
 
ПРОГРАМСКИ ПРИОРИТЕТИ САВЕЗА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА КОЈИ ЧИНЕ 

САСТАВНИ ДЕО КОАЛИЦИОНОГ СПОРАЗУМА О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Прилог 2. 

 
УЧЕШЋЕ САВЕЗА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ И 

РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ 
 
1) Извршна власт 
 
a) Персонално учешће у извршној власти 
 

СВМ ће учествовати у раду Владe Републике Србије на нивоу државних секретара у             
следећим министарствима: 
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
-   Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја; 
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;  
- Министарство правде;  
- Министарство здравља;  
- Министарство заштите животне средине; 
- Министарство финансија. 

 
Како би се обезбедили предуслови за ефикасан рад, максималан радни допринос и            

безбедан долазак на и повратак са радног места у министарству, државним секретарима ће             
се обезбедити могућност коришћења службеног возила. Државним секретарима ће се,          
такође, обезбедити могућност коришћења службеног возила за потребе рада на терену.  

 
б) Принципи о учешћу у расподели буџетских средстава за инвестиције, пројекте и            
прогаме 
 

СВМ ће учествовати у доношењу одлука о расподели средстава из републичког буџета            
за финансирање инфраструктурних и других развојних пројеката од локалног значаја,          
односно за програме и пројекте у области културе и цивилног друштва у складу са              
процентуалним учешћем у владајућој коалицији. 

Представник СВМ-a учествоваће у припремној фази израде буџета Републике Србије          
за сваку годину, као и ребаланса буџета. 

Државни секретари испред СВМ-а биће укључени у процес припремања буџета          
министарстава у којима су присутни. 
 
в) Припрема подзаконских аката и стратешких докумената 

 
Државни секретари испред СВМ-а ће бити укључени у израду подзаконских аката и            

стратешких, дугорочних развојних докумената из делокруга министарстава у којима         
обављају функцију. По могућности државни секретари ће учествовати и у изради           
стратешких докумената и других министарстава, са сродним делокругом (нпр. област          
развоја туризма).  
 
г) Подручне јединице државних органа, републичка јавна предузећа, јавне установе,          
независна регулаторна тела 
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СВМ ће учествовати у управљању подручним јединицама државних органа, у          

органима управљања републичких јавних предузећа и установа, као и у предлагању чланова            
појединих независних регулаторних тела, у складу са процентуалним учешћем у владајућој           
коалицији. 

С обзиром на значај функционисања ЈП Путеви Србије, обезбедиће се место у            
Надзорном одбору овог јавног предузећа за представника СВМ-а. 
 
д) Дипломатска представништва 

 
СВМ ће предложити кандидата за једно амбасадорско место у некој од европских             

земаља. 
 
ђ) Политичка координација 
 

У циљу ефикасности сарадње у оквиру владајуће коалиције ће се на нивоу            
председника странака на месечном нивоу одржати консултације о актуелним политичким          
питањима. 

Испред СНС-а одредиће се особа задужена за политичку координацију на           
оперативном нивоу са представницима СВМ-а. 
 
2) Народна скупштина 
 
а) Председништво 
 

СВМ ће делегирати једног од 6 потпредседника НСРС.  
  
б) Одбори Народне скупштине 
 

СВМ ће учествовати у раду следећих скупштинских одбора: 
 
- Одбор за уставна питања и законодавство – место члана и заменика члана одбора; 
- Одбор за спољне послове – место члана одбора; 
- Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу – место члана и заменика             
члана одбора; 
- Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова – место члана и             
заменика члана одбора; 
- Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава – место            
члана и заменика члана одбора; 
- Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду – место заменика председника          
одбора и место заменика члана одбора; 
- Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације –         
место заменика члана одбора; 
- Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво – место           
члана и заменика члана одбора;  
- Одбор за културу и информисање – место члана и заменика члана одбора; 
- Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва –           
место члана и заменика члана одбора;  
- Одбор за здравље и породицу – место члана и заменика члана одбора; 
- Одбор за заштиту животне средине  – место члана и заменика члана одбора;  
- Одбор за права детета – место члана и заменика члана одбора;  
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- Одбор за европске интеграције – место председника одбора и место заменика члана            
одбора. 
 
- Републичка изборна комисија – место члана и место заменика члана. 
 
в) Сталне делегације Народне скупштине при међународним организацијама 
 

СВМ ће имати представника у следећим делегацијама Народне скупштине: 
- Делегација при Парламентарној скупштини Савета Европе – место члана делегације 
- Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање – место заменика         
председавајућег парламентарног одбора 
- Делегација у Парламентарној скупштини Црноморске економске сарадње – место         
члана делегације 
 
3) Јединице локалне самоуправе и Аутономна покрајина Војводина 
 

СВМ и СНС ће бити партнери и на локалном и покрајинском нивоу. Детаљи сарадње              
чине предмет посебних споразума. 

Посебни споразуми о партнерској сарадњи и расподели функција на локалном нивоу ће            
се склапати искључиво на основу извештаја општинских и градских изборних комисија о            
укупним резултатима избора и одлука о додели одборничких мандата. 

Персонална решења у установама, удружењима, фондацијама, привредним друштвима и         
другим организацијама чији је оснивач Национални савет мађарске националне мањине, као           
и у установама и организацијама од посебног значаја за мађарску националну мањину са             
седиштем на подручју јединица локалне самоуправе или насељених места са значајним           
мађарским живљем, неће бити предмет посебних споразума о партнерској сарадњи и           
прихватиће се предлози СВМ-а. 
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