На основу члана 27. ст.1. Уставног закона о правима националних мањина
("Народне новине" бр.155/02), Вијеће српске националне мањине Општине Дарда, на
сједници одржаној дана 18.09.2007. године, донијело је

СТАТУТ
Вијећа српске националне мањине Општине Дарда
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Вијеће српске националне мањине Општине Дарда (у даљем тексту: Вијеће),
непрофитно је правно лице, основано с циљем унапређивања, очувања и заштите
положаја српске националне мањине у Општини Дарда.
Припадници српске националне мањине с подручја Општине Дарда у Вијеће
бирају своје представнике, у складу са законом, ради учествовања у јавном животу и
управљању локалним пословима који су од посебног интереса за српску националну
мањину.
Члан 2.
Овим Статутом уређује се:
1. Назив, сједиште, знак и друга знамења Вијећа,
2. Статус и састав Вијећа,
3. Избор Вијећа,
4. Конституисање Вијећа,
5. Дјелокруг рада Вијећа,
6. Сазивање сједница и одлучивање Вијећа,
7. Надлежност Вијећа,
8. Представљање и заступање Вијећа,
9. Права и обавезе предсједника Вијећа,
10. Избор, права и обавезе секретара Вијећа,
11. Радна тијела Вијећа,
12. Имовина, финансирање и материјално-финансијско пословање Вијећа,
13. Облици организовања и сарадња са другим вијећима националних
мањина,
14. Друга питања значајна за рад Вијећа,
15. Завршне одредбе.
НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ, ЗНАК И ДРУГА ЗНАМЕЊА ВИЈЕЋА
Члан 3.
Назив Вијећа је: „Вијеће српске националне мањине Општине Дарда“.

Сједиште Вијећа је у Дарди, улица Св. Ивана Крститеља 101 .
Вијеће дјелује на подручју Општине Дарда (укључујући насеља: Угљеш, Меце и
Швајцерница).
Члан 4.
Назив Вијећа исписује се на хрватском језику и латиничном писму и српском
језику и ћириличном писму.
Назив Вијећа користи се истовремено на оба језика и писма, истом величином
слова, с тим да назив на хрватском језику и латиничном писму буде на првом мјесту.
Члан 5.
Вијеће има свој печат.
Печат вијећа је округао, промјера 35 милиметара.
На печату у горњем дијелу у полукругу исписан је назив Вијећа на хрватском
језику и латиничном писму, а у доњем дијелу у обрнутом полукругу исписан је назив
Вијећа на српском језику и ћириличном писму.
У средини печата исписан је назив сједишта Вијећа латиничним писмом, а испод
ћириличним писмом.
Члан 6.
Вијеће користи грб и заставу српске националне мањине утврђене одлуком
Српског народног вијећа.
Вијеће може у свечаним приликама користити свечану пјесму (химну) српске
националне мањине, која се изводи послије химне Републике Хрватске.
Вијеће одређује за своју славу Светог Арханђела Михаила, крсну славу Српске
православне црквене општине Дарда.
Члан 7.
Рад Вијећа је јаван.
Јавност рада остварује се кроз одржавање јавних сједница Вијећа, омогућавањем
представницима средстава јавног информисања да прате рад Вијећа, објављивањем
аката и одлука Вијећа у службеном гласилу, издавањем јавних саопштења и јавним
иступима предсједника Вијећа.
О остваривању јавности рада брине предсједник Вијећа.
Изузетно, на сједницама Вијећа може се искључити јавност ако то захтјевају
важни интереси српске националне мањине, о чему Вијеће претходно доноси одлуку.
СТАТУС И САСТАВ ВИЈЕЋА
Члан 8.
Вијеће има статус непрофитног правног лица.
Статус правног лица у смислу ст. 1. овог члана Вијеће стиче уписом у регистар
вијећа националних мањина, који води министарство надлежно за послове опште
управе.

Члан 9.
Вијеће има 10 чланова.
ИЗБОР ВИЈЕЋА
Члан 10.
Чланови Вијећа бирају се непосредно, тајним гласањем за раздобље од четири
године, на начин прописан законом.
КОНСТИТУИСАЊЕ ВИЈЕЋА
Члан 11.
Након проведених избора у смислу чл. 10. овог Статута, прву сједницу Вијећа
сазива начелник општине, а до избора предсједника, односно конституисања Вијећа,
предсједава јој најстарији члан Вијећа.
Сједница из ст. 1. овог члана треба да се одржи у року од 30 дана од дана објаве
резултата избора за Вијеће.
Вијеће доноси пословник о раду редовних сједница.
ДЈЕЛОКРУГ РАДА ВИЈЕЋА
Члан 12.
У остваривању задатака и циљева утврђених законом, Вијеће има право:
- пратити и разматрати остваривање права припадника српске националне
мањине утврђених Уставом Републике Хрватске, Уставним законом о
правима националних мањина, посебним законима и међународним актима;
- предлагати мјере за очување, унапређивање и заштиту положаја српске
националне мањине;
- подносити приједлоге општих аката тијелима Општине Дарда која их доносе,
којима се уређују питања од значаја за српску националну мањину;
- предлагати кандидате за представнике српске националне мањине или за
дужности у тијелима Општине Дарда и тијелима државне управе, у складу са
законом;
- захтијевати да буде обавијештено о сваком питању које се тиче положаја
српске националне мањине, о коме ће расправљати представничко тијело и
његова радна тијела у Општини Дарда;
- давати мишљења и приједлоге о одредбама општих аката тијелима Општине
Дарда која их доносе, којима се уређују права и слободе српске националне
мањине и указивати на неусклађеност таквих општих аката с одредбама
Устава Републике Хрватске, Уставног закона о правима националних мањина
или посебних закона на начин и у поступку утврђених законом, односно,
обавјештавати министарство надлежно за општу управу, општинско

поглаварство и Савјет за националне мањине;
- давати мишљења и приједлоге на програме радио и телевизијских станица и
на уређивачку политику новина и часописа намијењених српској националној
мањини или на емисије и текстове који се односе на мањинска питања;
- организовати савјетовања;
- радити и друге послове који доприносе остваривању циљева у складу с
програмом рада Вијећа.
Члан 13.
Вијеће помаже и координира рад културних друштава, институција и удружења
српске националне мањине на подручју Општине Дарда.
САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦА И ОДЛУЧИВАЊЕ ВИЈЕЋА
Члан 14.
Рад Вијећа одвија се на сједницама.
Сједнице Вијећа сазива предсједник Вијећа, најмање једном у три мјесеца.
У случају одсутности или спречености предсједника Вијећа, сједнице Вијећа
сазива замјеник предсједника Вијећа.
Члан 15.
Сједница Вијећа мора се сазвати ако то писаним захтјевом затражи најмање 1/3
(три) чланова Вијећа.
Ако предсједник Вијећа, односно замјеник предсједника у случају одсутности
или спречености предсједника, не сазове сједницу Вијећа у року од 30 дана од
подношења захтјева из ст. 1. овог члана, сједницу Вијећа могу сазвати чланови Вијећа
који су затражили сазивање сједнице, а тој сједници предсједава члан Вијећа којега
одреде сазивачи сједнице.
Члан 16.
Сједнице Вијећа сазивају се писаним позивима, који се упућују најмање седам
дана прије одржавања сједнице Вијећа.
Изузетак од ст. 1. овог члана, ако за то постоје посебни разлози: сједница Вијећа
може се сазвати и усменим позивима и у краћем року у односу на дан одржавања
сједнице.
Члан 17.
У позиву на сједницу предлаже се и дневни ред сједнице, који се на сједници
може прихватити или измијенити, односно надопунити.
Члан 18.
За доношење одлука на сједници, потребна је присутност већине чланова Вијећа.

Вијеће на сједници одлучује већином гласова присутних чланова Вијећа, осим
када је законом и Статутом одређена натполовична већина свих чланова Вијећа.
Вијеће одлучује јавним гласањем.
Изузетак од ст. 3. овог члана: о избору и разрјешењу предсједника, замјеника
предсједника и секретара, Вијеће одлучује тајним гласањем.
НАДЛЕЖНОСТ ВИЈЕЋА
Члан 19.
У оквиру свога дјелокруга рада, Вијеће:
-

доноси Статут Вијећа и његове измјене и допуне;
бира и разрјешава предсједника,замјеника предсједника и секретара Вијећа;
доноси Пословник о раду Вијећа и друге опште акте из своје надлежности;
доноси програм рада, финансијски план и завршни рачун Вијећа;
разматра и усваја извјештај о раду Вијећа;
одлучује о оснивању или приступању координацији вијећа националних
мањина;
одлучује о празнику Вијећа;
одлучује о додјели признања, на темељу правилника;
одлучује о накнади трошкова и награда за рад предсједника, секретара и
чланова Вијећа;
одлучује о располагању имовином Вијећа;
одлучује о другим питањима од значаја за рад Вијећа.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ ВИЈЕЋА
Члан 20.
Вијеће представља и заступа предсједник Вијећа.
Вијеће предсједника бира из реда вијећника, тајним гласањем, већином гласова
свих вијећника.
Мандат предсједника траје четири године.
У случају одсутности или спречености предсједника Вијећа, замјењује га и
обавља његове дужности замјеник предсједника Вијећа.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДСЈЕДНИКА ВИЈЕЋА
Члан 21.
Предсједник Вијећа има слиједећа права и обавезе:
-

представља и заступа Вијеће;
сазива сједнице Вијећа и њима предсједава;
потписује одлуке и акте Вијећа;

-

руководи обављањем административних послова за потребе Вијећа;
има овлаштење наредбодавца за извршење послова за потребе Вијећа;
стара се о кориштењу средстава Вијећа;
своје дужности обавља са пажњом доброг господара;
прима накнаду трошкова и награду за рад из средстава Вијећа;
брине о јавности рада Вијећа;
има и друга права и обавезе утврђене законом и овим Статутом.
Члан 22.

Замјеник предсједника Вијећа има права и дужности предсједника Вијећа, у
смислу члана 21. овог Статута, у случају одсутности или спречености предсједника
Вијећа.
ИЗБОР, ОБАВЕЗЕ И ПРАВА СЕКРЕТАРА ВИЈЕЋА
Члан 23.
Секретар Вијећа бира се на приједлог предсједника Вијећа, тајним гласањем,
већином гласова свих чланова Вијећа, на рок од четири године.
Секретар Вијећа може се разријешити и прије истека мандата.
Поступак разрјешења покреће се на приједлог предсједника Вијећа или 1/3(три)
вијећника.
Члан 24.
Секретар Вијећа обавља стручне, аналитичке, административне, опште,
техничке и помоћне послове Вијећа (припрема материјал за сједнице, присуствује и
води записник на сједницама, одговоран је за доставу позива и материјала члановима
Вијећа, организује рад Вијећа и др.).
Секретар Вијећа мора познавати позитивне прописе Републике Хрватске и
међународне конвенције које уређују права националних мањина, а потребно је да има
организационе и комуникационе способности.
Начин, опсег послова и задатака утврђује предсједник Вијећа.
Члан 25.
Секретар Вијећа прима накнаду трошкова и награду за рад из средстава Вијећа,
предвиђених финансијским планом Вијећа.
РАДНА ТИЈЕЛА ВИЈЕЋА
Члан 26.
За поједина питања из надлежности Вијећа, могу се основати радна тијела.
Радна тијела из ст. 1. овог члана разматрају одговарајуће приједлоге за Вијеће,
односно преузимају друге одговарајуће мјере у складу са својим надлежностима.

Чланови радних тијела Вијећа могу бити и особе које нису чланови Вијећа.
Члан 27.
Чланове радних тијела Вијећа именује предсједник Вијећа.
Радна тијела Вијећа баве се питањима везаним за рад локалне самоуправе,
културе и односа са црквом, одржавања веза са матицом и дијаспором, информисања и
другим питањима значајним за српску националну мањину у Општини Дарда.
ИМОВИНА ВИЈЕЋА, ФИНАНСИРАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ ВИЈЕЋА
Члан 28.
Имовину Вијећа чине:
-

покретне и непокретне ствари и права која припадају Вијећу;
средства обезбеђена из буџета Општине Дарда;
средства обезбеђена из буџета Осјечко-барањске жупаније;
средства обезбеђена из државног буџета Републике Хрватске;
средства обезбеђена од своје имовине, од донација, поклона, насљедства или
по другом основу.
Члан 29.

Средства остварена од имовине, од донација, поклона, насљедства или по
другом основу, могу се користити за послове и дјелатности од значаја за српску
националну мањину, утврђене програмом рада Вијећа.
Средства остварена из буџета јединице самоуправе или државног буџета могу се
користити искључиво за намјене одређене буџетом и законом.
Члан 30.
Финансијски план кориштења те завршни рачун утрошка средстава доноси
Вијеће.
Члан 31.
Предсједник Вијећа је наредбодавац за извршење финансијског плана из члана
30. овог Статута.
Члан 32.
Вијеће има кунски банковни рачун, а може имати и девизни рачун.
Вијеће својом одлуком одређује особе овлаштене за потписивање докумената
платног промета и особе за вођење материјално-финансијског пословања.

Члан 33.
За своје обавезе Вијеће одговара цјелокупном својом имовином.
ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
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САРАДЊА

СА

ДРУГИМ

ВИЈЕЋИМА

Члан 34.
Вијеће може, са другим вијећима националних мањина у Општини Дарда или
другим вијећима српске националне мањине у различитим јединицама локалне
самоуправе, основати Координацију вијећа националних мањина ради усклађивања,
остваривања или унапређивања заједничких интереса и циљева.
Члан 35.
Кроз координацију вијећа националних мањина усаглашавају се ставови о
питањима из дјелокруга вијећа националних мањина, координирају се одређене мјере и
активности и заједнички се дјелује према државним тијелима и тијелима јединица
локалне самоуправе у циљу остваривања заједничких интереса и циљева.
Члан 36.
Вијеће може овластити Координацију вијећа националних мањина да у његово
име предузима поједине мјере и активности из члана 20. овог Статута.
Уколико је незадовољно начином предузимања мјера и активности у његово
име, овлаштење из претходног става се у свако доба може опозвати, о чему се писмено
мора обавијестити Координација вијећа националних мањина којој је овлаштење дато.
ДРУГА ПИТАЊА ЗНАЧАЈНА ЗА РАД ВИЈЕЋА
Члан 37.
Питања која нису у одговарајућој мјери уређена овим Статутом могу се уредити
општим актима Вијећа.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Статут ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од дана његовог
објављивања у службеном гласилу Општине Дарда.

У Дарди, 18.09.2007.

ПРЕДСЈЕДНИК ВИЈЕЋА
Спасоја Банац, дипл.правник

