађим члановима ансамбла 

Семинар је реализован у 2 дана, по претходном договору са представницима КУД-ова, ове 

године 28.09. 2019.у Вуковару, а 29.09.2019. у Белом Манстиру. Семинар се одвијао према 

следећем распореду и протоколу: 

09-12 ч. – предавање на задану тему са показним вежбама 

12-14 ч. – пауза, ручак и освежење 

15-18 ч. – практични део, видео презентација 

Исти протокол је примењeн и за други део семинара. 

Потребно је нагласити да током семинара, обзиром на саму природу и профил дешавања, 

није било других посетилаца (у смислу публике и гостију – осим представника медија), 

него су искључиво актери били сами учесници – представници КУД-ова (на сваком 

семинару око 50-ак), домаћини и предавачи. 

Реакције учесника семинара „Школа фолклора“, биле су изразито позитивне са жељом и 

потребом да се овакав облик сарадње и усавршавања настави. 

 
10. Смотра српског фолклора Славоније, Барање и Западног Срема“,  

 

Смотра је одржана 09.11.2019. по јубиларни 10. пут у оваквом формату и у организацији 

Заједничког већа општина, а ове године суорганизатор и званични домаћин Смотре били су 

чланови СКУД-а  „Јован лазићСлога“ из Белог Манастира, у просторијама спортско дворане 

у Белом Манастиру, са почетком у 17:30 ч. 

 На овогодишњој Смотри, путем пријавница своје учешће пријавило је 14 српских 

културно-уметничких друштава и удружења са подручја Вуковарско-сремске и Осјечко-

барањске жупаније, са укупно 320 учесника и око 300 посетилаца , а по први пут као гост 



наступило је и једнодруштво припадника хрватске националне мањине из Србије - ХКПД 

"Силвије Страхимир Крањчевић" из Бачког брега.  

Након програма за све учеснике и госте организована је свечана вечера у сали  ресторана и 

хотела „Патрија“ у Белом Манастиру. Након вечере  сви учесници организовано су се 

аутобусима упутили према својим кућама 

 
16. Фестивал дечијег фолклора, Вуковар, 01.06.2019. 

 

Домаћин овогодишње манифестације био је КУД „Слога“  из Вуковара, а сама 

манифестација је одржана 01.06.2019. у спортској дворано ОШ Драгутина тадијановића са 

почетком у 18:00 ч.  У програму су учествовали, поред домаћина још 12 културно-

уметничких друштава српске националне заједнице из Вуковарско-сремске и Осјечко-

барањске жупаније.  

У програму који је трајао око 100 мин., учествовало је око 300 учесника, а то је попратило 

око 400 посетилаца, међу којима су били присутни и званичници из верског, политичког и 

културног живота. Након завршетка програма, за све учеснике су осигурани сокови и 

сендвичи, а за руководиоце и госте скромно послужење. После тога, сви учесници су 

организованим аутобуским превозом, отпутовали у места из којих су дошли. 

 

38. Смотра народног стваралаштва, „Видовдански сабор“  

 

У организацији КУД-а „Ђоко Патковић“ из Боботе организован је 38. Видовдански сабор, 

који је трајао 3 дана, 21.-23.06.2019., а имао је и међународни карактер, јер су осим 

домаћина и домаћих КУД-ова, учествовали и гости из Републике Српске, Србије и 

Македоније. 

По устаљеној традицији, први дан је започео са песничком вечери, чије је програм трајао 

од 19:00-20:30, а после је настављено дружење уз пригодно послужење. Други дан је био 

испуњен разним дешавањима: обртници и удружења су поставили своје штандове, 

ликовни уметници почели са радом, а ловачака друштва су имала такмичење. Увече је 

изведена дечја драмска представа „Кажи мени, слатка нано, јел од Бога тако дано“, 

програм је завршио пригодном вечером и дружењем. 

Трећи дан је одржано такмичење ДВД-ова, приређено је кување традиционалних јела, 

шаховско такмичење, постављена је ликовна изложба и приређен је свечани дефиле КУД-

ова кроз центра села. Сабор је завршeи свечаним културно-уметничким програмом и 

пригодним дружењем и вечером. 

Учествовало је око 700 учесника и преко 1000 посетилаца. 

  

 

28. Међународна ликовна колонија Борово  
 

На  28. Међународној ликовној колонији Борово 2019.  која се одржала од  06.- 08.09.2019. У 

Борову учествовало је 21 ликовних уметника из Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске.  

Ликовни уметници ове године у задатку су имали тзв. „слободну тему“, а радили су уље на 

платну, акварел, скулптуре од дрвета и дуборез у дрвету. Том приликом су настала су 44 

уметничка рада и то: 42 уља и акрила на платну, 1 уље на стаклу и 1 дуборез удрвету. Сва 

настала уметничка дела  остају у трајном власништву организатора КУД-а „Бранислав 

Нушић“ из Борова, а дела су изложена у простору Галерије КУД-а Бранислав Нушић у 

Борову, ул. Школска 2 

 

 



Селу у походе 2019.  

 

 Заједничко веће општина је у склопу својих редовних активности учествовало у 

реализацији и организацији традиционалне културне манифестације „Селу у походе“. Ова 

манифестација прати, помаже, афирмише и промовише рад КУД-ова са подручја деловања 

Заједничког већа општина, с нагласком на оне којима је за ту годину помоћ 

најнеопходнија. Манифестација се одржа током целе године, почевши од лета, а највише 

активности има у задњем кварталу, тако да се при правдању руководимо завршетком 

последње активности у оквиру те манифестације, која на тај начин онда чини једну 

целину. 

Домаћини овогодишње манифестације били су:  

  

- Маркушица - 28.09.2019. „Врата Срема“, годишњи концерт у Маркушици 
- Острово - 05.10.2019. „Острово у срцу“, концерт у Острову 
- Борово - 07.12.2019., Годишњи концерт  
- Бобота - 14.12.2018. Годишљи концерт 

Свим скуповима присуствовали су, осим домаћина, бројна гостујућа културно-уметничка 

друштва, представници црквеног, друштвено-политичког живота као и многбројна 

заинтересована публика. 

 

12.Међународни научни скуп „Хрватско-српски односи“, Голубић 

 

12. по реду, међународни научни скуп „Хрватско-српски односи“, одржан је од 21.-

25.08.2019. у Голубићу (Обровачком). Као суорганизатор овог скупа, традиционално 

учествује и Заједничко веће општина. Главна тема овог скупа била је „Хрватско-српски 

односи – знање и идентитет“. Ове године су организатори скупа: Центар за историју, 

демократију и помирење из Новог Сада и Удруга за повијест, сурадњу и помирење из 

Голубића. Главне тема овогодишњег скупа била је: „Хрватско-српски односи у 21. 

Стољећу – примена позитивних искустава за развој руралних средина“.  

На скупу је учествовало 20-ак научника и професора из области историје, политикологије, 

права, етнографије, економије и туризмологије, као и политички представници Срба из 

Хрватске и Хрвата из Србије. Све догађаје пратили су хрватски и српски медији (ХРТ, 

РТВ, Б92, ТВ продукција ЗВО-а и Извор). 

 

20. Међународни фестивал фолклора – Борово  
 

      Међународни фестивал фолклора је традиционална манифестација, која је као посебан 

културни догађај установљена с циљем унапређења, развоја и међусобног упознавања 

културне баштине и обичаја које негују културно уметничка друштва земаља учесница. 

Ове године је на фестивалу Учествовало 7 КУД-ова из 6 земаља: 

1. Узгород – Факултет за културу и уметност, Узгород, Украјина 

2. Фолклорни ансамбл „Атанас Манчев“, Бургас, Бугарска 

3. КУД "Ђоко Патковић", Бобота, Република Хрватска 

4. КУД "Бисерни букет", Деч, Мађарска 

5. СЦК „Вук Стефановић Караѕић“, Бачка Топола, Сбија 

6. КУД " Бранислав Нушић", Борово, Република Хрватска 

7. СПКД „Просвијета“, Обудовац, Република Српска 

 

21.06.2019. у поподневним сатима извршен је пријем пристиглих друштава, након чега је 

одржан радни договор и састанак са представницима друштава, а у вези реализација 



предвиђеног програнма овогодишње манифестације. Након тога смјештај КУД-ова и 

заједничка вечера. 

22.06.2019. је одржана централна манифестација са сљедећим програмом: 

09:00 заједнички доручак 

10:00 - 13:00 обилазак простора источне Славоније и западног Сријема  

14:00 ручак 

17:00 - 18:00 округли стол представника друштава с темом: представљање културне 

баштине свога краја 

18:00 - 19:00 припреме за дефиле 

19:00 - 20:00 свечани дефиле КУД-ова кроз Борово 

20:00 - 22:00 целовечерњи програм 

22:30 заједничка вечера и дружење 

23.06. 2019. - одлазак друштава на смотру фолклора у Боботу. 

 

Остале активности Одбора 

 

Одбор за културу је био и члан заједничке делегације ЗВО-а који је 18.01.2019. посетио 

Покрајински секретаријат у Новом саду, Том прилоком одржан је радни састанак делегације 

са покрајинском секретарком Драганом Милошевић и њеним сарадницима, а истакнута је 

досадашња велика и значајна подршка и помоћ Покрајинског секретаријата, као и нада да ће 

се ова добра пракса и наставити и повећати. 

Исто тако, Одбор је био члан заједничке делегације ЗВО-а који је 06.02.2019. посетио 

Министарство културе и информисања Републике Србије, коју је тада примио министар 

Владан Вукосављевић са најближим сарадницима. Између осталог, начелно је  договорена 

помоћ Министарства у обезбеђивању литературе, организовању стручне едукације кроз 

семинаре, као и помоћ у дигитализацији архивске грађе и културног наслеђа. 

Одбор за културу и спорт је учествовао на сајму књига у Новом Саду у марту 2019., где су 

презентовали издавачку делатност културних институција Срба у Републици Хрватској с 

посебним нагласком на издања ЗВО-а и СКЦ-а. 

Сличну активност Одбор је имао и на 1. Сајму књига  и издаваштва националних мањина 

који се одржао у Градској библиотеци Вуковар, 19.10.2019. 

Током децембра месеца 2019., извршене су пријаве према Савјету за средства у 2020. години. 

Одбор за културу је све време био спреман да помогне и на располагању свима, са свим 

својим техничким и људским ресурсима. 

 

 

ПРОЈЕКТИ 

 

 Одбор за културу и спорт, осим организовања и учествовања на редовним 

манифестацијама које проводи, наставило је рад на планираним вишегодишњим 

пројектима, те је конкурисао са своја 2 пројекта према матичној држави, и то: 

1. Пројекат „Сведоци времена – насеља припадника српске заједнице на територији 

Вуковарско-сремске жупаније – фаза 3, књига 3.“ на кункурсу Министарства 

културе Републике Србије, те добио средства у износу од 100.000,00 рсд 

Овај пројекат је реализован крајем 2019 и почетком 2020., а представљање и промоција 

требали су се одржанти у марту 2020. са трећом свеском – Историјски преглед развоја села 

Острова. 



2. Пројекат „Регистар нематеријалне културне баштине Срба на територији 

Вуковарско-сремске жупаније – 3. Фаза, општина Негославци“ на кункурсу 

Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање АП Војводине, у 

износу од 120.000,00 рсд 

Овај пројекат је реализован и промовисан истовремено са горе наведеном пројектом 

Министарства културе са трећом свеском – Прикупљена нематеријална културна баштина 

– општина Негославци. 

 

 Потребно је истаћи да су оба пројекта вишегодишња, те се реализација планира у 

етапама. Извршена је пријава за предстојећу годину. Оба пројекта су оправдана према 

надлежним институцијама, а њихова промоција и презентација требала је бити одржана је 

у марту 2020. у просторијама ЗВО-а, у оквиру програма СКЦ средом, али је актуелна и 

глобална ситуација с Корона вирусом све ставила на чекање. 

  

СПОРТ 
 

У току 2019.г., одрађене су следеће активност у виду спортских догађања, али би пре 

података које ћу навести – нагласио да сам обавезе око спортских активности преузео 

половином марта 2019.г., када сам и започео са радом као самостални стручни сарадник за 

спорт у оквиру ЗВО – ВУКОВАР!  

 

- 30.03.2019.г., организован је одлазак деце са подручја Вуковара и околине у Београд, 

посета ФК ''ЦРВЕНА ЗВЕЗДА'', одигравање утакмице, посета музеју клуба и заједничко 

гледање првенствене утакмице. 

- 22.06.2019.г., одиграна је завршница фудбалске лиге ветерана ЗВО-ВУКОВАР, тзв. 

плеј-офф! Утакмице су игране у Трпињи, а уручене су пригодне награде учесницима од 

стране ЗВО-ВУКОВАР! 

- 23.06.2019.г., одиграна је фудбалска утакмица у Суботици (Таванкут), између: 

репрезентација нациналних мањина Хрвата из Србије и Срба из Хрватске 

- 09.08.2019.г., у Мирковцима је одиграна фудбалска утакмица наше репрезентације 

против локалног клуба ''ХАЈДУК-МИРКО'',  а у циљу прославе наведеног клуба који је 

изборио виши ранг такмичења! 

- 26.09.2019.г., организован је заједнички одлазак Општине Јагодњак и ФК 

''БРШАДИН'', у Београд, посета ФК ''ЦРВЕНА ЗВЕЗДА'', посета трофејној сали клуба-музеју, 

одигравање утакмице и заједничко гледање првенствене утакмице! 

- 11.10.2019.г., одлазак у Крапинске Топлице на мини-камп (окупљање кандидата за 

фудбалску репрезентацију нац.мањ.Срба из РХ), одигравање утакмице у склопу припрема за 

ЕУРОПЕАДУ! 

- 24.12.2019.г., одлазак у Сарајево, на турнир пријатељства у фудбалу, учесници наша 

деца са подручја Вуковара и околине! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишњи извештај 

Одбора за медије, информисање и веру  

за 2019. годину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставио Срђан Колар, пред. Одбора за медије у сарадњи са уредницима задуженим 

за ресоре, 

Јадранка Јаћимовић Иван – тв емисија 

Славко Бубало – Извор 

Никола Милојевић – интернет страница, портал  Срби.хр 

 



 

-Извештај- 

Активности Одбора за медије и информисање у 2019. години заснивале су се на основу плана 

и програм рада који је задан у Стратешком и Оперативном плану ЗВО-а за период 2019. - 

2023. годину. 

У организацији одбора за медије ЗВО-а постоје и делују пет медијских пројеката и то:  

1. телевизијска продукција ЗВО-а,  

2. новински лист „Извор“,  

3. интернет страница ЗВО-а и тв продукције ЗВО-а, 

4. портал Срби.хр 

5. радио станица „Радио Банска Коса“ из Белог Манастира.  

ТВ ПРОДУКЦИЈА  

Хроника Славоније, Барање и западног Срема 

              Телевизијска продукција Заједничког већа општина је у 2019. години успешно 

реализовала план производње емисије под називом „Хроника Славоније, Барање и 

западног Срема“.  

Одбор за медије и информисање продукцијом телевизијске емисије делује у циљу 

објективног,  веродостојног и правовременог информисања о животу српског народа са 

простора  Славоније, Барање, западног Срема, Далмације, Лике и Кордуна. ТВ емисија 

обрађује различите теме којима указује на стање унутра српске заједнице у Хрватској, са 

фокусом на остваривање људских, грађанских и мањинских права, појаву дискриминације и 

асимилације истичући и позитивне примере из живота и деловања српске заједнице. 

Представљајући реалну слику о животу припадника српске националности истовремено 

истчемо највише вредности демократског друштва као што су лепота мултиетичности, 

култура дијалога и равноправност те значај очувања српског националног идентитета у 

Републици Хрватској. Продукција „Хроника Славоније, Барање и западног Срема“ врши се у 

континуитету од 2007. године и  представља једини телевизијски садржај који се у Хрватској 

снимa на српском језику и писму. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЕМИСИЈИ  

       Хроника Славоније, Барање и западног Срема (у даљем тексту: Хроника СБИЗС) је 

телевизијска емисија мозаичног типа у трајању од тридесет минута. Најавама из студија 

гледаоце уводимо у различите рубирке односно стварамо информативни колаж којег чине 

прилози различитих тема из свих подручја деловања српске заједнице у Хрватској. Динамика 

снимања одвија се према плану усклађеном са терминима емитовања на јавним сервисима у 

Републици Србији и Републици Српској. Хроника СБИЗС се емитује у размаку од тачно 14 

дана што значи да запосленици обе ТВ редакције (Вуковар и Книн) у том временском 

интервалу прате сва значајна дешавања и актуелности.   

  

Емисија се, од 2007. године, емитује на РТВ Војводини, а од 2010. године  на сателитском  

програму Радио-телевизије Србије. Како би проширили медијски утицај од 2016. године 

започињемо емитовање емисије и на Радио-телевизији Републике Српске у Бања Луци.  

 

 



 

Термини емитовања Хронике СБИЗС :  

 

 

  РТС САТ РТВ Војводина 1 РТРС 

Редовни 

термини 

емитовања 

 

 

Субота: 12,30 часова Понедељак: 14,30 

часова 

Петак: 12,30 часова 

Репризни 

термини 

емитовања 

 

 

 

Два репризна 

термина у току 

седмице 

Три репризна 

термина у току 

седмице 

 

Табела 1. Термини емитовања Хронике СБИЗС 

 

 

Хронику Славоније, Барање и западног Срема  реализује 9 запосленика који покривају 

цело географско подручје на које се тематски ослања емисија. Рад се одвија према моделу 

усклађеном са техничким и кадровским могућностима, а како би задовољили захтеве 

емитера по питању кваитета и терминима емитовања. Прилози снимљени на терену 

достављају се у телевизијску редакцију у Вуковару те се након студијског снимања најава  и 

завршне монтаже емисија доставља државним јавним сервисима (РТС Сат, РТВ Војводина и 

РТРС) постављањем на ФТП сервере. 

 

Редакција Вуковар: 

 

 Јадранка Јаћимовић - Иван, уредник и новинар. 

 Славко Бубало, новинар. 

 Никола Милојевић, новинар 

 Срђан Секулић, новинар 

 Дарко Ковач, сниматељ и монтажер 

 Марко Карлаш, сниматељ 

 

Редакција Книн: 

 

 Васка Радуловић, новинар 

 Здавко Ликић, сниматељ 

 Стефан Трампа, монтажер 

 

У 2019. години смо уз помоћ и подршку општина из далмације (Бискупија, Орлић) додатно 

ангажовали младог човека Стефана Трампа на пословима монтажера/техничара који је 

неколико пута прошао едукацију у Вуковару за те послове.  Циљ нам је био да студио у 

Книну осамосталимо што смо са 2019. годиниу 80% и урадили. Сада та екипа из Книна 

самостално уређује своје прилоге и само их шаље на мастеризацију у Вуковар. У неком 

будућем периоду очекујемо да ће се стећи услови да и Далмација, Лика и Банија добије 

самосталну емисију.  

 

 

 



 

  
АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ 
   Успешно је реализован план производње и емитовања ТВ емисије ЗВО-а за 2019. годину. У 

периоду од јануара до децембра 2019. године снимљено је и емитовано укупно 26 емисија 

нумерисаних под редним бројевима од 300. до 325. Емитовано је 780 телевизијских минута 

(не рачунајући репризне термине) током којих је приказано 175 прилога (табела 2.) 

 

Назив емисије Датум емитовања Број прилога у емисији 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

300 

11. јануар 2019 РТРС 

12. јануар 2019 РТС 

14. јануар 2019 РТВ 

8 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

301 

25. јануар 2019 РТРС 

26. јануар 2019 РТС сат 

28. јануар 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

302 

08. фебруар 2019 РТРС 

09. фебруар 2019 РТС сат 

11. фебруар 2019 РТВ 

8 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

303 

22. фебруар 2019 РТРС 

23. фебруар 2019 РТС сат 

25. фебруар 2019 РТВ 

7 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

304 

08. март 2019 РТРС 

09. март 2019 РТС сат 

11. март 2019 РТВ 

5 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

305 

22. март 2019 РТРС 

23. март 2019 РТС сат 

25. март 2019 РТВ 

8 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

306 

05. април 2019 РТРС 

06. април 2019 РТС сат 

08. април 2019 РТВ 

7 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

307 

19. април 2019 РТРС 

20. април 2019 РТС сат 

21. април 2019 РТВ 

7 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

308 

03. мај 2019 РТРС 

04. мај 2019 РТС сат 

06. мај 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

309 

17. мај 2019 РТРС 

18. мај 2019 РТС сат 

20. мај 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

310 

31. мај 2019 РТРС 

01. јун 2019 РТС сат 

02. јун 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема  

311 

14. јун 2019 РТРС 

15. јун 2019 РТС сат 

17. јун 2019 РТВ 

7 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

312 

28. јун 2019 РТРС 

29. јун 2019 РТС сат 

01. јул 2019 РТВ 

7 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

12. јул 2019 РТРС 

13. јул 2019 РТС сат 
7 



313 15. јул 2019 РТВ 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

314 

26. јул 2019 РТРС 

27. јул 2019 РТС сат 

29. јул 2019 РТВ 

7 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

315 

09. август 2019 РТРС 

10. август 2019 РТС сат 

12. август 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

316 

23. август 2019 РТРС 

24. август 2019 РТС сат 

26. август 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

317 

06. септембар 2019 РТРС 

07. септембар 2019 РТС сат 

09. септембар 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

318 

20. септембар 2019 РТРС 

21. септембар 2019 РТС сат 

23. септембар 2019 РТВ 

7 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

319 

04. октобар 2019 РТРС 

05. октобар 2019 РТС сат 

07. октобар 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

320 

18. октобар 2019 РТРС 

19. октобар 2019 РТС сат 

21. октобар 2019 РТВ 

9 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

321 

01. новембар 2019 РТРС 

02. новембар 2019 РТС сат 

04. новембар 2019 РТВ 

7 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

322 

15. новембар 2019 РТРС 

16. новембар 2019 РТС сат 

18. новембар 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

323 

29. новембар 2019 РТРС 

30. новембар 2019 РТС сат 

02. децембар 2019 РТВ 

6 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

324 

13. децембар 2019 РТРС 

14. децембар 2019 РТС сат 

16. децембар 2019 РТВ 

7 

Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема 

325 

27. децембар 2019 РТРС 

28. децембар 2019 РТС сат 

30. децембар 2019 РТВ 

7 

   

Табела 2. Емитоване емисије у 2019.години 

 

Снимљен је велики број репортажа из повратничких подручја у Хрватској, прилога о 

политичким дешавањима, порасту говора мржње, указали смо на проблеме са којима се као 

национална мањина још увек суочавамо те камером дочарали живот Срба. Сваком 

снимљеном причом настојимо истаћи нужност очувања националног идентитета, указати на 

опасности, али и могућности које нам се пружају. Приказали смо свакодневни живот људи, 

као и оних припадника српске заједнице који се баве пољопривредом, културно-уметничким 

и просветним радом, спортом и осталим друштвеним активностима те у тим сегментима 

остављају траг или остварују одређени успех. Тачно информисање и једноставно 

извештавање основа су рада. Најзаступљеније су приче са подручја Вуковарско-сремске, 

Осјечко-барањске и Шибенско-книнске жупаније.  



 

     Када је реч о прилозима који су емитовани током 2019. године највећи их је део посвећен 

активностима српске заједнице на пољу културе и традиције, савременом стваралаштву и 

изадваштву. Велика пажња посвећује се култури сећања, те порасту нетолеранције у 

хрватском друштву, полажају и остваривању права Срба у Хрватској. Обрадили смо у 

великој мери и проблематику одрживог повратка те живот избеглих Срба који су се вратили 

у родни крај. Теме које су такође значајно заступљене у Хроници СБИЗС везане су за верски 

идентитет, живот верника, обичаје и обележавање великих православних празнике те 

процесе обнове и поврата имовине Српске православне цркве (графикон 1.). 

 

 
Графикон 1. Теме обрађене у емисији Хроника СБИЗС током 2019.године 

 

 

У највећој мери извештавали смо о дешавањима на подручју деловања Заједничког већа 

општина (општине Борово, Ердут, Трпиња, Негославци, Маркушица, Шодоловци, Јагодњак,  

градови Вуковар и Бели Манастир). У свакој емисији емитовани су и прилози са подручја 

Далмације и Лике те користимо све могућности како би информислали и о стању у осталим 

крајевима Хрватске у којима живе Срби (графикон 2.). 

 

 

Повратак и 
стамбено 

збрињавање 
13% 

Вера 
13% 

Остваривање 
права/положај у 

друштву/политичко 
деловање 

13% 

Култура(издаваштво, 
културни 

аматеризам,култура 
сећања, 

манифестације) 
38% 

Спорт 
6% 

Образовање 
9% 

Привреда  
8% 

Теме обрађене у емисији Хроника СБИЗС током 
2019.године 



           

 
Графикон 2. Заступљеност подручја у којима живе Срби у емисији Хроника СБИЗС 

 

 

У 2019.години започета је трећа фаза опремања телевизијских студија у Вуковару. У овој 

фази је предвиђено техничко опремање тв студија и режије са емисионом техником која би за 

циљ имала производњу и емитирање тв сигнала. У 2019. години смо реализоваи у великом 

делу нову сценографију за тв емисију која ће се користити и за друге тв формате.    

 

Одбор за медије и информисање у наредном периоду наставиће да делује са циљем 

побољшања рада и проширења телевизијске продукције. Неопходна су максимална залагања 

и улагања у сва развојна подручја по питанју телевизијске продукције, што подразумева 

деловање усмерено на развој: техничких могућности, људских ресурса (образовања и 

стручног усавршавања запослених), проширење делокруга рада, сарадње са локалним, 

државним медијским кућама у ХР, иновација итд.....  

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

 

Средства која су неопходна за несметану производњу ТВ емисије „Хроника Славоније, 

Барање и западног Срема“ су у износу од  око 600.000,00 кн на бази од 12 месеци.  

Обезбеђена средства за тв емисију у 2019. години су: 

  

1.Министарства културе Републике Србије у износу од 1.500.000,00 динара 

2.ИВ Војводине - Секретаријата за информације од 1.950.000,00 динара. 

Укупно: 3.450.000,00 дин (223.990,00 кн) 

 

 

Разлику средстава неопходни за производњу се искористило од средстава добијених од 

Савета за националне мањине по другом медијском пројекту лист „Извор“.  

 

Подручје деловања 
ЗВО-а 
65% 

Далмација, 
Лика, Кордун 

24% 

Остало 
11% 

Заступљеност подручја у којим живе Срби у 
емисији Хроника СБИЗС   



         Као и у досадашњем раду активности Одбора за медије и информисање биће усмерене 

ка остварењу планираног и постизању максималних побољшања и даљег развоја, како самог 

Одбора тако и институције коју представљамо. 

 

 

НОВИНСКИ ЛИСТ ИЗВОР 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

 У протеклој 2019. години објављено је свих предвиђених 25 бројева часописа (бројеви 

од 208 и закључно са бројем 231).  

 Лист излази на 24 стране, формата 220x300,  

 штампа се на рото-папиру  

 тираж 8.000 примерака.  

 Све његове странице су у колору, а штампа се обавља у Гласу Славоније д.о.о. јединој 

штампарији на овом терену која штампа рото штампу.  

 Извор у потпуности излази на српском језику (екавица) и ћириличном писму. 

 Лист је бесплатан и дели се по српским општинама и градовима те разним 

институцијама и појединцима у Републици Хрватској, али и у Републици Србији.  

 У Националној и свеучилишној библиотеци у Загребу „Извор“ је пријављен под 

ИССН бројем 1847-4454  чиме је његов издавач Заједничко веће општина преузео 

обавезу да редовно и на време издаје лист у договореном обиму и тиражу. 

 
ТЕМЕ 

 

Теме у Извору су разноврсне па је часопис подељен у неколико рубрика и то: 

 актуелно, 

 кроз општине, 

 репортажа, 

 интервју, 

 образовање, 

 на западу православља, Далмација, западна Славонија, Лика 

 култура, 

 манифестације, 

 традиција, 

 фељтон, 

 коментар, 

 некад и сад, 

 спорт 

 

Зависно од потреба сем редовних уводе ce и повремене рубрике попут: 

 укратко, 

 тема броја 

 из рада ЗВО-а 

 ин мемориам, 

 занимљивости и сл. 

Поред праћења актуелних дешавања са простора деловања Вуковарско-сремске и Осјечко-

барањске жупаније лист покрива дешавања и у другим срединама Хрватске, као што су 

Лика, Далмација, западна Славонија и шире од тога, у којима српско становништво чини 

значајан проценат.  



 У „Извору“ своје место, зависно од значаја, нађе највећи број културних, верских, 

спортских и других манифестација Срба. То је његов велики допринос у националном 

памћењу, који ће, како време протиче, све више добијати на значају.  

 

Изглед – графички дизајн 

 

Од броја 200 Извор је променио изглед, измењен је Лого и побољшан је његов графички 

дизајн чиме је значајно унапређен квалитет како његовог текстуалног тако и илустрованог 

дела, односно фотографија.  

Након што је Срђан Рончевић прекинуо радни однос прелом новина и графичко уређивање 

новина поново је на себе преузео главни уредник листа Славко Бубало што отежава рад на 

самом припремању и контроли садржаја новина. 

 

Дистрибуција  

 

И током 2019. године мењао се распоред дистрибуције па је у неким срединама она смањена, 

у неким појачана, а одређено је и неколико нових пунктова. 

 Дистрибуција "Извора" врши се и у АП Војводини у количини од 1.100 примерака. 

Новине у Војводини дистрибуира фирма Press international из Новог Сада захваљујући чему 

су новине доступне и нашим земљацима који су из Хрватске избегли након рата деведесетих. 

Веће количине новина шаљемо и у део западне Славоније у Пакрац и Липик. Добрим делом 

дистрибуција је побољшана и у Вуковару тако да углавном остаје веома мало неподељеног 

тиража, односно само бројеви које чувамо у архиви. 

  

Читаност 

 

На основу дистрибуције и информација које добијамо са различитих пунктова можемо 

закључити да „Извор“ има своје редовне читаоце и да придобија и нове.  

Захваљујући интернету многи наши људи који живе у трећим земљама имају прилику да 

читају "Извор" у електронском, односно ПДФ формату на веб страницама ЗВО-а и ТВ 

продукције ЗВО-а. 

 Генерални конзулат Републике Србије у Вуковару наставио је добру праксу да 

"Извор" и даље редовно стиже и у Министарство спољних послова Републике Србије и 

Одбор за дијаспору и Србе у региону Републике Србије.  

 

Састав редакције 

 

 Славко Бубало, главни уредник, новинар 
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 Јадранка Јаћимовић – Иван, новинар 

 Васка Радуловић, новинар са подручја Далмације и Лике 

 Зоран Поповић, новинар са подручја Барање 

 Стана Немет, новинар са подручја Барање 

 Душан Велимировић – новинар 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

 

Обезбеђена средства за Извор у 2019. години су: 

 

1. Савет за националне мањине РХ – 360.000,00 кн 

2. Министарства културе Републике Србије у износу од 1.000.000,00 динара 

3. ИВ Војводине - Секретаријата за информације од 1.000.000,00 динара. 

Укупно: 2.000.000,00 РСД – 129.850,00 кн 

             360.000,00 кн 

             489.850,00 кн   

Обезбеђена средства покривају само део стварних трошкова и заједно са оствареним 

приходина од тв продукције и портала  успевамо реализовати медијске пројекте. 

          

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗВО-А 

Активности Одбора за медије Заједничког већа општина на интернету огледају се у 

одржавању и ажурирању интернет странице Заједничког већа општина као и промоције и 

презентације самог ЗВО-а, као и медијских пројеката Одбора за медије и информисање на 

глобалној мрежи. 

Запослени унутар Одбора за медије Заједничког већа општина одржавају и ажурирају, како 

службену страницу ЗВО-а, тако и фејсбук профил наше институције. Током 2019. године 

било је 127 објава у вези с радом и деловањем ЗВО-а и одбора који унутар њега делују. Уз то, 

редовно су ажурирани и документи од важности за рад ЗВО-а, а на страницу су уредно 

постављани и часопис Извор и емисија Хроника Славоније, Барање и западног Срема. 

Фејсбук страница ЗВО-а тренутно има 234 пратилаца. 



 
 

 

Друштвене мреже – Фејсбук, Јутјуб... 

  И Хроника Славоније, Барање и западног Срема, као и часопис Извор редовно се 

постављају на интернет платформама за ширење аудиовизуелних садржаја, као и на 

друштвеним мрежама.  

Емисија се од маја 2013. године поставља и на Јутјуб канал и на тај начин је доступна 

милионском аудиторијуму који посећује овај најпознатији светски сајт за постављање видео 

садржаја. Прва емисија коју смо поставили била је 159. Сваку емисију у просеку погледа 

између 600 и 700 јединствених посетилаца на овој платформи. Број претплатника 200 за 

канал ТВ Продукције. 

 



                      
 

 

Часопис Извор поставља се на интернет страници ЗВО, али и на сајту www.issuu.com који је 

једна од најпознатијих платформи за дељење часописа у ПДФ формату и који омогућава 

онлајн листање свих бројева часописа на једном месту, али и олакшава његово даље ширење 

и дељење на друштвеним мрежама. У последњих неколико година различите бројеве наших 

новина је на овај начин прочитало готово 6.000 корисника интернета.  

Емисије и новине Извор се редовно постављају и на друштвену мрежу Фејсбук где већ шест 

година имамо своју страницу под именом „Хроника Славоније, Барање и западног Срема“. 

Ова страница тренутно окупља нешто мање од 1.000 људи који увек врло радо деле наше 

садржаје са својим пријатељима на овој друштвеној мрежи. На друштвеним мрежама смо у 

непрестаној комуникацији са гледаоцима и читаоцима који нам често остављају позитивне 

коментаре, али и сугестије. У 2018. године када је покренута и званична Фејсбук страница 

ЗВО-а у 2019. години страницу је пратило 380 пратилаца.   

 
 

И веб страницу ЗВО-а, као и Фејсбук страницу одржавају запослени унутар Одбора за 

медије, односно Никола Милојевић и Душан Велимировић. 

http://www.issuu.com/


Портал Срби.хр 

Заједничко веће општина основало је и покренуло информативни интернет портал Срби.хр 

који је с радом почео у пролеће 2018. године, а тај рад је настављен и у 2019. години током 

које је објављено 419 различитих текстова, репортажа и обавештења од важности за српску 

заједницу у Хрватској. Рад портала временом је препознала бројна публика која га 

свакодневно прати и чита, али и бројне институције. Међу тим институцијама је и Агенција 

за електроничке медије која је за рад портала у 2019. години доделила 56.232,88 куна. Исти 

износ одобрен је и за 2020. годину. 

Резултате читаности пратимо путем Гуглове аналитике која је најрелевантији сервис за ову 

врсту података. У 2019. години имали смо 96.692 корисника који су укупно направили 

247.772 кликова на нашим страницама. Читаност је повећана за више од дупло у односу на 

2018. годину када је 44.677 корисника направило укупно 123.019 

прегледа наших садржаја. 

 
 

У 2019. години можемо се похвалити са чињеницом да су неке наше текстове цитирали 

готово сви водећи медији у региону укључујући портал Новости, Индекс, Јутарњи, а у 

Републици Србији Тањуг, Блиц, Б92 портал, Курир, РТС, Информер, Телеграф итд. Ово се 

односило на вести које смо први објавили: Обијање православне цркве у Вуковару, напад на 

ученика Техничке школе у Вуковару те разговор са претученим сезонцем на Брачу.  

И друге наше приче често су током прошле године преносили портал Банијаонлине, као и 

интернет странице Савеза Срба у региону и Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у 

региону те бројне друге 

странице. 

 

 

Пет најчитанијих текстова у 2019. години: 

- Обијена и покрадена православна црква свете Петке у Вуковару (3.988) 

- Повратком у Горњи Карин заборавили на Нови Сад (3.205) 

- Снажна плећа петоро Плећаша (2.989) 

- Нападнут ученик српске смене Техничке школе у Вуковару (2.812) 



- Невреме похарало исток Хрватске. Огромне штете од леда у општини Трпиња (1.969) 

 

Након писања нашег портала покренута је хуманитарна акција за самохраног оца Ђуру 

Богуновића и његових четворо малолетне деце из Карина који су добили кров над главом. 

Слично је било и са породицом Мацура из Лишана Тињских која је након нашег писања 

добила струју и воду.  

 

 

 
 

 

Највише корисника имамо из Хрватске (45,05 %), затим Србије (26,18 %) те БиХ (5,72 %) и 

Немачке (4,90 %). У односу  на 2018. годину када је највише корисника на страницу дошло 

путем друштвених мрежа, у 2019. години највише људи дошло је органским претраживањем 

интернета односно 46 % наших корисника. Путем друштвених мрежа на портал је стигло 



37,7 одсто корисника. 

 
 

Портал на друштвеним мрежама 

Од самог почетка портал је присутан на друштвеним мрежама Фејсбук и Твитер. На фејсбуку 

имамо тренутно 3.884 особе који прате и подржавају наш рад. 

 

Финансијске потребе за рад Одбора за медије: 

1. потребна средства 

- плате новинари, техничари – 72.945,38 (месечно) – 875.344,56 (12 месеци)  

- штампа Извора                     –   6.600,00 (месечно) – 165.000,00 (25 бројева) 

- дистрибуција Извора –   1.600,00 (месечно) –  40.000,00 (25 бројева) 

- путни трошкови  –   1.500,00 (месечно) –  18.000, 00 (12 месеци) 

Укупно:      1.098.344,56 кн 

2. обезбеђена средства у 2019. години по пројектима износе: 

Укупно:         770.072,88 кн 

 

Разлика од 328.271,68 кн покрива се из донација општина и средстава ЗВО-а. 

 

 

 

 

 

 



РАДИО СТАНИЦЕ  

У свом деловању одбор изврсно сарађује са све три српске радио станице које делују на 

простору ове две најисточније жупаније. Њихов програм се емитује свакодневно на српском 

језику и ћириличном писму. Радио „Дунав“ из Вуковара и радио „Борово“ из Борова емитују 

24 сата свој програм преко аналогног одашиљача и такођер обе радио станице имају радио 

стриминг, док радио станица „Банска коса „ из Белог Манастира 12,00 часова само преко 

одашиљача. Сарадња се заснива најчешће на решавању одређених проблема са којима се ове 

три станице сусрећу.  

У 2019. години све три радио станице свој рад су наставиле са новом програмском основом и 

новом дозволом за рад у трајању од 9. година. Оцене Агенције за електроничке медије, 

надлежне институције су да су све три радио станице предложиле квалитетан програм који 

задовољава како потребе заједнице тако и већинског народа.  

 

„БАНСКА КОСА д.о.о.“ 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 Радио „Банска Коса“ из Белог Манастира емитује програм на френквенцији од 96,9 

МХз, сваки дан у термину од 8,00 до 20,00 х тј. 12,00 часова програма у дану по новој 

обновљеној програмској шеми.  

 Управа друштва у и запосленици радија у 2019. години испуњавају план рада који је 

постављен и усвојен на претходној Скупштини друштва. 

Кад је програмски део у питању, радио је произвео и емитовао све емисије које су по 

програмској шеми пријављене Агенцији за електроничке медије. Како је и 2019. година била 

година у којој смо се базирали на обнављање права на емитовање тј. обнова концесије, 

искључиво смо се базирали на ову делатност.  

 

У протеклој години смо реализирали највећи број информативних емисија, и то 

- Кратке вести из Барање – 1092 емисија - 5460 минута 

- Централни дневник – 365 емисија -  око 3650 минута 

- Пољо инфо – 52 емисије  - 1040 минута 

- Источни токови – 50 емисија - 1250 минута 

- Разговор с поводом 50 емисија - 12801 минута 

- Догодило се на данашњи дан – 365 емисија  око 3600 минута 

- Гол – 52 емисије – 1050 минута 

 

Следећа редакција је мозаичног карактера где смо организовали емисије о култури, вери, 

школи и мултиетничности. Емисије које смо реализовали су: 

- Култура петком у два - 50 емисије  - 990 минута 

- Православље Вера света – 52 емисије око 1560 минута 

- Школска Клупа – 50 емисија око 1110 минута 

- Корака ка једнакости 50 емисије - 1160 минута 

 

Радио емисију „Мост“ коју реализујемо у сарадњи са РТВ Војводином  редовно смо 

емитовали у информативном делу програма.  

Такођер смо у претходној години наставили са сарадњом са Осјечко-барањском жупанијом и 

реализовали део информативног програма у којем је заступљена жупанија са својим 

сегментима.  

У 2019. години константо смо радили на обнављању фонотеке и ускладили са техничким 

условима који су потребни од стране ЗАМП-а. Редовно смо слали извештаје ЗАМП-у о 

емитованим музичким бројевима усклађено са обрасцима ЗАМП-а што је неопходно како би 



остварили додатни попуст од 10% на годишњи износ који смо у коначном обрачуну и 

остварили за 2019. годину. 

Интезивно смо радили на маркетиншком презентирању саме радио станице, те смо у 2019. 

години имали низ маркетиншких акција како би што више приближили радио слушаоцима у 

терминима новогодишњих, божићних и ускршњих празника. Штампали смо промотивни 

материјал у виду календара, оловака, упаљача и др. и даровали нашим партнерима и 

слушаоцима.   

У 2019. години аплицирали смо на више пројеката: 

- Агенција за електроничке медије кроз Фонд за плурализам и разноврсност медија 

суфинансира програм телевизијских и радио станица из целокупне државе, а ми смо у 2019. 

години остварили право на тај фонд у износу од 161.840,68 кн. 

- Министарство културе Републике Србије такођер је расписало конкурс за доделу средстава 

за медије у земљама региона на који смо остварили право на износ од 800.000,00 динара 

(51.500,00 кн) за пројекат циклус радијских емисија  „Школска клупа“. 

- ИВ Војводине расписало је конкурс за Србе у региону где смо ми остварили износ од 

1.200.000,00 динара (77.250,00 кн) за производњу емисије „Православље Вера света“. 

У 2019. години наставили смо са интезивном сарадњом са локалном самоуправом да се 

прикључе у рад и локалне заједнице у којима живи српска етничка заједница и да узму 

активно учешће у креирању програма кроз специјализиране емисије намењене за рад 

јединица локалне самоуправе и њихових организација.  

У односу на претходни период, тематику локалне заједнице медијски смо пропратили у 

много опсежнијем и детаљњијем контексту, али исто тако сматрам да се та сарадња између 

радио станице и институција и организација које делују и раде на простору Барање, може 

подићи на још већи и квалитетнији ниво.  

Кад је техничка надоградња у питању, ми смо у 2019. години извршили све техничке 

прирпеме за обнову концесијског раздобља од 9 година ( 2019. – 2028.) и добили смо 

позитивно мишљење од стране ХАКОМ-а које нам је било услов за обнову концесије. 

У 2019. години нисмо обновили линк јер нам финансијске могућности нису дозвољавале и 

ако је то нај слабија тачка у радијској техници. 

У претходној години смо остварили вема важан програмски скок у квалитети у склопу 

забавне редакције, а то је блок мозаичног програма који смо аплицирали као стални сегмент 

програма у нову програмску шему. За реализацију ове активности, ангажовали смо 

Александру Прокић из Кнежевих Винограда на пола радног времена чији је основни задатак 

и обавеза – контакт програм. У новој програмској основи овај мозаични блок заузима сталну 

програмску шему прихваћену од АЕМ-а. Александра је већ радила на овим пословима као 

спикер, тј. водитељ програма што је и била пресудна чињеница у вези њеног ангажовања. У 

прошлој години смо наставили са развојем интернет странице радија која се може видети на 

адреси: www.radio-banska-kosa.hr. Ова страница констатно има око 1000 посета што је сасвим 

коректан податак о посетима када су странице овог типа у питању. Свакако да ту има још 

простора за напредак. Верујемо да би било знатно више посета да смо успели покренути и 

„ЛИВЕ СТРЕАМИНГ“, те нам је у плану да у 2020. години покренемо исти. У оквиру 

странице ми смо предвидели и простор за маркетинг што нам је донело додатне приходе за 

потребе друштва. Такођер смо активни и на фејсу те се наша страницу редовно ажурира.  

На крају можемо закључити да је Управа радија заједно са радницима радио „Банске Косе“ у 

великој мери испунила радни план упркос тешком периоду за локалне медије.  

Такођер желим истаћи важност обнове концесије. Ми смо у претходном периоду себи дали 

задатак да се програм повећа на 24. сата те да то стваримо када будемо обнављали концесију. 

Нажалост то нисмо успели остварити већ је нова концесија обновљена са 12 сатним 

програмом (30 минутно повећање емитовања програма) са могућности проширења 

временског емитовања програма на 24-сатно временско раздобље. Наиме, Закон о 



електроничким медијима јасно утврђује програмске категорије у склопу Програмске Основе 

и ми са садашњим кадровским капацитетима нисмо у могућности произвести довољно 

програма како би задовољили критерије за 24. сатно временско емитовања програма. У 

комуникацији са надлежним правним службама Агенције за ел. медије закључили смо да је 

сигурнија варијанта да предложимо 12 сатно емитовање програма и остваримо нову 

концесију него да понудимо 24. сатно и да то не остваримо. После остваривања кадровских 

претпоставки, ми увек можемо затражити нову промену програмског емитовања тј. понудити 

нову Програмску основу радија за 24. сатно емитовања програма.  

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

РАДИА „БАНСКА КОСА д.о.о.“ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

• ПРИХОДИ У 2019. ГОДИНИ............................................................  605.807,62 кн 

1. Донације - пројекти…....………………………………………….............  340.614,94 кн 

2. Приходи од програмских услуга..........................................................  265.192,05 кн 

3. Приходи од камата ....................................................................................... 0,63 кн 

 

• РАСХОДИ У 2019. ГОДИНИ ........................................................... 560.999,32 кн 

 

 

• ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                    44.808,30 кн  

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Годишњи извештај о раду 

Одбора за привреду 

за 2019. годину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставио: 

Александар Мандић, дипл.менаџ. 

 

  



 

  



У току 2019. године, активности Одбора за привреду базиране су на Оперативном плану и 

програму Заједничког већа општина за 2019. годину и Стратешком плану за период 2018. – 

2022. године. 

 

 Једна од најзначајнијих активности одбора током 2018. године свакако је било 

активно учествовање у промовисању и провођењу „Програма финансирања пројеката 

инфраструктуре и руралног развоја за подручја насељена националним мањинама“. Средства 

из буџета Републике Хрватске опредељена за овај програм према крајњим корисницима била 

су каналисана преко три министарства – Министарства регионалног развоја и фондова 

Европске Уније, Министарства господарства, подузетништва и обрта и Министарства 

пољопривреде. Одбор за привреду Заједничког већа општина, у сарадњи са Центром за 

развој и инвестиције Српског Народног Већа и Пројектним центром Заједничког већа 

општина, пружао је бесплатну услугу попуњавања документације за пријаву свим 

заинтересованим пољопривредницима и обртницима са нашег подручја. За све који су 

добили бесповратна средства из овог програма, обавезно је правовремено извештавање 

надлежних министарстава о реализацији пројектних активности као и слање финансијских 

извештаја. Сходно томе, почетак 2019. године у раду одбора, обележило је саветовање и 

пружање помоћи у провођењу пројектних активности и слању финансијских извештаја према 

надзорним телима односно министарствима. 

 

 Осим појединаца, одбор је био на располагању и свим удругама са подручја деловања 

Заједничког већа општина. Јединице регионалне и локалне самоуправе (жупаније и општине) 

своје конкурсе за финансирање рада удруга најчешће расписују током другог, трећег и 

четвртог месеца. Документација за пријаву на поменуте конкурсе, у већини случајева, мора 

бити попуњена на рачунару што неретко ствара проблеме представницима удруга, поготово 

онима старије животне доби. Неколико удруга пензионера је затражило помоћ око 

пријављивања на конкурсе и извештавања. Са задовољством истичемо да смо свима изашли 

у сусрет те да су сви успели добити тражена средства. 

 

 Средином јануара, председник одбора присуствовао састанку представника 

Заједничког већа општина са српским делом Међувладине мешовите комисије за решавање 

проблема српске заједнице у Републици Хрватској и хрватске заједнице у Републици Србији 

а у сврху припреме за састанак српске и хрватске стране ове комисије. 

 

 25. фебруара председник одбора присуствовао састанку делегације Града Новог Сада 

на челу са градоначелником и делегације Заједничког већа општина. 

 

 У оквиру Програма руралног развоја Републике Хрватске за раздобље од 2014. – 2020. 

године расписан је конкурс за меру 6.3.1 „Потпора развоју малих пољопривредних 

господарстава“. Средства опредељена за овај конкурс превазилазила су све раније конкурсе 

из програма руралног развоја а почетком фебруара 2019. године још су и додатно увећана на 

скоро 350 милиона куна. Конкурс је намењен малим пољопривредним газдинствима, 

економске величине исказане у укупном стандардном економском резултату 

пољопривредног газдинства од 2.000 до 8.000 еура а потицај износи 15.000 еура у кунској 

противвредности. У оквиру Заједничког већа општина, бесплатну услугу попуњавања 

пројектне документације пружао је Центар за развој и инвестиције Српског Народног Већа у 

чему активно учествује и предсеник одбора за привреду. Крајем 2019. године, новчани фонд 

овог програма је ребалансом додатно увећан па се очекује да ће више од половине 

пријављених пољопривредника добити бесповратна средства са овог конкурса. 

 



 У трећем месецу 2019. године, Одбор за привреду Заједничког већа општина 

организовао је посету 22. Прољетном међународном бјеловарском сајму. Програм ове 

сајамске манифестације односи се претежно на пољопривреду, највећи је сајам те врсте у 

Републици Хрватској и један од највећих у региону. Посета сајму организована је у сарадњи 

и уз помоћ пољопривредне задруге „Брестове међе“ из Борова која већ неколико година 

учествује на сајму и као излагач. У циљу што бољег информисања, штампани су плакати 

који су окачени у већини места на подручју деловања ЗВО-а а обавештење и позив 

емитовани су неколико пута дневно у програму Радио Дунава и Радио Борова. Интересовање 

пољопривредника је било велико међутим, сајам се одржава у периоду најинтензивнијих 

ратарских радова па добар део заинтересованих није био у могућности путовати. На крају, 

четрдесетак пољопривредника са нашег подручја је посетило сајам – из Борова, Трпиње, 

Боботе, Мирковаца, Негославаца, Острова и Клисе. Трошкове пута (аутобуса) финансирало 

је Заједничко веће општина док је улазнице обезбедила ПЗ“Брестове међе“. Такође, сви су 

били гости на штанду ПЗ„Брестове међе“ у оквиру сајма. Утисци свих путника били су врло 

позитивни. 

 

 Почетком априла 2019. године, председник одбора за привреду као члан делегације 

Заједничког већа општина посећује Новосадски сајам. Делегацију Заједничког већа општина 

(у саставу председник, оба потпредседника и председник Одбора за привреду) примио је 

генерални директор Новосадског сајма. Поред њега, састанку је присуствовао и извршни 

директор сајма а главна тема састанка било је обезбеђивање излагачког простора (штанда) за 

Заједничко веће општина на  

86. Међународном пољопривредном сајму. Договорено је да ће Заједничком већу општина 

свакако бити обезбеђен бесплатан излагачки простор али до краја састанка није прецизирана 

позиција штанда ЗВО-а на предстојећем пољопривредном сајму. Осим тога, разговарало се и 

о могућем проширењу сарадње између Новосадског сајма и Заједничког већа општина. 

 

 Од 11. до 17. маја 2019. године одржан је 86. Међународни пољопривредни сајам у 

Новом Саду. На основу ранијег договора са управом Новосадског сајма, Заједничком већу 

општина обезбеђен је бесплатан излагачки простор. Иако је било говора о штанду у оквиру 

хале 1 (Мастер центар), штанд Заједничког већа општина био је смештен у халу 3. Мастер 

центар Новосадског сајма је свакако најрепрезентативнији излагачки простор али самим 

тиме и најскупљи. Обзиром да нам је, као и претходних година, обезбеђен излагачки простор 

без икакве новчане накнаде, није било места за незадовољство због мање атрактивне 

локације тим више јер је добијен и знатно већи штанд у односу на раније године (око 22m²). 

Одбор за привреду био је задужен за организацију, уређење и презентацију штанда 

Заједничког већа општина на сајму. Плакати намењени уређењу панела од којих је штанд 

састављен штампани су за прошлогодишњи сајам. Иначе су предвиђени за вишекратну 

употребу а захваљујући пажљивом руковању сачувани су у врло добром стању. Због 

релативно високе цене, одлучено је да се поново користе те да се, колико је могуће, сачувају 

и за будућу употребу. Умањени изглед плаката приказан је у наставку. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
  

 

 

Што се тиче промотивног материјала, брошуре у А4 формату које су штампане прошле 

године, кориштене су поново с тим што је текст освежен а графички изглед дотеран. Пошто 

су у брошури представљене све општине и градови са подручја деловања Заједничког већа 

општина, одлучили смо да штампамо и летке мањег формата на којима су општине 

представљене појединачно. Поред брошура и летака, на предњем пулту штанда били су 

изложени и различити промотивни материјали које смо добили од самих општина и градова. 

На пулту је био  смештен и велики телевизор на коме се константно емитовао промотивни 



спот о нашим општинама који су снимили и приредили наши сарадници из ТВ продукције 

ЗВО-а. Поред општина из састава Заједничког већа општина, на штанду су представљени и 

неки од привредника са нашег подручја као што су: Бођирковић, Васиљев, ПЗ Брестове међе, 

Смиљанић и Протеин Бобота. Све дане трајања сајма (од 8h – 19h), на штанду Заједничког 

већа општина, за презентацију и анимацију посетилаца било је задужено најмање двоје а 

најчешће четверо људи – из Одбора за привреду, Пројектног центра ЗВО-а и из Центра за 

развој и инвестиције СНВ-а. У сарадњи са удругом пољопривредника „Наше село“ из 

Маркушице и ПЗ“Брестове међе“ из Борова, организовали смо посету сајму за преко 100 

заинтересованих пољопривредника са нашег подручја. Трошкове пута је, уз помоћ Општине 

Негославци и Општине Борово, финансирало Заједничко веће општина док је улазнице 

обезбедила пољопривредна задруга „Брестове међе“. Иако је већим делом сајам пратило 

лоше време (киша) за то доба године, посећеност штанда Заједничког већа општина била је 

врло добра чему у прилог иде и чињеница да је потрошен скоро сав припремљени 

промотивни материјал. 

 

 Средином осмог месеца, председник одбора присуствовао састанку представника 

српских институција у Републици Хрватској ( СНВ, ЗВО) и представника локалних 

самоуправа у којима живе припадници српске заједнице. Тема састанка је била унапређење и 

интензивирање међусобне сарадње на припреми и пријави пројектних предлога. 

 

 27. августа, председник одбора присуствовао је презентацији  „Програма 

финансирања пројеката инфраструктуре и руралног развоја за подручја насељена 

националним мањинама“ која је одржана у Дому Српског Привредног Друштва 

„Привредник“ у Загребу. Током презентације, свим присутнима предочене су најбитније 

разлике у односу на исти конкурс из 2018. године. 

 

 У оквиру промовисања „Програма финансирања пројеката инфраструктуре и руралног 

развоја за подручја насељена националним мањинама“ за 2019. годину, заједно са 

водитељицом Пројектног центра ЗВО-а, председник одбора учествује у емисији Радија 

„Банска коса“. Намера је била информисати и појаснити програм припадницима српске 

заједнице у Осијечко-барањској жупанији. 

 

 24. септембра, председник одбора присуствује састанку представника српских 

институција у Републици Хрватској и представника општина и градова у којима живе 

припадници српске заједнице. Тема састанка је развој стратегије за јачу пројектну сарадњу 

Хрватске и Србије али и боље умрежавање и континуирана сарадња општина Вуковарско-

сријемске, Осијечко-барањске и Пожешко-славонске жупаније. Састанку су присуствовали 

представници општина Јагодњак, Негославци, Борово, Ердут, града Пакраца, Српског 

Народног Већа те Заједничког већа општина. 

 

 

 Током скоро целог деветог месеца, рад одбора био је подређен „Програму 

финансирања пројеката инфраструктуре и руралног развоја за подручја насељена 

националним мањинама“ . Наиме, као и у 2018. години, позив за пријаву на овај конкурс 

расписан је крајем седмог месеца док је предвиђени период за пријаву био скоро цели девети 

месец. Уз мање измене услова за пријаву на конкурс, главна новина овог програма за 2019. 

годину било је повећање износа финансијских средстава за трећину али и смањење износа 

појединачног потицаја за пољопривреднике са 75.000 кн на 60.000 кн.  

У сарадњи са Центром за развој и инвестиције СНВ-а и Пројектним центром ЗВО-а, одбор за 

привреду ЗВО-а био је на располагању свим пољопривредницима (носиоцима ОПГ-а) и 



обртницима са подручја деловања ЗВО-а који су били заинтересовани за пријаву на овај 

програм. Захваљујући позитивним искуствима из 2018. године када је програм расписан први 

пут, интерес обртника и посебно пољопривредника био је осетно већи у 2019. години. Свима 

који су се јавили у Заједничко веће општина са жељом да конкуришу за финансијска 

средства из овог програма пружена је бесплатна помоћ у виду саветовања и попуњавања 

обавезне документације за пријаву.  

Евалуација пријава од стране надлежних министарстава трајала је знатно дуже од 

предвиђених рокова али су резултати конкурса изашли средином децембра. У поређењу са 

конкурсом из претходне године, мање обртника је добило средства из програма за који је 

надлежно Министарство господарства, подузетништва и обрта али је знатно више 

пријавитеља са нашег подручја добило средства из дела програма за који је надлежно 

Министарство пољопривреде. Након потписивања уговора о додели средстава и исплате 

средстава од стране министарстава, рок за реализацију планираних пројектних активности је 

шест месеци. Свима који су средства добили, и даље смо на располагању како бисмо им 

помогли у реализацији планираних активности и правовременог извештавања надлежних 

тела. 

 

 11. октобра Одбор за привреду је, испред Заједничког већа општина, организовао сада 

већ традиционално такмичење у спремању рибље чорбе (фишијаду) – „Куп шампиона – 

2019“ у ресторану „Морнар“ у Вуковару. Ово је био осми пут да се ово такмичење одржава 

под покровитељством Заједничког већа општина. Право на учешће имају победници свих 

локалних фишијада са подручја деловања ЗВО-а. Овај пут, учествовало је 16 такмичарских 

екипа како из Вуковарско-сријемске тако и из Осијечко-барањске жупаније – Вуковар, 

Бршадин, Трпиња, Борово, Негославци, Оролик, Клиса, Даљ, Јагодњак, Кнежеви виногради. 

Тројица првопласираних мајстора фиша добили су пехаре, победници и прелазни 

шампионски пехар а сви учесници и сарадници добили су захвалнице и мајице. Након 

проглашења победника настављено је дружење и весеље уз живу музику. 

 

 Одбор за привреду Заједничког већа општина дефинисао је оквирни оперативни план 

који је представљен на скупштини одржаној 30.12.2019.године а уз њега и припадајући 

финансијски план. Током целе године, одбор за привреду је успешно сарађивао са свим 

одборима ЗВО-а као и са осталим организацијама (СКЦ, СНВ, ВснмВСЖ) на обострано 

задовољство и корист. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Годишњи извештај о раду 

Пројектног центра ЗВО 

за 2019. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водитељ пројектног центра – Николина Докић 

 



  



Пројектни центар Заједничког већа општина нови је сектор у оквиру Заједничког већа 

општина који је отворен 23. априла 2019. године. На услузи је првенствено ЗВО-у за писање 

пројеката, али и свим другим организацијама, институцијама и удружењима који постоје на 

подручју деловања ЗВО-а.  

Чине га три члана:  

Водитељ Пројект центра: Николина Докић, маг.инг.агр. 

Чланови Пројект тима: Јелена Парабућски, маг.оец. и Светлана Жарковић. 

 

Основни задатак је: 

 

1. Пратити све отворене јавне позиве за доставу пројектних предлога и о њима 

информисати ширу јавност путем медија, те аплицирати на све позиве за доставу 

пројектних предлога за које се процени да су од интереса за Заједничко веће 

општина, институције, удружења и организације које на било који начин 

окупљају припаднике српске заједнице. 

 

2. Пружати помоћ свима којима је иста потребна, везано за писање пројеката и 

извештавања након истих. 

 

 

3. Писати донације према организацијама и привредним субјектима који у своме 

раду и деловању донирају финансијска средства или своје производе као аспект 

свог хуманитарног рада. 

 

4. Пружати помоћ свим јединицама локалне самоуправе, задругама, обртницима, 

малим и средњим предузетницима и ОПГ-има приликом јављања на конкурсе 

намењене подручјима насељеним припадницима националних мањина. 

 

 

5. Организовати програмске активности од којих корист може имати шира 

заједница ( органицација ликовне колоније, екскурзије ученика и сл.). 

 

6. Помоћи у организацији разних манифестација и догађаја према потребама 

удружења, институција и организација са терена. 

 

 

 

 

 

 



Рад пројект центра у 2019. години 

 

Активности рада Пројект центра у 2019. години могу се разврстати на следећи начин: 

Почетком године до 15. јануара завршено је провођење пројекта Заједничког већа општина, 

финансираног од стране Националне закладе за развој цивилног друштва, којим се подржао 

пројекат ЗВО-а под називом „Деца у заједници“. Главни циљ пројекта био је укључивање 

деце у креативне и едукативне радионице са циљем јачања њихових креативних потенцијала 

и ублажавања негативних последица које са собом носи одрастање у заједници слабијег 

имовинског стања те социјализација кроз одгојно - образовни рад, што је подразумевало 

међусобно упознавање и заједничку игру деце из свих група, развијање креативности, 

иновативности и едукацију кроз вежбу и за ову прилику, специјално припремљене тематске 

радионице. Исто тако, важно је напоменути да је циљ овог пројекта био и јачање 

међугенерацијске солидарности кроз повезивање деце предшколског узраста и особа старије 

животне доби, који су занемарена група друштва. Едукативне радионице за децу 

предшколског узраста одржаване су два пута недељно у простору Заједничког већа општина 

који су волонтерке уз водитељицу пројекта прикладно уредиле. Деца су два пута током 

провођења пројекта посетила вртиће у Борову и Вуковару са циљем дружења са својим 

вршњацима, те једном Дом за старе и немоћне особе у Вуковару. Том приликом су пред 

корисницима дома одржали заједничку приредбу уз поделу рукотворина, које су деца сама 

израдила на радионицама. Пројект, који је трајао укупно три месеца, завршио је заједничким 

дружењем деце и родитеља уз прикладну забаву и поделу пакетића, захвалница и поклона 

полазницима пројекта. 

 

Рад Пројект центра огледа се и кроз организовање екскурзија.  

Дана 18.04.2019. у Новом Саду укупно 64 деце и наставника из Основне школе Мирковци 

имали су једнодневну екскурзију. Ученици су посетили манастир Крушедол, затим су имали 

панорамску вожњу кроз Сремске Карловце уз шетњу центром града са стручним водичем. 

Након тога су обишли Петроварадинску тврђаву после чега су ручали. У центру Новог Сада 

су обилазили споменике наших великана. Након тога малишани су отишли у Дино парк и на 

крају у тржни центар Променада. Целокупни трошак наведених активности финансирало је 

Заједничко веће општина. Циљ овог путовања је да деца из мањих школа добију прилику 

посетити матичну државу и један од најзначајнијих градова, град Нови Сад, те да на тај 

начин развијају свој национални идентитет. 

Дана 12.04.2019. водитељка Пројект Центра и чланица тима посетиле су Шибеник на 4 

дневном путовању уз иницијативу Европског дома Вуковар на тренингу под називом 

„Управљање пројектним циклусом“ на којем су успешно презентовале пројектне идеје и 

прошле додатну едукацију.   

Дана 24.04.2019. Пројектни центар је помогао активном припремом и суделовањем на 

манифестацији одржаној у ресторану Морнар поводом Ускршњих празника где су се деца и 

одрасли уз поклоне и ручак забављали у такмичењу осликавања Ускршњих јаја. Целодневни 

програм финансирало је Заједничко веће општина уз донације многих фирми као што су: 

ДМ, Звезда, апотеке, Краш, Кандит, Ерсте банка и други донатори према којима је 

Заједничко веће општина током године упутило молбе за донације надолазећих 

манифестација.  



25.04.2019. Активно суделовање на припреми, набавки и дистрибуцији хуманитарне помоћи 

послане у западну Славонију. Целокупни трошак сносило је Заједничко веће општина. 

Заједничко веће општина у складу са својим могућностима помаже људима којима је то 

потребно. Циљ ове идеје која је дошла од колега из Окучана и Драгалића јесте да се помогне 

особама слабијег материјалног стања и због тога је ЗВО од својих средстава одвојио 

донацију у вредности од око 5.000 куна. У хуманитарној акцији подељено је стотињак пакета 

у вредности од педесетак куна по пакету. 

 

Од 11. до 17. маја 2019. године одржан је 86. Међународни пољопривредни сајам у Новом 

Саду. Одбор за привреду заједно са Пројект центром ЗВО-а био је задужен за организацију, 

уређење и презентацију штанда Заједничког већа општина на сајму. Све дане трајања сајма 

(од 8h – 19h), на штанду Заједничког већа општина, за презентацију и анимацију посетилаца 

било је задужено најмање двоје а најчешће четверо људи – из Одбора за привреду, 

Пројектног центра ЗВО-а и из Центра за развој и инвестиције СНВ-а. Трошкове пута је, уз 

помоћ Општине Негославци и Општине Борово, финансирало Заједничко веће општина, док 

је улазнице обезбедила пољопривредна задруга „Брестове међе“. Иако је већим делом сајам 

пратило лоше време (киша) за то доба године, посећеност штанда Заједничког већа општина 

била је врло добра. Посета сајму допринела је бољој будућој сарадњи у организацији 

екскурзија у којој суделује Пројект центар. 

 

Дана 06.06.2019. на позив директора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и 

расељеним лицима Душка Ћутила на први „Сајам Завичаја“ водитељка Пројект центра је 

заједно са КУД-ом „Острово“ из Острова на штанду представила гастрономске производе и 

привредне потенцијале општина са подручја деловања Заједничког већа општина.  

 

 

30.06.2019. Чланови пројектног центра Заједничког већа општина су активним суделовањем 

на волонтерској основи 7 дана провели у Манастиру Успења Пресвете Богородице у Даљ 

планини где је успешно одржана летња школа калиграфије. 

 

20.07.2019. „Програм финансирања пројеката инфраструктуре и руралног развоја за подручја 

насељена националним мањинама“ позив за пријаву на овај конкурс расписан је крајем 

седмог месеца док је предвиђени период за пријаву био скоро цели девети месец. Уз мање 

измене услова за пријаву на конкурс, главна новина овог програма за 2019. годину било је 

повећање износа финансијских средстава за трећину али и смањење износа појединачног 

потицаја за пољопривреднике са 75.000 кн на 60.000 кн.  

У сарадњи са Центром за развој и инвестиције СНВ-а и Одбором за привреду ЗВО-а, Пројект 

центар био је на располагању свим пољопривредницима (носиоцима ОПГ-а) и обртницима са 

подручја деловања ЗВО-а који су били заинтересовани за пријаву на овај програм. 

Захваљујући позитивним искуствима из 2018. године када је програм расписан први пут, 

интерес обртника и посебно пољопривредника био је осетно већи у 2019. години. Свима који 

су се јавили у Заједничко веће општина са жељом да конкуришу за финансијска средства из 

овог програма пружена је бесплатна помоћ у виду саветовања и попуњавања обавезне 

документације за пријаву.  

Свима који су средства добили, и даље смо на располагању како бисмо им помогли у 

реализацији планираних активности и правовременог извештавања надлежних тела. 

 

 

28.09.2019. Пројект центар је, испред Заједничког већа општина, организовао једнодневну 

екскурзију, те је укупно 50 деце и њихових учитеља из Старих Јанковаца и Сремских Лаза 



посетило Сремску Митровицу и резерват природе Засавица. Деца су посетила Музеј у 

Сремској Митровици, Царску палату и након ручка у хотелу Срем обишла град. Након тога 

су посетили специјални резерват природе Засавица у којем су видели очуваност изворних 

пејзажа, аутентична обележја и културно-историјске споменике који представљају Засавицу 

као јединствену и заокружену културну целину. Панорамска вожња бродом употпунила је 

обилазак овог места. Превоз деце финансирало је Заједничко веће општина док је град 

Сремска Митровица финансирало ручак, улазак у музеј, улазнице за резерват природе 

Засавица као и вожњу бродом која је представљала посебан доживљај за децу. Циљ овог 

путовања је да деца из мањих школа добију прилику посетити матичну државу, те на тај 

начин развијају свој национални идентитет. 

Од 27.09.-29.09.2019., 43-је деце из Борова, Боботе, Мирковаца и Негославаца са 

водитељицом пројект центра Заједничког већа општина Николином Докић, боравило у 

манастирском комплексу Светог Николаја на Соко граду код Љубовије уз садржајан 

програм. Деца су присуствовала историјским предавањима које је одржао један од 

домаћина професор Сретен Цветојевић. Након тога организован је излет до крста који 

представља значајан симбол манастира. Такође су обишли Крупањ где је црква Добри поток 

и музејска поставка. Након пригодног ручка поклонили су се жртвама Првог светског рата на 

Мачковом камену пред спомен костурницом и новоизграђеном црквом деспота Стефана 

Лазаревића. У вечерњим часовима КУД Азбуковица из Љубовије приредио је програм у коме 

су и гости из околине Вуковара заједничким плесом увеличали манифестацију. Чланови 

рафтинг клуба Дринска регата Љубовија организовали су пловидбу чамцима на релацији 

Горња Трешњица-Врхпоље. После пловидбе уследила је подела поклон пакета спонзора 

Штарк из Београда свим гостима са истока Хрватске што је највише обрадовало најмлађе. 

Посета Малом Зворнику била је следећа релација, где је домаћин показао подземни град 

Карађорђевића. 

 

05.10.2019. Пројект центар био је задужен за организацију Прве ликовне колоније 

Заједничког већа општина у Сремским Лазама, на којој је учествовало неколико сликара са 

ширег подручја две најисточније жупаније у Хрватској, али из њених удаљенијих крајева. 

Заједно са сликарима време су проводила и деца из тамошње основне школе која су цртала и 

играла се у порти цркве Рођења Пресвете Богородице. Ово је прво окупљање сликара у 

Сремским Лазама с циљем да се оживи културни живот у овом селу. Ликовну колонију су 

отворили секретар Заједничког већа општина Винко Лазић  и водитељка пројектног 

тима Николина Докић, а самој изложби присуствовао је и председник ЗВО-а Срђан 

Јеремић и председник Одбора за културу Небојша Видовић. Сав потребан материјал и 

алат за сликање, платна, кистове, боје, оловке, папир и остало, обезбедило је Заједничко веће 

општина, а воље и жеље за стварањем није недостајало, ни код деце ни код одраслих. 

 

Дана 28.10.2019. водитељка Пројект центра је позвана од стране Европског дома Вуковар као 

члан саветодавног тела на пројекту под називом „Оснажи се, мотивирај, активирај“ у трајању 

од 18 месеци. Пројекат је усмерен оснаживању незапослених жена кроз образовање о развоју 

социјалних вештина који у партнерству проводе Волонтерски центар Осијек, Информативно 

правни центар из Славонског Брода, Европски дом Вуковар, те локалне и регионалне 

самоуправе – град Вуковар, град Осијек и Вуковарско-сремска жупанија.  

 



Од 06.-08.11.2019. водитељка Пројект центра присуствује програму ЛАГ Срем и 

предавањима везано за даљњу сарадњу и повезивање кроз аплицирање наредних пројеката у 

Светом Мартину на Мури. 

 

 
 

 

16.11.2019. Пројект центар Заједничког већа општина био је задужен за логистику, 

усмеравање и комплетну организацију у Кућанцима, родном месту Патријарха Павла 

поводом освештења цркве које је предводио Патријарх Иринеј уз саслужење неколико 

епископа СПЦ-а и локалног свештенства. Присуствовали су многобројни политички и 

друштвени представници Срба у Хрватској, као и поредставници Римокатоличке цркве. 

Посећеност је била велика, укупно 2500 људи се окупило у и испред храма Светих Апостола 

Петра и Павла, као и на попратном културно-уметничком програму. 

 

Пројекат под називом „Учимо за бољу будућност“ је програм ваннаставног образовања у 

којем деца седмих и осмих разреда имају прилику учествовати на радионицама финансијске, 

медијске и дигиталне писмености. Носилац пројекта „Учимо за бољу будућност“ је 

Заједничко веће општина, а финансиран је од стране Министарства науке и образовања 

Републике Хрватске. Партнери на пројекту су Техничка школа Николе Тесле из Вуковара и 

основне школе Маркушица, Трпиња и Негославци. Пројектним активностима су обухваћена 

деца седмог и осмог разреда основних школа Маркушица, Трпиња и Негославци у процес 

ванинституционалног одгоја и образовања кроз 24 радионице финансијске, дигиталне и 

медијске писмености које се одржавају у Техничкој школи Николе Тесле у Вуковару. Дана 

14.12.2019. је одржана прва радионица. Укупно трајање пројекта је годину дана. Предавач на 

радионицама финансијске и медијске писмености је Драган Милановић, а на радионицама 

дигиталне писмености је Мирослав Каран. Водитељица пројекта је Јелена 

Парабућски чланица пројектног центра Заједничког већа општина, а администраторка 

је Николина Докић водитељка пројектног центра Заједничког већа општина. Радионице се 

састоје из три основна дела: финансијска писменост којом се жели утицати на подизање 



укупних финансијских компетенција деце, дигитална писменост: свладавање основа 

програмирања и основних интернет алата, медијска писменост: развијање медијских знања и 

писмености у медијски посредованом свету. Укупно трајање пројекта је годину дана преко 

којег је водитељка пројекта Јелена Парабућски запослена на 30 посто радног времена у 

просторијама Заједничког већа општина Вуковар. 

Дана 01.12.2019. Пројектни центар ЗВО-а био је задужен за организовање, логистику и 

продају карата за представу под називом „Велика реформа“ коју су одржали глумци 

телевизијске серије Државни посао, која се приказује на Радио-телевизији Војводине. Више 

од 500 људи окупило се у кино сали у Борову како би гледали представу коју су глумили 

Дејан Ћирјаковић, Димитрије Бањац и Никола Шкорић. Представа је организована у сарадњи 

са Генералним конзулатом Републике Србије у Вуковару. 

 

„Игре без граница“ реализован пројекат у сарадњи са Европским домом, Пројекат центром 

Заједничког већа општина, те општином Бачка Паланка.  

Пројект је финансирао град Штудгард путем партнерске организације Европа Центрум. 

Основни циљ био је пружити подршку пројектним активностима које су настале као резултат 

тренинга писања пројектних предлога чији би допринос био побољшање комуникације и 

сарадње у пограничном подручју. Идеје за конкретне активности одређене су током пролетне 

4-дневне едукације на којој је водитељка Пројект центра присуствовала у Шибенику. Између 

бројних предлога, изабрана су два пројекта од којих је први Јавни час спортских активности 

под називом „Игре без граница“ који је осмислио запосленик општине Бачка Паланка, а 

други пројект под називом „Кухиње националних мањина“ је пројект Заједничког већа 

општина који је писала и проводила водитељка Пројект центра. 

Пројектна активност „Игре без граница“ организована је и одржана 03.12.2019. у Бачкој 

Паланци у спортско-рекреационом центру „Тиквара“ поводом међународног дана особа с 

инвалидношћу. Госпођа Биљана Убовић (параолимпијка) из Бачке Паланке и господин 

Дамир Вуковић из Бабине Греде, особе су са инвалидношћу, активни спорташи, 

репрезентативци својих држава у столном тенису. Допринос промовисању спорта, дала је и 

бивша репрезентативка Србије у рукомету, госпођа Ана Тешановић која је младима 

приближила основе и значај спортског кроз рукометни тренинг.  

На јавном часу присуствовали су млади из Вуковара и Бачке Паланке, а заједнички циљ био 

је спорт као здрав начин живота. Настојало се младе додатно потакнути и за потребе 

угрожених скупина у локалној заједници. 



 

 

Дана 12.12.2019. пројекат прекограничне сарадње Европског дома Вуковар и Општине Бачка 

Паланка, у сарадњи са Пројект центром Заједничког већа општина из Вуковара, те 

националних мањина одржан је дегустацијом националних кухиња које су у ресторану 

Морнар припремили чланови српске, немачке и украјинске заједнице из Вуковара, те 

словачке из Бачке Паланке. У заједничким активностима прекограничне сарадње између 

града Вуковара и општине Бачка Паланка као приоритетне активности представљени су 

култура и спорт које су припремљене за крај ове године, а реализоване су у облику 

једнодневних активности које представљају припрему за веће подухвате и пројекте.  

У припреми специјалитета српске националне кухиње учествовала је водитељка Пројект 

центра, чланица Пројектног тима и запосленица Српског културног центра Заједничког већа 

општина из Вуковара које су се представиле специјалитетима попут печеног пасуља, сарме, 

киселог купуса, кобасице, проје, печеног пасуља, кољива и српско-бачке пите. Уз српску 

заједницу, Вуковар су представиле чланице украјинских и немачких удружења, а Бачку 

Паланку словачко Удружење жена из Пивница. 



 

 

 

Дана 13. 12. 2019. У  организацији Пројект центра Заједничког већа општина и фондације 

„Делије“ из Београда, пионири ФК Слога Борово посетили су стадион Рајко Митић на коме 

домаћинске мечеве игра ФК Црвена Звезда. Том приликом су присуствовали тренингу 

првотимаца, обишли терен и музеј, ручали у клупском ресторану, те добили на поклон капе и 

шалове. Трошак путованја сносила је општина Борово, а улазнице за музеј, ручак, пригодне 

поклоне и присуство тренингу фондација Делије на иницијативу водитеља Пројект центра. 

 

Дана 27.12.2019. Пројектни центар Заједничког већа општина добио је донацију слаткиша од 

Краша, те је од једног дела ових слаткиша израдио поклон пакетиће за децу која су 

учествовала у манифестацији „Боровска разгледница" која има хуманитарни карактер, а 

други део је дониран у оквиру хуманитарне акције "Мали дар за велики осмех".  



 

 

Дана 30.12.2019. на иницијативу Пројектног центра Заједничког већа општина, Мачвански 

управни округ у Републици Србији, а у сарадњи са државним секретаром Министарства 

локалне управе и самоуправе Иваном Бошњаком, донирао је крајем прошле године 325 

пакетића са слаткишима за српску децу која живе на подручју деловања Заједничког већа 

општина. Пројектни центар је и раније добио донацију кондиторских прозивода од Краша, а 

након што су стигли и пакетићи из Мачве, у ЗВО-у је одлучено да се издвоје додатна 

финансијска средства, те је од постојећих пакета направљено чак 911 пакетића за сву децу од 

првог до четвртог разреда која похађају један од мањинских модела школовања на подручју 

Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске жупаније.  

Пакетићи су подељени по свим школама на истоку Хрватске где се учи српски језик, на 

светосавским приредбама. 

 

Пројектни центар је испред Заједничког већа општина припремио поклон пакете са 

школским прибором за децу од првог до осмог разреда основних школа, која похађају 

наставу по моделу "Ц" на подручју Осјечко-барањске жупаније. Поклон пакете са школским 

прибором добила су и деца истог узраста у ОШ Јагодњак са подручним школама Болман и 

Угљеш у којима се настава проводи по моделу "А". За ту је школу припремљена и донација 

лектирне грађе, као и дидактички прибор за предшколу. 

 

 



Током 2019. године Пројектни центар Заједничког већа оипштина послао је отприлике 70 

донација и 25 пројектних предлога, од којих је 7 реализовано или у току реализације. Пројект 

центар Заједничког већа општина је успешно сарађивао са свим одборима ЗВО-а, као и 

осталим организацијама. 

 

 

 

 

 

 

У Вуковару, 21.05.2020. год. 

Број: 01-251/20 

 

 

Председник ЗВО 

Срђан Јеремић маг.оец. 

 

 

 

 

 

 
 


