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У седишту Националног савета Мађара данас је уприличен састанак представника
националних савета и Бранка Ружића, министра државне управе и локалне самоуправе, на
коме је било речи о новом закону који регулише положај мањина, а који ће ускоро бити на
седници Владе Србије, а потом и у скупштинској процедури.

Састанку су присуствовали представници мађарске, хрватске, буњевачке, немачке мањине и
јеврејског савеза, којима је представљено да у скупштинску процедуру улазе измене прописа
који јасно дефинишу функционисање националних савета, права и слободе припадника
националних мањина, као и службену употребу језика.
- Закон о националним саветима националних мањина је један од три закона на коме смо
предано и инклузивно сви заједно радили. Координациони тим је дао велики број
конструктивних предлога који су уважени и сада треба да урадимо нијансирање одређених
питања на којима су представници мањина инсистирали, те очекујем да после тога имамо
један готов акт који ће се наћи на седници Владе Републике Србије – истакао је министар
Бранко Ружић. - Покушаћемо да у складу са препорукама Савета Европе умањимо прекомерну
политизацију, уведемо транспарентније финансирање националних савета и решимо све
недоречености које смо у пракси заједно сагледавали.

Ружић је подсетио да је ова година је изузетно значајна за све припадника мањина, јер их на
јесен очекују избори за нове националне савете.
- Припадници националних мањина чине скоро 13 одсто укупног становништва Србије, очекује
нас изборни циклус потребно да национални савети предузму потребне активности и мере
како би сви припадници мањина били обавештени о упису у Посебан бирачки списак, а потом,
када се распишу избори, о поступку гласања – поручио је Ружић. - Национални савети су тела
путем којих националне мањине остварују Уставом зајамчену самоуправу у утврђеним
областима друштвеног живота – образовању, култури, информисању, употреби језика и писма
и зато је важно да се грађани упознају и буду на време информисани о свим активностима
током овог изборног процеса.
Представници националних савета са седиштем у нашем граду учествовали су и у изради
закона, а како кажу, многе њихове сугестије су прихваћене и биће уврштене у нови текст
закона.
- Како смо имали свог члана у радној групи, од самог старта израде закона, који се радио
годину и по дана, успели смо да инкорпорирамо све оно што је до сада био камен спотицања –
истиче Сузана Кујунџић Остојић, председница Националног савета Буњеваца. - Мале
националне заједнице, оне које немају стандардизован језик, које се тек боре за формирање
својих институција имају проблема у области школства, информисања, финансирања… Нас је у
Суботици 9.57 одсто, а закон је препознавао мањину ако чини десет одсто или има службени
језик. Ми нисмо имали ниједно ни друго, а овај нови закон би требао да препозна националне
савете на тој територији чиме би било решено финансирање. Урадили смо стандардизацију
језика, али она још није препозната, међутим то је политички питање, као што је и укидање
Декрета из 1945. године.
По мишљењу Славена Бачића, председника Хрватског националног вијећа, нови закон неће
донети велике промене, већ само кристалисање постојећег система.
- Усвојене су примедбе о сукобу интереса, јер је било предвиђено да чланови политичких
странака не могу бити чланови националних савета, сад је то измењено, те чланови органа
политичких странака не моги бити председник и чланови извршног одбора савета, могу бити
чланови – објаснио је Бачић. - Јако важна одредба је и да се обезбеди ажурност посебног
бирачког списка.

