
 
КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ 

О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРОГРАМСКОМ ДЕЛОВАЊУ И УЧЕШЋУ 
У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 
који у Београду, дана 13. 11. 2020. године закључују: 
 
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, Београд, Палмира Тољатија бр. 5/3, коју заступа          
Александар Вучић, и 
 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА, Суботица, Трг жртава фашизма 9, кога заступа          
Иштван Пастор. 

 
Члан 1. 

 
Стране уговорнице сагласне су да подрже и учествују у раду Владе, у складу са              
програмским циљевима које ће кандидат за председника Владе изложити у свом           
експозеу. 

 
Члан 2. 

 
Стране уговорнице су сагласне да Влада, поред програмских циљева који су садржани            
у експозеу кандидата за председника Владе, ради на спровођењу „Програмских          
приоритета Савеза војвођанских Мађара“. 

 
Члан 3. 

 
Саставни део овог коалиционог споразума чине Експозе кандидата за председника          
Владе и Програмски приоритети Савеза војвођанских Мађара који су утврђени          
парафираним договором између Александра Вучића и Иштвана Пастора, као и          
Прилози 1. и 2. Програмских приоритета Савеза војвођанских Мађара. 

 
Члан 4. 

 
Овај споразум је закључен у шест примерака, од којих по три примерка припада свакој              
страни уговорници. 
 
 
 
 
 
 
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 
 

Александар Вучић       Pásztor István (Иштван Пастор) 
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ПРОГРАМСКИ ПРИОРИТЕТИ САВЕЗА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 
КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОАЛИЦИОНОГ СПОРАЗУМА О 

ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
I Европске интеграције 
 
а) Приликом утврђивања преговарачких позиција за поједина поглавља уважиће се у           
највећој могућој мери интереси мађарске заједнице у Србији; 
 
б) На темељу ратификованог Закона о потврђивању Европске оквирне конвенције о           
прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти, усвојиће се         
регулатива која је компатибилна Мадридској оквирној конвенцији, а којом ће се           
утврдити право локалних власти да учествују у овим пројектима, али и обезбедити            
одговарајућа финансијска средства неопходна за реализацију прекограничне сарадње;  
 
в) Приликом аплицирања за пројекте из стратешког позива ИНТЕРРЕГ ИПА програма           
прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2021-2027. посебнa пажња ће се посветити         
утврђивању приоритета у складу са  потребама локалних актера;  
 
г) У складу са преговарачким Поглављем 23, поштујући начело заштите имовинских           
права и правичне накнаде, наставиће се процес реституције посебно када је реч о             
повраћају пољопривредног земљишта и повраћају имовине црквама и верским         
заједницама.  
 
II Положај АП Војводине  
 
а) Уговорне стране ће дати конструктиван допринос формулисању предлога у          
процесима уставне ревизије и реформе политичког система како би заједнички дошле           
до најбољих решења; аргументовани предлози СВМ-а ће бити подржани од стране           
друге уговорне стране;  
 
б) Кроз процес уставне ревизије и реформе политичког система закони који регулишу            
питања надлежности и финансирања АП Војводине ће добити статус уставног закона;  
 
в) У најскорије време ће се приступити изради измена и допуна Закона о утврђивању              
надлежности АП Војводине у циљу повећања броја изворних надлежности и          
приступиће се доношењу Закона о финансирању надлежности АП Војводине у циљу           
прецизног утврђивања извора финансирања.  
 
III Регионални развој, развој инфраструктуре, капиталне инвестиције 
 
а) Приликом одређивања подручја и граница управних округа, реорганизације         
државних институција (Републички геодетски завод) као и развојних области ће се           
водити рачуна о просторној, саобраћајној, привредној или другој повезаности, тј.          
општине Ада, Кањижа и Сента чиниће јединствену развојну област са Суботицом,           
Малим Иђошем и Бачком Тополом; 

б) У приоритетне међудржавне пројекте Владе Републике Србије поред железничког          
коридора Београд-Будимпешта спада и реконструкција пруге Суботица-Сегедин (као        
један од приоритетних и хитних пројеката предвиђених Оквирним споразумом о          
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економској и техничкој сарадњи влада Мађарске и Републике Србије у области           
инфраструктурних пројеката и Законом о посебним поступцима ради реализације         
пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од        
посебног значаја за Републику Србију), као и изградња односно реконструкција          
деонице пруге Суботица-Баја на територији Републике Србије. Ови пројекти ће се           
остварити. 
 
в) Окончаће се радови на реконструкцији и доградњи граничног прелаза Хоргош;           
радиће се на повећању капацитета на другим граничним прелазима, као и продужењу            
радног времена граничних прелаза који сада раде у режиму од 7 до 19 часова;  
 
г) У наредном периоду ће се у већој мери финансирати локални инфраструктурни            
пројекти на подручју АП Војводине из средстава буџета Републике Србије, уз           
уважавање аргументованих предлога СВМ-а; 
 
д) Поједине капиталне инвестиције и развојни пројекти који превазилазе локални          
значај уврстиће се међу приоритете Владе Републике Србије:  
 
1) изградња индустријских зона, са посебним акцентом на комуналну инфраструктуру:          
саобраћајнице, приступни путеви, расвета;  
 
2) завршетак изградње два надвожњака на Пачирском и Келебијско–Мељкутском путу          
на Y краку;  
 
3) интензивирање развоја Палића као туристичке дестинације користећи финансијске         
инструменте подршке предвиђене Стратегијом развоја туризма Републике Србије од         
2016. до 2025. и Акционим планом за спровођење Стратегије кроз улагања у бројне             
нове, додатне садржаје у циљу креирања интегрисаног туристичког производа;         
стратешким планирањем, поред радова на Wellness Spa центру са Аква парком, ће се            
унапредити понуда и садржаји који прате породични туризам;  
 
4) завршетак изградње Народног позоришта у Суботици; 
 
5) завршетaк радова на реконструкцији Градског стадиона у Суботици који ће           
испунити критеријуме категорије 4 по УЕФА стандардима;  
 
6) изградњa путног правца Суботица-Сента, као наставак Y-крака према Сенти и           
северном Банату, и неопходних заобилазница (Кањижа, Сента, Темерин); обнављањe         
државног пута Бачка Топола-Мали Иђош-Србобран; Фекетић-Врбас; као и пута Бачка          
Топола-Бечеј; Бечеј-Србобран; деонице државног пута Банатско Аранђелово-Црна       
Бара; изградња и реконструкција приоритетних локалних путева и улица у локалним           
самоуправама и појачано одржавање, реконструкција државних путева I и II реда на            
територији АП Војводине, према договореној листи од 23. новембра 2019. године.           
(детаљно разрађен списак пројеката у Прилогу 1.); 
 
7) реконструкција пута од Бездана до Бачког Брега како би се овај прелаз отворио за               
тешки теретни саобраћај;  
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8) изградња пречистача отпадних вода у Бачкој Тополи, Малом Иђошу и Србобрану;            
санација загађеног тока Криваје; изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у            
Кикинди, као и у општинама потиске регије;  
 
9) канализациона мрежа у Бачкој Тополи, Малом Иђошу, Бечеју и недостајућа мрежа у             
Суботици и на Палићу;  
 
10) изградња нове преводнице на Тиси код Новог Бечеја;  
 
11) завршетак реконструкције регионалних пруга на територији АП Војводине,         
нарочито пруге Суботица – Сента укључујући и реконструкцију железничке станице у           
Сенти;  
 
12) радови на пројекту аутоматизације противградног система за радарске центре          
„Бајша" и „Самош";  
 
13) за одржавање, поправку и изградњу путева на подручју АП Војводине ће се             
издвојити минимум 20% средстава од укупног годишњег износа планираног за рад и            
пословање ЈП „Путеви Србије“, приоритетни пројекти реконструкције државних        
путева ће у одговарајућој сразмери бити реализовани на подручју АП Војводине.  
 
IV Пољопривреда и заштита животне средине 
 
а) Изменама и допунама законâ ће се утврдити да се доприноси за            
пензијско-инвалидско осигурање малих пољопривредних произвођача плаћају      
сразмерно приходу, односно економској снази газдинства, отписаће се камате, урадити          
репрограм главног дуга и сваком пољопривредном произвођачу пружити могућност да          
одлучи да ли ће бити део пензијског система;  
 
б) Детаљи система субвенција сваке године утврдиће се у сарадњи са удружењима            
пољопривредника, пре почетка израде нацрта буџета Републике Србије за идућу          
годину; 
 
в) Имајући у виду климатске промене које имају негативан утицај на продуктивност у             
свим секторима пољопривреде, у наредном периоду ће се из средстава буџета           
Републике Србије, уз уважавање аргументованих предлога СВМ-а, у већој мери          
финансирати локални пројекти на подручју АП Војводине који подстичу унапређење и           
изградњу нових система за наводњавање и одводњавање;  
 
г) Уз уважавање аргументованих предлога СВМ-а, у наредном периоду ће се из            
средстава буџета Републике Србије у већој мери финансирати инвестициони пројекти          
који промовишу коришћење алтернативних извора енергије (биомаса, подизање        
ветро-паркова, биогас постројења, соларни панели);  
 
д) Измениће се Уредбa о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води            
и роковима за њихово достизање, како би се рокови за имплементацију акционих            
планова јавних и комуналних предузећа ускладили са роковима који важе за остала            
правна лица;  
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ђ) Пооштриће се казнена политика због прекорачења максимално дозвољених         
вредности у односу на законом и Уредбом прописане граничне вредности емисије за II             
класу водотока;  
 
e) Да би се спречило дифузно загађење, ускладиће се Закон о водама и катастарске              
праксе, а како би се око реке Криваје ослободио појас од 8 метара и на том простору                 
направио амфитеатар од дрвећа, у циљу заустављања распршивања штетних супстанци          
са њива;  
ж) У буџету Републике Србије обезбедиће се средства за процес “самоизлечења”           
Палићког језера, тј. исушивање језера током једне сезоне како би се смањила            
запремина муља; 
 
з) У буџету Републике Србије обезбедиће се средства за завршетак санације простора            
између Градске депоније (Александровачка бара) и језера Палић. 
 
V Мањинска питања  
 
а) У процесу уставне ревизије размотриће се предлог да се остваривање           
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина, зајемчених        
Уставом, регулише законом који има статус уставног закона;  
 
б) Стране уговорнице се обавезују да ће координирано радити на доношењу и            
спровођењу ревидираног Акционог плана за остваривање права националних мањина;  
 
в) Урадиће се анализа стања у циљу утврђивања критеријума и мерила за прописивање             
одговарајуће заступљености националних мањина у појединим деловима јавног        
сектора;  
 
г) Приступиће се изради четворогодишњег плана запошљавања припадника        
националних мањина, у складу са подацима из централног регистра запослених у           
јавном сектору и јавним предузећима;  
 
д) У наредној ревизији мреже судова и јавних тужилаштава приликом одређивања           
њихових седишта и подручја, у циљу обезбеђивања равноправне доступности         
правосудних институција у већој мери ће се водити рачуна о удаљености правосудне            
институције од места становања, броју језика националних мањина који су у службеној            
употреби у суду, као и традицији постојања правосудних институција;  
 
ђ) Окончаће се започети процеси делимичног преноса оснивачких права установа          
основног и средњег образовања које су од посебног значаја за образовање на            
мађарском језику, као и установа културе од посебног значаја за мађарску националну            
мањину, на Национални савет мађарске националне мањине; 
 
е) Надлежно министарство ће применом афирмативног приступа доносити упутства о          
формирању одељења као и правилнике о критеријумима и стандардима за          
финансирање установа које обављају делатност основног, односно средњег образовања         
и васпитања, при чему ће се језик наставе посматрати као посебан критеријум при             
одобравању финансирања одељења са мањим бројем ученика од прописаног, када се           
настава реализује на језицима националних мањина. У складу са досадашњом добром           
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праксом број ученика од 5 ће се сматрати као минимум за одобравање одељења са              
мањим бројем ученика од прописаног;  
 
ж) У оквиру реформе и рационализације државне управе, образоваће се школска           
управа са седиштем у Суботици, као посебна организациона јединица ван седишта           
надлежног министарства, за град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Ада,            
Сента и Кањижа;  
 
з) Уџбеници, односно друга наставна средства на мађарском наставном језику за први            
и други циклус образовања обезбедиће се у складу са динамиком одобравања нових            
планова и програма наставе и учења; 
 
и) Обезбедиће се могућност полагања државног стручног испита, испита за лиценцу и            
посебног стручног испита са стеченим вишим/високим образовањем на студијама         
првог степена, као и са стеченим средњим образовањем на језику на којем је кандидат              
стекао средњошколско образовање. 
 
ј) Решиће се статус Високе техничке школе струковних студија у Суботици сходно            
европским стандардима оснивања, финансирања и интеграције високих школа, што         
подразумева самосталност, доступност различитих извора финансирања и могућност        
акредитације академских програма, као претпоставку укључивања у глобални        
образовно-истраживачки рад и научно-иновативни систем и последично, економског        
развоја целог региона. 
 
к) Обезбедиће се буџетско финансирање за свеобухватно остваривање права на          
образовање на језицима националних мањина и права на службену употребу језика. 
 
VI Здравство 

 
а) Подизање нивоа услуга у војвођанским домовима здравља и општим и специјалним            
болницама, остаће важан приоритет у раду будуће Владе Републике Србије; 
 
б) Посебна пажња ће се посветити реконструкцији општих и специјалних болница и            
домова здравља у Војводини (приоритет: Сента, Суботица и Сомбор), подизању нивоа          
услуга и увођењу савремене дијагностичке и терапијске опреме; Планом мрежа          
здравствених установа предвидеће се трансформација Опште болнице Суботица у         
Клиничко-болнички центар Суботица који би покривао део Севернобанатског округа         
(Кањижа, Сента, Ада), Севернобачки и део Западнобачког округа; у циљу растерећења           
Института за онкологију Војводине Сремска Каменица, неопходно је увођење Центра          
за зрачну терапију и Центра за нуклеарну медицину у Општој болници Суботица            
(покривали би Севернобачки и Западнобачки округ), а у циљу рационализације рада,           
дневна болница и одељење онкологије Опште болнице Суботица, спојиће се у Службу; 
 
в) У буџету Републике Србије обезбедиће се средства за инфраструктурно опремање           
бања на подручју Аутономне покрајине Војводине како би се током целе године            
осигурала континуирана понуда бањског туризма и унапредило интерсекторско        
повезивање здравственог и еколошког туризма, локалних привредних активности,        
услуга, културних добара и тиме створили предуслови да бањски туризам постане           
фактор не само локалног, већ и ширег регионалног развоја;  
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г) Планом мрежа здравствених установа уврстиће се Служба за трансфузију крви у            
Општој болници Суботица у овлашћене трансфузијске установе које раде на          
прикупљању, тестирању, обради, чувању и дистрибуцији крви и компонената крви; 
 
д) Породилишта у АП Војводини у којима је мањи број порођаја, користиће се за              
праћење трудноће и порођаје без сметњи, и у њима ће се обезбедити квалитетна             
дијагностика;  
 
ђ) Промовисаће се стандарди процеса акредитације породилишта и установа за         
неонаталну здравствену заштиту, и унапредити квалитет здравствене заштите мајке и          
новорођеног детета, као и увођење мера и поштовање стандарда којима се подстиче            
побољшање безбедности и здравља на раду за труднице, породиље и дојиље;  
 
е) Министарство здравља ће одредити радне групе из свих области медицине за израду             
националних водича који ће се примењивати у свакодневном раду лекара.  
 
VII Социјална заштита  
 
а) У поступку реформе система социјалне заштите повећаће се обухват и унапредити            
адекватност социјалних давања; 
 
б) Изменама Закона о социјалној заштити ускратиће се могућност вишеструким          
повратницима у вршењу кривичних дела да примају социјалну помоћ;  
 
в) У буџету Републике Србије у области социјалне заштите предвидеће се средства за             
суфинансирање активности других субјеката у социјалној заштити (удружења,        
предузетници, привредна друштва и други облици организовања);  
 
г) Законом о социјалној карти прошириће се круг посебних података који се            
прикупљају о кориснику и потенцијалном кориснику, како би они обухватили најмање           
оно што је прописано Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада           
центара за социјални рад;  
 
д) Систем Регистра социјалних карата и информационог повезивања ће се учинити           
доступним и на мађарском језику. 

VIII Локална самоуправа 
 
а) У поступку измена Закона о локалној самоуправи прецизније ће се регулисати            
правни статус месних заједница (регулисање надлежности, критеријуми за доделу         
средстава, надзорни механизми), како би се омогућило што већем броју грађана да се             
укључе у процес доношења одлука које се тичу унапређења квалитета свакодневног           
живота њихове локалне заједнице;  
 
б) Изградиће се широке мреже јавних служби и сервиса доступних грађанима, у што је              
могуће већем броју мањих насеља не само због ефикасности добре управе већ и због              
обезбеђивања квалитета живота грађана.  
 
IX Илегалне миграције и безбедност 
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а) Обезбедиће се одржавање прихватљивог нивоа јавне безбедности у општинама и           
месним заједницама у које долазе мигранти, обезбедиће се значајније присуство          
припадника МУП-а, и повећати број особља и опреме локалне полиције; 

б) Обезбедиће се заштита јужне границе земље, како би се онемогућили илегални            
уласци; у контролу миграната ће се укључити и здравствене установе. Обезбедиће се            
заштита границе и у свим пограничним насељима у Војводини;  

в) Против оних који илегално бораве у земљи ће се покренути поступак. Обезбедиће се              
безбедност наших грађана и заштитити њихова својина у складу са одредбама Устава.  

г) Изменама Кривичног законика и допунама Закона о јавном реду и миру за дела која               
представљају крађу вредности испод 5000 динара, увешће се прекршајна одговорност у           
правни систем. Починиоци ових прекршаја ће се гонити по службеној дужности пред            
прекршајним судовима.  
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