Na osnovu članka 27. st. 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
("Narodne novine" br.155/02), Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Darda, na sjednici
održanoj dana 18.09.2007. godinе, donijelo je

STATUT
Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Dardа
OPĆЕ ODREDBE
Članak 1.
Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Darda (u daljnjem tekstu: Vijeće),
neprofitno je pravno lice, osnovano s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja srpske
nacionalne manjine u Općini Darda.
Pripadnici srpske nacionalne manjine s područja Općine Darda u Vijeće biraju svoje
predstavnike, sukladno zakonu , radi učestvovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim
poslovima koji su od posebnog interesa za srpsku nacionalnu manjinu.
Članak 2.
Ovim Statutom uređuje se:
1. Naziv, sjedište, znak i druga znamenja Vijeća,
2. Status i sastav Vijeća,
3. Izbor Vijeća,
4. Konstituiranje Vijeća,
5. Djelokrug rada Vijeća,
6. Sazivanje sjednica i odlučivanje Vijeća,
7. Nadležnost Vijeća,
8. Predstavljanje i zastupanje Vijeća,
9. Prava i obveze predsjednika Vijeća,
10. Izbor, prava i obveze tajnika Vijeća,
11. Radna tijela Vijeća,
12. Imovina, financiranje i materijalno-financijsko poslovanje Vijeća,
13. Oblici organiziranja i suradnja sa drugim vijećima nacionalnih manjina,
14. Druga pitanja značajna za rad Vijeća,
15. Završne odredbe.

NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK I DRUGA ZNAMENJA VIJEĆA
Članak 3.
Naziv Vijeća je: "Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Darda".
Sjedište Vijeća je u Dardi, ulica Sv. Ivana Krstitelja 101.

Vijeće djeluje na području Općine Darda (uključujući naselja: Uglješ, Mece i
Švajcarnica).
Članak 4.
Naziv Vijeća ispisuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i srpskom jeziku i
ćiriličnom pismu.
Naziv Vijeća koristi se istodobno na oba jezika i pisma, istom veličinom slova, s tim
da naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu bude na prvom mjestu.
Članak 5.
Vijeće ima svoj pečat.
Pečat vijeća je okrugao, promjera 35 milimetara.
Na pečatu u gornjem dijelu u polukrugu ispisan je naziv Vijeća na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu, a u donjem dijelu u obrnutom polukrugu ispisan je naziv Vijeća na srpskom
jeziku i ćiriličnom pismu.
U sredini pečata ispisan je naziv sjedišta Vijeća latiničnim pismom, a ispod ćiriličnim
pismom.
Članak 6.
Vijeće koristi grb i zastavu srpske nacionalne manjine utvrđene odlukom Srpskog
narodnog vijeća.
Vijeće može u svečanim prilikama koristiti svečanu pjesmu (himnu) srpske nacionalne
manjine, koja se izvodi poslije himne Republike Hrvatske.
Vijeće određuje za svoju slavu Svetog Arhanđela Mihaila, krsnu slavu Srpske
pravoslavne crkvene opštine Darda.
Članak 7.
Rad Vijeća je javan.
Javnost rada ostvaruje se kroz održavanje javnih sjednica Vijeća, omogućavanjem
predstavnicima sredstava javnog informiranja da prate rad Vijeća, objavljivanjem akata i
odluka Vijeća u službenom glasilu, izdavanjem javnih priopćenja i javnim istupanjima
predsjednika Vijeća.
O ostvarivanju javnosti rada brine predsjednik Vijeća.
Izuzetno, na sjednicama Vijeća može se isključiti javnost ako to zahtijevaju važni
interesi srpske nacionalne manjine, o čemu Vijeće prethodno donosi odluku.

STATUS I SASTAV VIJEĆA
Članak 8.
Vijeće ima status neprofitnog pravnog lica.
Status pravnog lica u smislu st. 1. ovog člana Vijeće stiče upisom u registar vijeća
nacionalnih manjina, koji vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 9.
Vijeće ima 10 članova.

IZBOR VIJEĆA
Članak 10.
Članovi Vijeća biraju se neposredno, tajnim glasanjem za razdoblje od četiri godine,
na način propisan zakonom.

KONSTITUIRANJE VIJEĆA
Članak 11.
Nakon provedenih izbora u smislu čl. 10. ovog Statuta, prvu sjednicu Vijeća saziva
načelnik općine, a do izbora predsjednika, odnosno konstituiranja Vijeća, predsjedava joj
najstariji član Vijeća.
Sjednica iz st. 1. ovog članka treba da se održi u roku od 30 dana od dana objave
rezultata izbora za Vijeće.
Vijeće donosi poslovnik o radu redovnih sjednica.

DJELOKRUG RADA VIJEĆA
Članak 12.
U ostvarivanju zadataka i ciljeva utvrđenih zakonom, Vijeće ima pravo:
- pratiti i razmatrati ostvarivanje prava pripadnika srpske nacionalne manjine
utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima
nacionalnih manjina, posebnim zakonima i međunarodnim aktima;
- predlagati mjere za očuvanje, unapređivanje i zaštitu položaja srpske
nacionalne manjine;
- podnositi prijedloge općih akata tijelima Općine Darda koja ih donose,
kojima se uređuju pitanja od značaja za srpsku nacionalnu manjinu;
- predlagati kandidate za predstavnike srpske nacionalne manjine ili za
dužnosti u tijelima Općine Darda i tijelima državne uprave, sukladno zakonu;
- zahtijevati da bude obaviješteno o svakom pitanju koje se tiče položaja
srpske nacionalne manjine, o kome će raspravljati predstavničko tijelo i
njegova radna tijela u Općini Darda;
- davati mišljenja i prijedloge o odredbama općih akata tijelima Općine Darda koja ih
donose, kojima se uređuju prava i slobode srpske nacionalne manjine i ukazivati na
neusklađenost takvih općih akata s odredbama Ustava Republike Hrvatske,
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ili posebnih zakona na način
i u postupku utvrđenih zakonom, odnosno, obavještavati ministarstvo nadležno za
opću upravu, općinsko poglavarstvo i Savjet za nacionalne manjine;

- davati mišljenja i prijedloge na programe radio i televizijskih postaja i na
uređivačku politiku novina i časopisa namijenjenih srpskoj nacionalnoj manjini
ili na emisije i tekstove koji se odnose na manjinska pitanja;
- organizirati savjetovanja;
- raditi i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva sukladno s programom
rada Vijeća.
Članak 13.
Vijeće pomaže i koordinira rad kulturnih društava, institucija i udruga srpske
nacionalne manjine na području Općine Darda.

SAZIVANJE SJEDNICA I ODLUČIVANJE VIJEĆA
Članak 14.
Rad Vijeća odvija se na sjednicama.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća, najmanje jednom u tri mjeseca.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća, sjednice Vijeća saziva
zamjenik predsjednika Vijeća.
Članak 15.
Sjednica Vijeća mora se sazvati ako to pisanim zahtjevom zatraži najmanje 1/3
(tri) članova Vijeća.
Ako predsjednik Vijeća, odnosno zamjenik predsjednika u slučaju odsutnosti ili
spriječenosti predsjednika, ne sazove sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od podnošenja
zahtjeva iz st. 1. ovog članka, sjednicu Vijeća mogu sazvati članovi Vijeća koji su zatražili
sazivanje sjednice, a toj sjednici predsjedava član Vijeća kojega odrede sazivači sjednice.
Članak 16.
Sjednice Vijeća sazivaju se pisanim pozivima, koji se upućuju najmanje sedam dana
prije održavanja sjednice Vijeća.
Izuzetak od st. 1. ovog članka, ako za to postoje posebni razlozi: sjednica Vijeća može
se sazvati i usmenim pozivima i u kraćem roku u odnosu na dan održavanja sjednice.
Članak 17.
U pozivu na sjednicu predlaže se i dnevni red sjednice, koji se na sjednici može
prihvatiti ili izmijeniti, odnosno nadopuniti.
Članak 18.
Za donošenje odluka na sjednici Vijeća, potrebna je prisutnost većine članova Vijeća.
Vijeće na sjednici odlučuje većinom glasova prisutnih članova Vijeća, osim kada je
zakonom i Statutom određena natpolovična većina svih članova Vijeća.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem.

Izuzetak od st. 3. ovog članka: o izboru i razrješenju predsjednika, zamjenika
predsjednika i tajnika, Vijeće odlučuje tajnim glasovanjem.

NADLEŽNOST VIJEĆA
Članak 19.
U okviru svoga djelokruga rada, Vijeće:
-

donosi Statut Vijeća i njegove izmjene i dopune;
bira i razrješava predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Vijeća;
donosi Poslovnik o radu Vijeća i druge opće akte iz svoje nadležnosti;
donosi program rada, financijski plan i završni račun Vijeća;
razmatra i usvaja izvještaj o radu Vijeća;
odlučuje o osnivanju ili pristupanju koordinaciji vijeća nacionalnih manjina;
odlučuje o prazniku Vijeća;
odlučuje o dodjeli priznanja, na temelju pravilnika;
odlučuje o naknadi troškova i nagrada za rad predsjednika, zamjenika
predsjednika, tajnika i članova Vijeća;
- odlučuje o raspolaganju imovinom Vijeća;
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE VIJEĆA
Članak 20.
Vijeće predstavlja i zastupa predsjednik Vijeća.
Vijeće predsjednika bira iz reda vijećnika, tajnim glasovanjem, većinom glasova svih
vijećnika.
Mandat predsjednika traje četiri godine.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća, zamjenjuje ga i obavlja
njegove dužnosti zamjenik predsjednika Vijeća.

PRAVA I OBVEZE PREDSJEDNIKA VIJEĆA
Članak 21.
Predsjednik Vijeća ima slijedeća prava i obveze:
-

predstavlja i zastupa Vijeće;
saziva sjednice Vijeća i njima predsjedava;
potpisuje odluke i akte Vijeća;
rukovodi obavljanjem administrativnih poslova za potrebe Vijeća;
ima ovlaštenje naredbodavca za izvršenje poslova za potrebe Vijeća;
stara se o korištenju sredstava Vijeća;
svoje dužnosti obavlja sa pažnjom dobrog gospodara;
prima naknadu troškova i nagradu za rad iz sredstava Vijeća;

-

brine o javnosti rada Vijeća;
ima i druga prava i obveze utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Članak 22.

Zamjenik predsjednika Vijeća ima prava i dužnosti predsjednika Vijeća, u smislu
članka 21. ovog Statuta, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća.

IZBOR, OBVEZE I PRAVA TAJNIKA VIJEĆA
Članak 23.
Tajnik Vijeća bira se na prijedlog predsjednika Vijeća, tajnim glasovanjem, većinom
glasova svih članova Vijeća, na rok od četiri godine.
Tajnik Vijeća može se razriješiti i prije isteka mandata.
Postupak razrješenja pokreće se na prijedlog predsjednika Vijeća ili 1/3 (tri) vijećnika.
Članak 24.
Tajnik Vijeća obavlja stručne, analitičke, administrativne, opće, tehničke i pomoćne
poslove Vijeća (priprema materijal za sjednice, prisustvuje i vodi zapisnik na sjednicama,
odgovoran je za dostavu poziva i materijala članovima Vijeća, organizira rad Vijeća i dr.).
Tajnik Vijeća mora poznavati pozitivne propise Republike Hrvatske i međunarodne
konvencije koje uređuju prava nacionalnih manjina, a potrebno je da ima organizacione i
komunikacione sposobnosti.
Način, opseg poslova i zadataka utvrđuje predsjednik Vijeća.
Članak 25.
Tajnik Vijeća prima naknadu troškova i nagradu za rad iz sredstava Vijeća,
predviđenih financijskim planom Vijeća.

RADNA TIJELA VIJEĆA
Članak 26.
Za pojedina pitanja iz nadležnosti Vijeća, mogu se osnovati radna tijela.
Radna tijela iz st. 1. ovog članka razmatraju odgovarajuće prijedloge za Vijeće,
odnosno preuzimaju druge odgovarajuće mjere sukladno svojim nadležnostima.
Članovi radnih tijela Vijeća mogu biti i osobe koje nisu članovi Vijeća.
Članak 27.
Članove radnih tijela Vijeća imenuje predsjednik Vijeća.
Radna tijela Vijeća bave se pitanjima vezanim za rad lokalne samouprave, kulture i
odnosa sa crkvom, održavanja veza sa maticom i dijasporom, informiranja i drugim pitanjima
značajnim za srpsku nacionalnu manjinu u Općini Darda.

IMOVINA
VIJEĆA,
POSLOVANJE VIJEĆA

FINANCIRANJE

I

MATERIJALNO-FINANCIJSKO

Članak 28.
Imovinu Vijeća čine:
-

pokretne i nepokretne stvari i prava koja pripadaju Vijeću;
sredstva osigurana iz proračuna Općine Darda;
sredstva osigurana iz proračuna Osječko-baranjske županije;
sredstva osigurana iz državnog proračuna Republike Hrvatske;
sredstva osigurana od svoje imovine, od donacija, poklona, nasljedstva ili po
drugom osnovu.
Članak 29.

Sredstva ostvarena od imovine, od donacija, poklona, nasljedstva ili po drugom
osnovu, mogu se koristiti za poslove i djelatnosti od značaja za srpsku nacionalnu manjinu,
utvrđene programom rada Vijeća.
Sredstva ostvarena iz proračuna jedinice samouprave ili državnog proračuna mogu se
koristiti isključivo za namjene određene proračunom i zakonom.
Članak 30.
Financijski plan korištenja te završni račun utroška sredstava donosi Vijeće.
Članak 31.
Predsjednik Vijeća je naredbodavac za izvršenje financijskog plana iz članka 30. ovog
Statuta.
Članak 32.
Vijeće ima kunski bankovni račun, a može imati i devizni račun.
Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za potpisivanje dokumenata platnog
prometa i osobe za vođenje materijalno-financijskog poslovanja.
Članak 33.
Za svoje obaveze Vijeće odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

OBLICI ORGANIZIRANJA I SURADNJA SA DRUGIM VIJEĆIMA NACIONALNIH
MANJINA
Članak 34.
Vijeće može, sa drugim vijećima nacionalnih manjina u Općini Darda ili drugim
vijećima srpske nacionalne manjine u različitim jedinicama lokalne samouprave, osnovati
Koordinaciju vijeća nacionalnih manjina radi usklađivanja, ostvarivanja ili unapređivanja
zajedničkih interesa i ciljeva.

Članak 35.
Kroz koordinaciju vijeća nacionalnih manjina usuglašavaju se stavovi o pitanjima iz
djelokruga vijeća nacionalnih manjina, koordiniraju se određene mjere i aktivnosti i
zajednički se djeluje prema državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne samouprave u cilju
ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva.
Članak 36.
Vijeće može ovlastiti Koordinaciju vijeća nacionalnih manjina da u njegovo ime
poduzima pojedine mjere i aktivnosti iz članka 20. ovog Statuta.
Ukoliko je nezadovoljno načinom poduzimanja mjera i aktivnosti u njegovo ime,
ovlaštenje iz prethodnog stava se u svako doba može opozvati, o čemu se pismeno mora
obavijestiti Koordinacija vijeća nacionalnih manjina kojoj je ovlaštenje dano.

DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA RAD VIJEĆA
Članak 37.
Pitanja koja nisu u odgovarajućoj mjeri uređena ovim Statutom mogu se urediti općim
aktima Vijeća.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana njegovog
objavljivanja u službenom glasilu Općine Darda.

U Dardi, 18.09.2007.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Spasoja Banac, dipl.iur.

