Национални савет македонске националне мањине, на основу члана 15 став 1 тачка
1 Статута Националног савета македонске националне мањине и члана 6 Закона о
Националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС”, број
72/2009, 20/2014 – одлука УС и 55/2014), на седници одржаној дана 27.08.2016.
године у Панчеву, усвојио је измене и допуне Статута и исти сада у целости гласи:
СТАТУТ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Статут је највиши правни акт Националног савета македонске националне мањине
(у даљем тексту: Савет) којим се регулише делатност,број чланова Савета, седиште
Савета, назив, симбол и печат Савета, овлашћења, поступак избора и мандат
председника Савета, овлашћења, поступак избора, број чланова и мандат чланова
извршног одбора Савета, овлашћења, поступак избора, број чланова и мандат
одбора и других радних или консултативних тела Савета, признања и начин
њихове доделе, као и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са Уставом
Републике Србије и Законом о националним саветима националних мањина (у
даљем тексту: Закон).
Члан 2
Савет је представничко тело македонске националне мањине на територији
Републике Србије, преко кога припадници националне мањине врше своја права на
мањинску самоуправу у областима културе, образовања, обавештавања и службене
употребе језика и писма, учествује у процесу одлучивања или одлучује о питањима
из тих области и оснива установе, привредна друштва и друге организације из ових
области.
Члан 3
Савет се уписује у Регистар националних савета (у даљем тексту:Регистар) које
води министарство у чијем делокругу су послови људских и мањинских права(у
даљем тексту: Министарство). Савет стиче својство правног лица уписом у
Регистар.
Савет је дужен да поднесе пријаву за упис промене података у Регистар
националних савета у року од десет дана од промене.
Члан 4
Назив Савета гласи: НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ. Назив савета на језику и правопису македонске националне мањине
гласи:
НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО.
Назив
савета
на
енглеском
језику
гласи:
Nationalcouncil
of
Macedoniannationalminority in the Republic of Serbia.

Члан 5
Седиште Савета је у Панчеву у ул. Генерала Петра Арачића 2ц, улаз 2д, локал 2
Савет може отварати и регионалне канцеларије што се уређује посебном одлуком.
Члан 6
Симбол Савета је шеснаесто-зрачно златно-жуто сунце, којег сачињавају осам
већих основних и осам мањих споредних сунчевих зрака, непосредно постављених
око сунчевог диска. Крајеви на основним и споредним сунчевим зрацима
постављени су на исту кружницу. Око сунчевог диска постоје два прстена, а у
њему десет плавих листова здравца.
Грб Савета представља кружни штит са црвеним пољем . У средини штита се
налази симбол Савета, а на крају је обрубљен златно-жутим прстеном.
Застава Савета је црвено поље у чијој се средини налази симбол Савета. Однос
дијаметра сунца и ширина заставе износи четири према пет. Однос ширине и
дужине заставе износи један према два.
Употреба Симбола, Грба и Заставе Савета се утврђује посебном одлуком.
Члан 7
Савет има печат са текстом на српском и на македонском језику, који гласи:
“НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ“ и
„НАЦИОНАЛЕН
СОВЕТ
НА
МАКЕДОНСКОТО
НАЦИОНАЛНО
МАЛЦИНСТВО”. Печат је округлог облика, пречника 32мм.
По ободу печата исписан је текст на српском језику „ Национални савет
македонске националне мањине“, а у првом наредном реду исписан је текст на
македонском језику „Националенсовет на македонското национално малцинство“.
У дну печата стоји Панчево (назив града где је седиште Савета). У средини печата
се налази шеснаесто-зрачно сунце.
Употреба печата уређује се овим Статутом.
II САВЕТ
1. САСТАВ САВЕТА
Члан 8
Избор за чланове Савета врши се на основу Закона.
Мандат чланова Савета тече од конституисања Савета и траје четири (4) године од
конституисања.
Чланови Савета врше своју функцију у циљу остваривања индивидуалних и
колективних права припадника македонске националне мањине на територији
Републике Србије, у складу са Уставом Републике Србије, Законима и Статутом.

Члан 9
Број чланова Савета је 23.
Члан 10
Савет има председника и два потпредседника, извршни одбор, одборе за
образовање, културу, обавештавање и службену употребу језика и писма и
секретара Савета.
Савет може установити и радна или консултативна тела за области из своје
надлежности.
2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 11
Члан Савета има права да:
1. учествује у припремању, доношењу и извршавању одлука Савета;
2. постави питање и затражи објашњење од органа Савета и да добије одговор у
циљу остваривању права из тачке 1 овог члана;
3. затражи и добије стручну помоћ од органа Савета у циљу вршењa своје
функције. Члан Савета има обавезу да:
4. активно учествује у раду Савета, извршном одбору или одбора чији је члан;
5. писмено или усмено обавести председника Савета, председника извршног
одбора или председника одбора чији је члан у случају спречености да присуствује
седници или ако је спречен да изврши неки налог;
6. извршава одлуке или налоге органа Савета и да о томе подноси извештај.
7. Доследно заступа усвојене ставове Савета.
Члан 12
Члану Савета мандат престаје пре истека мандата национаног савета у који је
изабран:
1) подношењем оставке;
2) губитком једног од општих услова за стицање активног бирачког права;
3) ако више од годину дана не присуствује седницама Савета;
4) ако му престане пребивалиште на територији Републике Србије;
5) ако је коначном одлуком надлежног органа брисан из посебног бирачког списка
припадника националне мањине,
6) ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на казну затвора у
трајању дужем од шест месеци;
7) у случају смрти.
Члан Савета је дужан да овери оставку код надлежног органа и да је поднесе
Савету у року од три дана од овере, непосредно или поштом препоручено.
Дан престанка чланства у Савету констатује Савет на првој наредној седници после
пријема обавештења о наступању разлога за престанак чланства у Савету.

Када члану Савета престане мандат, његово место у Савету заузима следећи
кандидат са изборне листе на којој се налазио члан коме је престао мандат.
О престанку мандата члану Савета, пре истека мандата Савета, председник Савета
обавештава Републичку Изборну Комисију и надлежно министарство.
Време трајања мандата члана Савета коме је чланство престало урачунава се у
мандат новог члана Савета.
Члану Савета престаје мандат конституисањем новог сазива.
Члан 13
Савет може имати почасног председника и почасне чланове.
За почасног председника или члана може бити именовано лице које је својим
деловањем дало изузетан допринос унапређењу положаја и права припадника
македонске националне мањине у Републици Србији.
Лице које се именује за почасног председника мора бити припадник македонске
националне мањине.
Лице које се именује за почасног члана не мора бити припадник македонске
националне мањине.
На предлог председника Савета, председника извршног одбора или најмање једне
трећине чланова, Савет може донети одлуку о додељивању статуса почасног
председника или члана.
Одлука се доноси већином гласова од укупног броја чланова Савета.
Почасни председник или члан нема право гласа у Савету, нити може бити члан
органа Савета.
Почасни председник или члан може бити члан консултативног тела Савета.
Мандат почасног председника или почасног члана траје до избора новог мандата
Савета.
Статус почасног председника или почасног члана савета се може одузети на исти
начин на који је и додељен.
3. МАНДАТ САВЕТА
Члан 14
Мандат Савета тече од конституисања националног савета и траје до истека четири
године од конституисања.
Пре истека времена на које је конституисан, националном савету мандат престаје
распуштањем.
Мандат националног савета који је конституисан после распуштања националног
савета траје до истека мандата националног савета који је распуштен.
Савету коме је истекао мандат врши текуће и неодложне послове из надлежности
Савета до конституисања новог Савета, а уколико је Савет брисан из регистра
његов статус уређује Министарство на основу Закона.

4. НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА
Члан 15
Савет, у складу са законом и Статутом, преко својих органа самостално:
1) доноси и мења Статут Савета;
2) доноси финансијски план, финансијски извештај и завршни рачун у складу са
Законима Р.Србије;
3) располаже сопственом имовином;
4) одлучује о називу, симболима и печату Савета;
5) утврђује предлоге националних симбола, знамења и празника националне
мањине;
6) оснива установе, удружења, фондације, привредна друштва у областима културе,
образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
7) предлаже представника националне мањине у савету за међунационалне односе
у јединици локалне самоуправе;
8) установљава и додељује признања;
9) иницира доношење и прати спровођење закона и других прописа из области
културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
10) учествује у припреми прописа и предлаже измену и допуну прописа којима се
уређују Уставом гарантована права националних мањина у области културе,
образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
11) предлаже посебне прописе и привремене мере у областима у којима се
остварује право на самоуправу, ради постизања пуне равноправности између
припадника националне мањине и грађана који припадају већини;
12) покреће поступак пред Заштитником грађана, покрајинским и локалним
омбудсманом и другим надлежним органима, када процени да је дошло до повреде
Уставом и законом гарантованих права и слобода припадника националних
мањина; 13) покреће поступак из тачке 12) овог члана у име припадника
националне мањине, уз претходно прибављено писмено овлашћење;
14) заузима ставове, покреће иницијативе и предузима мере у вези са свим
питањима која су непосредно повезана са положајем, идентитетом и правима
националне мањине; 15) доноси пословник о свом раду; 16) одлучује о другим
питањима која су му поверена законом, актом аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе.
Савет у складу са Законом има и посебне надлежности у области образовања,
културе, обавештавања и службене употребе језика и писма.
Савет одлучује о питањима из своје надлежности на седницама.
Седнице се одржавају најмање два пута годишње.
Савет може да држи и електронске седнице, што се уређује посебним правилником.
Седнице се воде на македонском језику и писму а уколико Савет тако одлучи
седнице се воде на српском језику и писму.
Савет, органи Савета и тела Савета доносе одлуке већином гласова присутних,
односно квалификованом већином у случајевима одређеним Законом и Статутом.

5. ОДЛУЧИВАЊЕ У САВЕТУ И РАД САВЕТА
Члан 16
Савет ради на седницама.
Седнице сазива председник Савета.
Савет свој рад ближе уређује Пословником савета.
Седнице Савета се одржавају у седишту Савета.
Седнице Савета се могу заказивати и одржавати и у просторијама регионалних
канцеларија удружења-асоцијација на територији Србије.
Национални Савет пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од
половине чланова националног савета.
Члан 17
Статут и пословник националног савета је усвојен ако за њега гласа више од
половине од броја чланова националног савета.
Члан 18
Остале одлуке национални савет доноси већином присутних чланова савета, осим у
случајевима када је Законом прописана квалификована већина.
III ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИЦИ САВЕТА
Члан 19
Савет има председника и два потпредседника, које Савет бира из редова својих
чланова.
Председник одређује потпредседника који ће вршити функцију заменика
председника Савета.
Члан 20
Савет бира председника Савета тајним или јавним гласањем.
Предлог за председника Савета може поднети најмање једна трећина чланова
Савета. Предлог за председника Савета се подноси у писменој форми и мора бити
потписан од стране чланова који предлажу кандидата.
Један члан Савета може подржати само једног кандидата за председника.
Савет већином од укупног броја чланова Савета, одлучује дали се председник
Савета бира тајним или јавним гласањем.

Члан 21
Избор председника Савета се врши у року предвиђеним Законом Уколико се избор
председника Савета врши јавним гласањем, избор председника се врши на првој
редовној седници Савета, осим ако није Законом другачије утврђено.
Избор председника Савета јавним гласањем врши се јавним изјашњавањем чланова
Савета подизањем руке за, против или уздржан за предложеног кандидата.
Уколико постоји више кандидата за избор председника Савета, гласа се за сваког
кандидата појединачно.
Уколико један од кандидата добије Законом утврђену већину гласова за избор
председника Савета, за остале кандидате се не спроводи гласање.
Уколико ниједан од више кандидата за председника Савета није добио потребну
већину изборни поступак се понавља док се председник не изабере.
Члан 22
Уколико се избор председника Савета врши тајним гласањем, избор председника се
врши на првој редовној седници, осим ако није Законом другачије одређено.
Изборе за председника тајним гласањем спроводи Изборна комисија коју чине три
члана Савета.
Изборну комисију бира Савет јавним гласањем већином гласова присутних чланова
Савета.
Чланови изборне комисије бирају између себе председника изборне комисије.
Изборна комисија, припрема и спроводи изборе за председника Савета
потпредседника Савета, извршни одбор, одборе Савета и секретара Савета уколико
се бирају тајним гласањем.
Изборна комисија сачињава, за потребе гласања, посебну евиденцију чланова
Савета. Изборна комисија евидентира у посебној евиденцији члана који је прузео
гласачки листић ради гласања.
Члан се потписује у посебној евидиенцији.
Гласање се врши заокруживањем на гласачком листићу редног броја испред имена
кандидата.
Гласачки листићи се убацују у гласачку кутију.
Гласање је завршено када су сви присутни гласали или протеком времена
одређеног за гласање.
Члан 23
По завршеном гласању Изборна комисија приступа бројању гласова.
У гласачкој кутији мора бити онолико гласачких листића колико је чланова
гласало.
У гласачкој кутији може бити и мање гласачких листића од броја гласалих.
У случају да се у гласачкој кутији налази више листића од броја гласалих изборни
поступак, са истим кандидатима, се понавља.
Изборна комисија утврђује колико је чланова гласало, колико је важећих, а колико
неважећих листића и колико гласова је добио сваки кандидат.

Председник изборне комисије подноси Савету извештај о резултатима избора.
Члан 24
Председник Савета и председник и чланови извршног одбора изабрани су ако за
њих гласа више од половине чланова Савета.
Уколико ниједан од више кандидата за председника Савета није добио потребну
већину изборни поступак се понавља док се председник не изабере.
Члан 25
У погледу избора потпредседника Савета примењују се правила о избору
председника Савета .
Члан 26
Председник и потпредседници Савета за свој рад одговарају Савету.
Члан 27
Председник и потпредседници Савета разрешавају се по истом поступку као што су
изабрани.
1. НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
Члан 28
Надлежности председника Савета:
1. представља и заступа Савет;
2. предлаже план рада Савета и финансијски план Савета;
3. сазива и председава седницама Савета;
4. предлаже кандидате за председника, потпредседника и чланове извршног одбора
Савета, као и секретара Савета;
5. подноси годишњи извештај о обављању поверених надлежности;
6. стара се о евидентирању питања постављених од стране чланова Савета и прати
поступак давања одговора на иста;
7. помаже рад чланова Савета;
8. потписује одлуке Савета,записник са седнице Савета, годишње извештаје Савета
и одобрава употребу печата Савета;
9. има право да иницира сазивање седнице одбора Савета;
10. одговара за законитост у пословању Савета;
11. усмерава рад Секретара савета у складу са одлукама Савета и на основу својих
овлашћења и решава о правима, обавезама и одговорностима из радног односа
стално запошљених;

12. утврђује послове стручне службе поводом организације рада, припремања и
извршења одлука Савета и извршног одбора Савета а по предлогу секретара Савета
у сарадњи са извршним одбором Савета;
13.потписује финансијске налоге, периодичне и годишње финансијске извештаје
Савета и завршни рачун Савета.
У случају спречености председника замењује га потпредседник Савета.
2. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА
Члан 29
Мандат председника и потпредседника престаје:
1. подношењем оставке;
2. престанком чланства у Савету;
3. разрешењем по истом поступку како је изабран;
4. смрћу.
Члан 30
Уколико председник или потпредседник нису разрешени у поступку разрешења,
нови поступак разрешења не може бити покренут пре истека рока од 6 месеци.
IV ИЗВРШНИ ОДБОР САВЕТА
1.САСТАВ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Члан 31
Извршни одбор има председника, потпредседника и 5 чланова. Председника
Извршног одбора у случају спречености замењује потпредседник.
Члан 32
Председник, потпредседник и чланови Извршног одбора су одговорни за свој рад
Савету и председнику Савета.
Члан 33
Председник, потпредседник и чланови извршног одбора бирају се тајним или
јавним гласањем на редовној седници Савета.
Савет одлучује већином од укупног броја чланова, да ли се председник,
потпредседник и чланови извршног одбора бирају тајним или јавним гласањем.
Предлог за председника, потпредседника и чланове извршног одбора подноси
председник Савета.
Предлог се подноси у писменој форми.

Члан 34
Председник, потпредседник и чланови извршног одбора морају бити чланови
Савета. За чланове извршног одбора су изабрани они чланови Савета који добију
већину гласова од укупног броја чланова савета.
Члан 35
У погледу поступка избора извршног одбора примењују се правила о избору
председника Савета.
2. ПОСЛОВИ И НАДЛЕЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Члан 36
Извршни одбор за свој рад одговара Савету.
Извршни одбор је обавезан да периодично, а најмање једанпут годишње подноси
извештај о свом раду Савету.
Чланови Извршног одбора за свој рад одговарају Савету, председнику Извршног
одбора и председнику Савета.
Члан 37
Одлуке које је донео Извршни одбор подлежу одобравању на првој наредној
седници Савета и одобрене су ако за њих гласа више од половине чланова Савета.
Ако Савет не одобри одлуку Извршног одбора, извршном одбору престаје мандат,
а одлука остаје на снази.
Члан 38
Извршни одбор:
1. предлаже одлуку о усвајању периодичног обрачуна Савета;
2. припрема предлог Статута Савета;
3.доноси одлуке о усвајању периодичних финансијских извештаја Савета;
4.доноси одлуке о усвајању завршног рачуна Савета
5. стара се о припремању одлука Савета;
6. спроводи и извршава одлуке Савета;
7.доноси одлуке о додели признања Савета
8.доноси одлуке о захтевима и молбама упућених Савету;
9.доноси одлуке о додели стипендија;
10.даје мишљење о додели средстава на основи конкурса републичких и
покрајинских органа и јединица локалне самоуправе у складу са Законом;
11.даје мишљење о члановима управних одбора, директора и других изборних
функција у складу са Законом;
12.доноси друге одлуке за које га Савет овласти
13. обавља друге послове које Савет повери извршном одбору.

Члан 39
Извршни одбор доноси Пословник о раду извршног одбора који је у складу са
Статутом и Пословником о раду Савета.
2. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Члан 40
Мандат Извршног одбора престаје:
1. уколико Савет не одобри одлуку извршног одбора
2. подношењем оставке више од половине чланова Извршног одбора.
V ОДБОРИ
Члан 41.
Савет има одборе, и то:
1. одбор за образовање;
2. одбор за културу;
3.одбор за обавештавање;
4. одбор за службену употребу језика и писма.
Савет има радна или консултативна тела и то:
1.радно тело за омладину;
2.консултативно тело за статутарна и правна питања;
3.радно тело за сарадњу са Р.Македонијом;
4.радно тело за родну равноправност 5.радно тело за надзор.
Одлуку о конституисању одбора Савет доноси већином гласова од укупног броја
чланова Савета.
Одлуку о конституисању радних и консултативних тела Савет доноси већином
гласова од броја присутних чланова Савета.
Члан 42
Број чланова одбора не може бити мањи од 3, ни већи од 7. Члан Одбора може бити
члан највише једног одбора Савета истовремено. Одбор има председника и
потпредседника, који замењује председника Одбора у случају спречености.
Председник, потпредседник и чланови одбора не морају бити чланови Савета.
Председник Савета и чланови извршног одбора Савета не могу бити чланови
Одбора.

1. НАДЛЕЖНОСТИ ОДБОРА
Члан 43
Одбор у областима из надлежности Савета, које су утврђене Законом:
1. припрема одлуке Савета и извршног одбора Савета;
2. одлучује о питањима које му Савет и извршни одбор повери;
3. иницира расправу о појединим предлозима по хитном поступку;
4. даје мишљење у вези предлога утврђених од стране Савета;
5. обавља друге послове које му Савет повери.
6. одлучује о питањима из посебне надлежности у области образовања, културе,
обавештавања и службене употребе језика и писма, а на основу Закона.
Одлуке из тачке 6 овог члана подлежу одобравању Савета на првој наредној
седници Савета већином од броја присутних чланова Савета.
Савет може већином од броја присутних чланова Савета да поништи сваку одлуку
одбора.
2. ИЗБОР ОДБОРА
Члан 44
Предлог за председника, потпредседника и чланове одбора може поднети
председник Савета или најмање једна трећина чланова Савета.
Предлог из става 1 се сачињава у писменој форми.
Чланови одбора и консултативних тела Савета се бирају тајним или јавним
гласањем. Савет већином гласова од укупног броја чланова Савета одлучује да ли
се чланови одбора и консултативних тела савета бирају тајним или јавним
гласањем.
У погледу осталих питања везаних за избор чланова одбора сходно се примењују
правила о избору председника Савета и правила о избору Извршног одбора Савета.
Члан 45
За чланове одбора и консултативних тела Савета су изабрани они кандидати који
добију већину гласова од броја присутних чланова Савета.
Члан 46
Начин рада одбора уређује се Пословником рада одбора који је у складу са
Пословником о раду Савета и овим Статутом.
О административним пословима везаним за рад одбора стара се секретар Савета.

VI СЕКРЕТАР САВЕТА
Члан 47
Председник Савета предлаже секретара Савета.
Савет бира секретара Савета тајним или јавним гласањем.
Савет већином гласова од укупног броја чланова Савета одлучује да ли се секретар
Савета бира тајним или јавним гласањем.
У погледу избора Секретара сходно се примењују правила о избору председника
Савета.
За секретара Савета може бити изабрано лице које има високу или вишу стручну
спрему друштвеног смера,које има познавања рада са комјутерима, познавање
страних језика, и поседује организаторске способности.
Уколико је постојао изабрани секретар Савета у предходним мандатима Савета по
конкурсу, његова кандидатура има предност у односа на остале кандидатуре.
Члан 48
Секретар Савета:
1. руководи стручном службом Савета;
2. стара се о обављању послова у вези са радом Савета;
3. према потреби припрема предлоге одлука чије доношење спада у надлежност
Савета, председника Савета или извршног одбора Савета;
4. врши послове које му Савет или извршни одбор повере;
5. учествује у раду Савета, извршног одбора, одбора и консултативних тела Савета
са правом на дискусију;
6. стара се о законитости рада Савета;
7. даје мишљење у вези предлога који се налазе на дневном реду Савета, извршног
одбора, одбора или консултативних тела Савета;
8. стара се о вршењу организационих послова у вези рада тела Савета;
9. стара се о састављању записника са седница Савета, извршног одбора, одбора
или консултативних тела Савета;
10. стара се о проглашавању и објављивању правних аката Савета;
11. стара се о стручној припреми предлога одлука Савета, извршног одбора, одбора
или консултативних тела Савета;
12. помаже председнику Савета приликом припреме и сазивања седница Савета;
13. помаже рад Савета, функционера, консултативних тела и чланова Савета;
14. извршава друге послове које му повере председник Савета или председник
извршног одбора;
15. спроводи одлуке Савета и председника Савета за материјално финансијско
пословање;
16. извршава друге послове које му повере председник Савета и председник
извршног одбора из својих надлежности.

Члан 49
Савет образује стручну службу за обављање послова у вези са радом Савета,
припремања, извршавања и контроле извршавања одлука.
Радом стручне службе руководи секретар Савета.

Члан 50
Секретар Савета за свој рад одговара Савету и председнику Савета.
VII КОНСУЛТАТИВНА ТЕЛА
Члан 51
У циљу детаљнијег разматрања и решавања одређених питања из своје
надлежности, Савет може образовати консултативна тела.
Одлуку о образовању консултативних тела, Савет доноси већином гласова од
укупног броја чланова. Чланови консултативних тела не морају бити чланови
Савета.
Члан 52
Савет може по потреби да образује и друга стална или повремена радна тела.
VIII НАДЗОР
Члан 53
Надзор над законитошћу рада и аката Савета у складу са Законом и Уставом врши
Министарство.
Члан 54
Савет је дужен да Министарству које врши надзор над законитошћу рада и аката
Савета, на његов захтев у законом прописаном року достави тражене податке,
списе и исправе.
За достављање тражених података, сшиса и исправа одговоран је председник
Савета. Лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење
књига Савета је председник Савета.
Члан 55
Савет бира радно тело за надзор као тело контроле законитости рада, финансијскоматеријалног пословања Савета и Извршног органа.

Радно тело за надзор чини три члана које бира Савет ван својих редова, из реда
бирача уписаних у посебни бирачки списак, на предлог председника Савета или
најмање једне трећине чланова Савета.
Радно тело за надзор једном годишње врши контролу законитости рада,
финансијскоматеријалног пословања Савета и Извршног органа.
О раду Савета и његових органа и радних или консултативних тела, радно тело за
надзор подноси писмени извештај председнику Савета и свим члановима Савета.
Радно тело за надзор из својих редова бира председника радног тела за надзор на
предлог председника Савета.
Мандат радног тела за надзор траје колико и мандат Савета који га је изабрао.
Члан 56
Књиговодствене евиденције прихода и расхода Савета су предмет годишње
ревизије у складу са прописима којим се уређује рачуноводство и могу бити
предмет контроле надлежних органа.
IX ФИНАНСИРАЊЕ РАДА САВЕТА
Члан 57
Средства за финансирање рада Савета обезбеђују се из буџета Републике Србије,
буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе, донација и
осталих прихода.
Председник Савета је потписник рачуна Савета и одговоран је за финансијски рад
Савета.
Национални савет доноси свој годишњи финансиски план односно буџет на
предлог председника Савета.
X МЕЂУНАРОДНА И РЕГИОНАЛНА САРАДЊА
Члан 58
Национални савет у складу са Законом сарађује са међународним и регионалним
организацијама, организацијама и установама у матичној држави, као и са
националним саветима и сличним телима у другим државама.
Представници Националних савета учествују у преговорима или се консултују
поводом преговора о закључивању билатералних споразума са матичним државама,
у делу који се непосредно односи на права националних мањина.
Представници националних савета учествују у раду мешовитих међудржавних тела
чији је задатак да надзиру спровођење билатералних међудржавних споразума о
заштити права одређене националне мањине.

