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ИЗВРШНО ВЕЋЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
- Биро секретара – 
 
Нови Сад 
 
 
 
 У прилогу вам достављамо ИНФОРМАЦИЈУ О ОМЛАДИНСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ 
ВОЈВОДИНИ ради разматрања на једној од наредних седница Извршног већа АП 
Војводине. 
 
 Информацију су сачинили Покрајински секретаријат за прописе, управу и 
националне мањине и Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у складу са 
Програмом рада Извршног већа АП Војводине за друго полугодиште 2003. године. 
 
 Пре седнице Извршног већа, потребно је да Информацију размотри Комисија за 
међунационалне односе. 
 
 
 
 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР          ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
 
 
 
       Dr Korhecz Tamás           Снежана Стојачић-Лакичевић 
 
 
 
 
 



 
ИНФОРМАЦИЈА 

О ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
 
 
 
 
 
 У в о д 
 
 Програмон рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине за друго 
полугодиште предвиђено је разматрање информације о омладинском организовању 
националних мањина у Војводини. Израда поменуте информације поверена је 
Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне мањине и Покрајинском 
секретаријату за спорт и омладину. 
 
 Ради добијања поузданих и што потпунијих података, обрађивачи су упутили 
дописе националним саветима националних мањина на територији Покрајине с молбом да 
доставе информације о постојећим омладинским организацијама припадника њихове 
националне мањине. Након пристизања обавештења од националних савета, обрађивачи 
су ступили у контакт са набројаним омладинским организацијама и затражили подробније 
информације о њиховим активностима.   
 

Информација о омладинским организацијама националних мањина је израђена на 
основу података прикупљених од самих омладинских организација, али с обзиром на 
чињеницу да сенеке од њих нису одазвале ни на поновљене позиве, информација није 
могла бити потпуна.  
 
 
 
 
 
ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ1

 
 

Војвођански омладински форум (Vajdasági Ifjúsági Fórum – VIFÓ) 
 
 Највећа и настарија омладинска организација у Војводини. У Старој Моравици је 
1995. године организован фестивал под називом "ВИФО" који је имао за циљ да ратовима 
погођеној омладини презентира новостворене културне вредности. Поведени великим 

                                       
1 Организације које нису доставиле податке о себи су: 
  - Организација независне моравичке омладине (Moravicai Független Ifjúsági Szervezet) 
  - "Кепеш Ифјушаг" (Képes Ifjúság)  
  - Удружење грађана Зрењанински омладински клуб (Nagybecskereki Ifjúsági Klub Polgárok 
Társulása)  
  - Омладинско просветно удружење "Салмасал" (Szalmaszál Ifjúsági Művelődési Egyesület) 
  - Омладински клуб "Тинет" (Tinet Ifjúsági Klub) 
  - Војвођанска хришћанска омладина (Vajdasági Keresztény Ifjúság VKI 
  - Омладинско удружење "Генерација" (Generáció Ifjúsági Szervezet) 
  - Богојевачка омладинска организација (Gombosi Ifjúsági Szervezet GISZ)  
 



успехом фестивала, млади су осетили потребу да се оваква манифестација устали и након 
неколико месеци је и регистрована истоимена организација. Циљеви форума су очување 
идентитета војвођанске мађарске омладине, њихово укључивање у културни и јавни 
живот, јачање грађанске културе, едукација младих и ван школе и осмишљавање њиховог 
слободног времена. Проширивањем активности, ВИФО је по целој Војводини основао 
своје месне организације, које активно учествују у припремама великих манифестација, 
али и сами организују живот младих у локалној средини.  ВИФО је организује зимске и 
летње кампове, пролећне журке, гостовање еминентних музичара, бруцошијаде, 
фестивале, летње универзитете ("Домбош-фест" у М. Иђошу), концерте, предавања, 
клупске вечери, а спровео је и анкету о политичким убеђењима младих и њиховом учешћу 
у јавном животу. ВИФО је један од оснивача ВИТ-а, оснивач Мађарске омладинске 
конференције и одржава везе са сличним организацијама у Карпатском басену.  
 
 
 

Омладински савет војвођанских Мађара (Vajdasági Ifjúsági Tanács – VIT) 
 
 Савет је основан у мају 2000. године у Суботици, као кровна организација 
омладинских и ученичких организација које делују на подручју Војводине, као 
институционални оквир њихове међусобне сарадње, координације и спровођење 
омладинске политике. Основни циљ Савета је да заступа интересе омладине, разматрање  
и заузимање ставова о питањима од интереса за младе, израда јединствене омладинске 
стратегије, координација активности и унапређење сарадње омладинских организација и 
њихово укључивање у процесе у Карпатском басену. Осим омладинских организација, 
оснивачку повељу ВИТ-а потписале су и неке асоцијације које нису омладинске, али се 
баве питањима младих, као што су посебна тела при верским заједницама и политичким 
партијама, а и представници омладинских листова. ВИТ није политичко удружење, већ је 
настао из потребе да се у тешким временима помогне омладини и да се обезбеди опстанак 
и очување идентитета. Оснивачи ВИТ-а су Војвођански омладински форум, Савез ученика 
војвођанских Мађара, Незвисна организација омладине Старе Моравице, Омладински 
центар "Ехо", Омладински савет СВМ-а, Омладинска организација Реформатске 
хришћанске цркве, "Кепеш Ифјушаг" и лист "Талтош". 
 
 
 

Независна организација омладине Старе Моравице (Moravicai Független 
Ifjúsági Szervezet MOFISZ) 
 
 Организација је основана 1995. године са циљем да осмисли корисно провођење 
слободног времена младих у Старој Моравици и да затупа њихове интересе у јавном 
животу и друштвеним структурама. Од самих почетака се организација залаже за борбу 
против дроге при чему је остварена сарадња са будимпештанским консултативним 
антинаркоманијским центром "Плава тачка" и организује превентивне програме и научне 
скупове посвећене теми наркоманије. Осим тога, ради анимирања младих се организују 
бројне спортске манифестације и разне стручне секције и омогућују се наступи и 
представљања младих музичких група и гостовања реномираних музичара. У сарадњи са 
месном заједницом спроводе се радне акције и изводе јавни радови за добробит мештана. 
Традиционалне манифестације: Првомајска журка, Омладински бал, Омладински дани, 
помен поводом Дана мртвих, дочек Нове године. Успостављена је и срадња са 
словеначким омладинским удружењем "Лајф".  
 



    
 

Организација младих радио-новинара војвођанских Мађара (Vajdasági 
Magyar Ifjúsági Rádiósok Szervezete – VaMIRSZ)  

 
Омладинска организација која жели да окупи и оствари сталне контакте са свим 

мађарским медијима у Покрајини. Такође, циљ им је увођење младих људи у послове 
новинарства и радио-новинарства. Остварују контакте са Youth Press European Network, са 
Државним удружењем ђачких и омладинских новинара из Мађарске, Војвођанским 
омладинским саветом и другима. План им је повећање броја чланова, тешња сарадња свих 
омладинских уредништава, по могућности заједничке емисије или преузимање емисија. 
Ова организација такође планира да сагледа рад омладинских медија на територији 
Војводине, њихову програмску структуру, а након анализе резултата, планира се почетак 
заједничког рада на отклањању проблема. У плану је и одржавање конференција и 
стручно усавршавање чланова. Организована је трибина "Медијски тунел" (Médiaalagút), 
где су били позвани војвођански и мађарски стручњаци, новинари, спикери. На 
међународном плану желе да остваре што више контаката. 
 
 
 

Омладинска група хришћанске реформатске црквене заједнице Суботице (A 
Szabadkai Református Keresztyén Egyházközösség Ifjúsági Csoportja) 
 

Организација са дугом традицијом, основана у Суботици још 1928. године под 
именом "Хришћанско–омладинско удружење". Основни циљеви организације су 
васпитање у хришћанском-реформатском духу, праћење духовног пута Исуса Криста, 
упућивање младих у хуманитарни рад (рад са децом, старијима, болеснима), организовање 
културних и спортских манифестација. Од 1997. године омладинску групу у оквиру 
организације води Каталин Рети. Организација има 40 младих чланова. Једном недељно, 
омладина се окупља на састанцима где дискутују о актуелним омладинским темама, са 
посебним освртом на Библију. Заступљене су и активности попут стоног тениса, читања, 
слушања музике, певања, игранки, маскенбала. За Божић се организују прославе на којима 
се угошћавају сви, без обзира на верску припадност. Лети се приређују омладински 
кампови, састанци, путовања и ходочашћа у Француску, а остварује се сарадња и са 
извиђачима и младима из Мађарске и Трансилваније. У оквиру светског скупа реформата 
организован је омладински семинар и скуп омладинаца са територије Бачке. Организација 
је учлањена у Војвођански омладински савет.  
 
 
 
 

Омладински савет Савеза војвођанских Мађара (A Vajdasági Magyar Szövetség 
Ifjúsági Bizottsága) 
 

Према достављеној документацији организација је престала са радом у јесен 2002. 
године.  
 
 
 
  

 



 
Омладинска организација јужних Мађара (Délvidéki Magyarok Ifjúsági 

Szervezete – DMISZ)   
 

Основана у Мађарској 1999. године, а у 2001. години регистрована и у Чантавиру. 
Циљ је одржавање и неговање веза омладинаца Мађара из Војводине са њиховим 
вршњацима који су се преселили и настављају школовање у Мађарској. Поред тога, циљ је 
заступање младих, обогаћивање друштвеног и културног живота, као и помагање младима 
који су привремено настањени у Мађарској. Успоставени су контакти са издавачима у 
Мађарској, те набављана позамашна количина књига, стручне литературе и часописа из 
ремитенде, којом су обогаћене наше домаће библиотеке, читаонице и клубови.  

Програми остварени у 2002. години:  
-турнеја будимпештанског уметника Атиле Мартонфија по банатским селима 
-упознавање са МБА наставом на Централноевропском универзитету  
-отварање омладинског клуба "Алтеро" у Сенти 
-Треће омладинске летње игре у Сенти (културни и музички програми, новинарски камп, 
отворени универзитет) 
- камп о познавању матичне земље (одржано у Мађарској)  
-први Tour de Délvidék – бициклистичка тура по Војводини  

 
 

 
Војвођанска мађарска омладина (Vajdasági Magyar Ifjúság – VMI) 

 
Основана је пре три године као невладина непрофитна организација. Активна је у 

17 места у Војводини и броји око 700 чланова. Основни циљ је заступање интереса 
омладине, у складу са националним и универзалним европским нормама и решавање 
проблема са којима се млади суочавају. У том смислу се пружа помоћ омладини у 
укључивању у јавни живот, организују разне културне манифестације, дебатни клубови, 
курсеви, предавања и кампови. 

Остварене активности у 2002. години су: 
- акција против дроге и организовање изложбе  "О дроги - међустања " у сарадњи са 
Фондом за чисту будућност; организовање едукација по школама и едукација вршњака на 
тему наркоманије; планирана израда упитника о коришћењу наркотика за ученике 
средњих школа у Војводини. 
- слобода, национална независност, реформе грађанског друштва, изложба докумената 
"Живот Лајоша Кошута у сликама". У сарадњи са Министраством спољних послова 
Мађарске ова изложба је представљена у неколико војвођанских градова. Циљ изложбе је 
био да се употпуни знање из области историјског образовања.  
- камп посвећен очувању народне заоставштине и стваралаштва, у којем учесници могу да 
науче технике традиционалних народних заната. 
- окупљање и едукација младих за рад у хуманитарним организацијама 
- рад аматерске позоришне групе 
- у плану је организовање програма који би поспешили интеграцију у евро-атлантске 
токове 

 
  
 
 
 



Савез ученика војвођанских Мађара (Vajdasági Magyar Diákszövetség – 
VaMaDisz)  
 

Непрофитна невладина организација, која је основана 1997. године у Новом Саду, 
бави се представљањем и подржавањем ученика, организовањем стручних, културних и 
спортских манифестација. Дају се савети ученицима на који начин да остваре право на 
финансијску помоћ и стипендије, и врши се посредовање у размени ученика у земљи и 
иностранству. Савез се финансира преко спонзора и  донатора, и у сталном је контакту са 
Покрајинским секретаријатом за образовање и културу и Ректоратом новосадског 
Универзитета. Савез је учлањен у Војвођански омладински савет, Конференцију 
мађарских омладинаца, Омладинске мреже Војводине и Савеза омладинаца  Европске 
регије ДКМТ. Образовани су одбори за међународну сарадњу, унутрашње односе, за 
образовање, за правне и економске послове, за информисање и комисија за програме у 
области културе.  

Циљеви ове организације су смањење одлива младих мађарских интелектуалаца из 
Војводине побољшањем нивоа општег образовања и образовања на  мађарском језику; 
сарадња са ђачким удружењима већинског народа; укључење мађарске омладине у научни 
и стручни живот у земљи и иностранству; јачање свести о националној припадности и 
подржавање заједничког живота са већинским и осталим народима. 

Програм и области деловања Савеза обухватају издавање Информатора о 
могућностима уписа у средње и више школе (године 2000/01/02/03), организовање 
бруцошијаде (1997-2002), квиза за ученике средњих школа (Суботица и околина, 2001/02), 
кампа "Трагом предака" (2001-03), другог Слободног универзитета Војводине (у сарадњи 
са Војвођанским омладинским форумом) и друге Научне ученичке конференције 
војвођанских Мађара. 
 
 
 

Удружење грађана "Талтош" – Táltos Polgárok Egyesülete 
 

Удружење званично постоји од 1996. године. Циљ организације је издавање 
часописа "Талтош" који излази тромесечно и намењен је првенствено ученицима 
завршних разреда средњих школа и студентима, али и осталима који у области 
литературе, историје и хумора имају нешто више прохтеве.  До сада је часопис био 
претежно литерарно конципиран с тенденцијом померања интересовања ка изражавање 
кроз уметничку фотографију. 
 
 
 
 

Савез скаута војвођанских Мађара  (Vajdasági Magyar Cserkészszövetség)  
 

У току 10 година рада организације 2500 деце у 50 група упознало се са 
филозофијом извиђачког рада. Циљ организације јесте едукација деце и омладине у 
хришћанском духу, упознавање са националном културом, језиком, историјом, обичајима 
и народним стваралаштвом. Организација покушава да надомести непостојање мађарских 
школа у појединим местима. Активна је у више места. Инсистира на заједничким акцијама 
и умрежавању како би се успорила и зауставила асимилација Мађара, али и на сарадњи са 
другим сродним организацијама које имају сличне циљеве. Ограђује се од сваког облика 
радикализма на религиозном и националном нивоу. Издаје своју публикацију (од 8 
страна) која излази месечно. Организује специјалне кампове за обуку скаутских вођа, а у 



октобру месецу у Тотовом Селу и  камп за подучавање извиђача-официра, уз учешће 
скаута из  Словачке, Румуније, Украјине, Мађарске, Немачке, Аустрије и Америке.  

Такође, циљ организације јесте и ширење и очување народних обичаја, и у ту сврху 
сваке године се организује тематски камп. Сваки камп окупља око 60 младих. 

У плану је објављивање књиге скаутских песама која ће садржати збирку 
мађарских народних песама сакупљених на подручју Војводине.   

Планира се у будућности оснивање нових извиђачких одреда у местима у којима до 
сада нису постојале сличне организације. Године 2004. организација ће бити домаћин 
кампа на тему познавање матичне земље, којем ће присуствовати учесници мађарске 
националности из целе Панонске низије и из света. 

Од прошле године организација је стекла право да учествује на светском састанку 
скаута, али та могућност још није искоришћена из финансијских разлога. Савез се 
финансира већином из донација мађарских фондација, а неке његове акције су подржали и 
надлежни покрајински секретаријати.  
 
 
 

Организација независне омладине Купусина (Független Ifjak Kupuszinai 
Szervezete) 
 

Током 2003. године ова организација је основала омладински дом са циљем 
отварања интернет-центра, у којем би мештани имали могућност приступа и коришћења 
интернета под повољнијим условима.  Њени чланови су учествовали на Конференције 
ДКМТ-а. Организација се финансира од стране Министарства за децу, омладину и спорт 
Мађарске и путем добровољних донација.  

Организовали су:  
- у децембру 2002. године изложбу слика на тему арадских мученика 
- прву конференцију омладинаца јула 2003. 
- филмске вечери 
- спортске манифестације 
- музичке забаве 
- сељачке игре (рвање у блату, вуча кола, круњење кукуруза, такмичење у хватању петла),  
- новогодишњи омладински бал  
- божићни улични бал. 

Организација се бави  озелењавањем јавних површина, засадом нових садница, 
кићењем села за Божић итд. 
 
 

 
 
Омладински плесни клуб "Хармонија" (Harmónia Ifjúsági Táncklub) 

 
Клуб је основан 7. децембра 2002. године у Суботици, са циљем да се младима 

омогући учење плеса (плес у паровима) и забава уз дружење. У априлу 2003. клуб је 
регистрован као омладинска организација. Сваког уторка се организују плесне вечери. 
Организација има 136 чланова. За следећу годину се, поред редовног настављања 
досадашњих активности, планира и одржавање бала "Хармонија" и плесног фестивала. 

 
 
  

 



Музичка омладина Аде  (Adai Zenekedvelő Ifjúság)  
 

Организација је од 1993. до 2001. године успешно организовала међународне 
музичке фестивале. Две године чланови организације на овом пољу нису активни због 
недостатка финансијских средстава. Године 2002. у сарадњи са књижевним часописом 
"Талтош" издали су ЦД, а 2003. године и други ЦД уз подршку Покрајинског 
секретаријата за образовање и културу и листа "Мађар Со". Интенција им је да сваке 
године издају по један ЦД.  
 
 
 

Интелектуални форум Стара Моравица (Moravicai Értelmiségi Fórum) 
 

То је непрофитна грађанска организација, у оквиру које функционишу секције 
прозе и поезије, глуме као и природњачка секција. Форум је регистрован 2000. године 
(мада су његове активности почеле неколико година раније) и првенствено окупља 
студенте и ученике средњих школа, који су вољни да учине нешто за село и његове 
становнике, у жељи да се створи једно место где се може отићи, мирно разговарати, 
прочитати новине и разматрати актуелности.  Организовао је изложбе слика, промоције 
књига, музичке вечери, научна предавања, излете у природу, курсеве компјутера, 
енглеског и немачког језика. Осим тога, Форум информише омладину о избору школе, 
могућностима уписа, усавршавања и обезбеђује ученичке стипендије. Такође, 
функцонише и теледом који обезбеђује коришћење рачунара и повољан приступ 
интернету. Форум сарађује са сличним иностраним и домаћим организацијама 
(Војвођанским омладинским саветом, Савезом југословенских теледомова, месном 
школом, црквом, цивилним организацијама – са којима се реализују заједнички програми). 
Финансира их будимпештански фонд "ДемНет", Министарство националног и културног 
наслеђа и Министарство деце, омладине и спорта Републике Мађарске. Циљ им је да 
својим едукативним програмима обухвате што више становника Моравице.  
 
 
 
 
ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 

Музичка омладина Уздина 
 
Настала је 1991. године и бави се свим сферама живота младих, култура, спорт, 

туризам, екологија, хуманитарни рад. Организатор је јединог Фестивала румунске музике 
"Тинеретеа цанта" (Младост пева). Такође, организовала је два традиционална турнира у 
малом фудбалу, као и меморијални турнир у стрељаштву "Дариус Багиу". Седиште 
организације је у Уздину. 
 
 

Удружење румунских студената из Србије у Темишвару 
 
Организација је настала 2002. године и има за циљ сарадњу са другим студентским 

организацијама, организује културне манифестације и има рубрике у више омладинских 
часописа. Актуелни проблем седишта организације ће бити решен до краја године.  
 



Поред ових, постоје и друге организације које окупљају младе, као што су еколошке 
организације из Локава и Уздина. У другим местима, Куштиљ, Банатско Ново Село, 
Вршац, Владимировац, Николинци, Торак, млади су активни у културно-уметничким 
друштвима, спортским институцијама и музичким друштвима, али немају своју 
самосталну организацију. 
 
 
 
 
ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РУСИНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 

Спортске игре "Јаша Баков" 
  
Спортске игре "Јаша Баков" окупљају омладина из места где су Русини бројније 

заступљени. У оквиру Игара окупљени су ученици основних и средњих школа, студенти и 
млади радници. Основане су 1992. године. Постоји организациони одбор који утврђује 
годишњи план Игара, координира ток и оцењује остварења Игара на крају године. На 12. 
играма одржаним 2003. године било је заступљено 11 спортова на 24 турнира, уз учешће 
око 750 такмичара и стотинак пратећег особља. Игре  носе име русинског спортског 
педагога, спортског масовника, предратног државног рекордера у скоку мотком. 

  
Према допису Националног савета русинске националне мањине на територији АП 

Војводине постоје још две омладинске организације, које нису доставиле податке о својим 
актинвостима, а то су: 
 

o Pact ruthenorum – Руски Крстур и 
o Веслачки клуб "Hajduk Big Blue" - Кула 

 
 
  
 
ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 Удружење "Млади истраживачи"  
 
 Удружење је основано крајем 1999. године у Старој Пазови као Млади 
истраживачи Роми – нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана, чији је циљ 
образовање младих Рома, истраживање, неговање, афирмација и развијање свести о 
ромској традицији и култури, запошљавање младих Рома, брига и унапређивање здравља 
младих Рома. У основни програм је укључена и сарадња са другим сличним 
организацијама и удружењима у земљи и иностранству. 
 Сарадници Удружења су досад реализовали низ пројеката, међу којима су посебно 
запажени "Животне приче старих Ромкиња", "Спремни за брак", "Ромска кухиња" и 
документарни филм о Ромима у Срему. Такође, чланство редовно прати и до сада је 
присуствовало бројним семинарима у земљи и иностранству посвећеним различитим 
питањима историје и садашње ситуације Рома. Удружење је 2003. године променило 
назив у "Млади истраживачи" и преместило седиште у Жабаљ. 
 
 
 
   



ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 

На територији АП Војводине не постоје регистроване омладинске организације 
словачке националне мањине. Разлог томе је што је словачка омладина заступљена у свим 
срединама у културно-уметничким друштвима, позороштима, домовима културе, 
спортским удружењима и у секцијама основних и средњих школа. Све те наведене 
организације, удружења и институције нису искључиво омладинске, већ су ту укључени и 
старији припадници словачке популације.  

 
Када је реч о невладиним организацијама, постоји већи број регистрованих, али 

ниједна није специфично оријентисана само на омладину.  
 
 
 
 
ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ХРВАТСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 Иницијатива младежи 
 
 Оснивачка скупштина овог удружења одржана је у октобру 2003. године у 
Суботици и процес његове регистрације још није окончан. Циљеви удружења су 
поспешивање толеранције, дијалога и сарадње у хрватској заједници у Суботици, 
Војводини и СЦГ, поспешивање контаката и садарње између хрватске националне мањине 
и других грађана, комуникације припадника хрватске националне заједнице и институција 
и организација Републике Србије, Републике Хрватске и других земаља, те артикулисање 
потреба Хрват, посебно младих. 
 Удружење је већ организовало неколико радионица, а његови чланови су 
учествовали на неколико семинара посвећених људским правима. 
 

 
 
 
 
 
ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БУЊЕВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 

Према допису Националног савета буњевачке националне мањине, не постоје 
омладинске организације буњевачке омладине.   
 
 
 
 
ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УКРАЈИНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 

На територији АП Војводине још није оформљена ниједна омладинска 
организација украјинске националне мањине. Млади су активни у постојећим културно-
уметничким друштвима украјинске националне мањине. 

 
 
 



 
 
 

ЗАВРШНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 
 
 
 1. Међу припадницима националних мањина у Аутономној Покрајини 

Војводини омладинско организовање је најразвијеније међу војвођанским Мађарима. На 
традицијама раније постојећих облика омладинског деловања, омладинске организације 
новијег типа почеле су да настају пре десетак година. Поред организација младих општег 
усмерења, које воде бригу о младима уопште, о њиховом укључивању у културни и јавни 
живот, образовању и очувању идентитета, постоје и организације чије је поље деловања 
уже (музика, плес, књижевност, религија и сл.). 

 
 2. Постоје омладинске организације румунске, русинске, хрватске и ромске 

националне мањине. 
 
 3. Словачка, буњевачка и украјинска национална мањина још немају своје 

посебне омладинске организације, те за младе постоји једино могућност укључивања у 
активности културно-уметничких и сличних удружења.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        П Р Е Д Л О Г 
 
 
 Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине је на ________ седници 

одржаној дана _________________________ размотрило и прихватило ИНФОРМАЦИЈУ О 
ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У АП 
ВОЈВОДИНИ и поводом исте донело следеће 

 
 

 
 
 

 
З а к љ у ч к е 

 
 
 

 1. Задужују се Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
мањине и Покрајински секретаријат за спорт и омладину да и даље прате омладинско 
организовање припадника националних мањина у Аутономној Покрајини Војводини и о 
томе повремено извештавају Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине. 

 
 2. Задужују се Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 

мањине и Покрајински секретаријат за спорт и омладину да предузимају мере и пружају 
помоћ постојећим омладинским организацијама и да подрже иницијативе за оснивање 
нових омладинских организација припадника националних мањина. 


