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ИНФОРМАЦИЈА о обуци 
 „ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА” 

 
 

 Служба за управљање људским ресурсима организoвала је једнодневну обуку на тему 
„Остваривање права припадника националних мањина”. Обука је одржана 12. априла 2019. 
године, у згради Аутономне покрајине Војводине. 

Циљ обуке, из области стручног усавршавања Остваривање, заштита и унапређење људских 
и мањинских права, био је упознавање полазника са правима припадника националних мањина 
која су гарантована позитивним правним прописима.   

Предавач на семинару био је Адриан Борка, службеник Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, самостални 
саветник за инспекцијски надзор за службену употребу језика и писама.  

Тематске целине које су обрађене: преглед институционалног и нормативног) оквира о 
правима припадника националних мањина (укључујући и стратешка документа, области 
(култура, информисање, образовање, службена употреба језика и писма) и начин и заштита 
права и слобода националних мањина, улога покрајинских органа у заштити права националних 
мањина, значај мултикултуралности, појам и улога националних савета националних мањина, 
поступак избора чланова националних савета и њихова овлашћења, поступак уписа у посебан 
бирачки списак националне мањине и стратешка документа за остваривање права припадника 
националних мањина.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обуци је присуствовало 20 учесника из различитих покрајинских органа, који су у 
евалуацији обуке навели оно што им се највише допало: наступ предавача и излагање, знање 
предавача о областима које нису у презентацији, интеракција и спремност за комуникацију са 
учесницима, свеобухватност тема и садржајност, количина података, добра организација и 
заинтересованост подстакнута од стране предавача.                                       
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Резултати евалуације обуке показују да су учесници у потпуности задовољни обуком: 
 

 55,56% учесника изјаснио се да је обука превазишла њихова очекивања; 

 44,44% учесника изјаснило се да је обука у потпуности испунила њихова очекивања; 
 

 
 
 
    
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Оцењујући обуку – с обзиром на њен садржај, презентације, темпо и начин излагања, 

практичну применљивост информација са обуке и ниво интерактивности – учесници су дали 
просечну оцену 4,89 

 
 
Предавач, Адриан Борка оцењен је оценом: 5,00         
 

„Одличан презентер, предавач.” 

„На питања која су постављена, дао је прецизне одговоре 

која ће ми помоћи у даљем раду.” 

„У потпуности припремљен, разумљив и у  материји.” 

„Све је јасно представљено.” 

 

 

 

Оцењујући организацију обука, учесници су дали просечну оцену 4,91  

 

  Полазници су својим активним учешћем допринели стварању одличне атмосфере на 
обуци и подстакнути предавачем били су веома заинтересовани за дискусију и рад, а предавач 
је, одговорима на бројна питања која су поставили током семинара, допринео да обука буде 
веома успешна.  

 


