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На основу члана 6. става 1. и 5. и члана 10. став 1. тачка 1. Закона о националним 
саветима националних мањина („Службени гласник РС“, број 72/09, 20/14 – одлука УС, 
55/14 и 47/18) и члана 14. Статута Националног савета бошњачке националне мањине 
број 1073-12/2017 од 21.12.2017. године, Национални савет бошњачке националне 
мањине је на седници одржаној, дана 08. децембра 2018. године, утврдило пречишћен 
текст Статута Националног савета бошњачке националне мањине. 

Пречишћен текст Статута Националног савета бошњачке националне мањине, 
садржи Статут Националног савета бошњачке националне мањине број 1073-12/2017  
од 21.12.2017. године и Одлуку о измјенама и допунама Статута Националног савета 
бошњачке националне мањине број: 53-09/2018 од 08. децембра 2018. године. 

 

 

С Т А Т У Т  
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА БОШЊАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Статут је највиши правни акт Националног савета бошњачке националне 
мањине (у даљем тексту Савет), којим се уређују, овлашћења Савета, устројство 
и начин избора органа и тела, као и друга питања од значаја за рад Савета, у 
складу са Уставом и законом. 

Члан 2. 

 

Савет је представничко тело односно организација бошњачке националне 
мањине у Републици Србији, преко којег припадници бошњачке националне 
мањине остварују своја права на мањинску самоуправу у области образовања на 
босанском језику, бошњачке културе, службене употребе босанског језика и писма 
и информисања на босанском језику и других права у складу са Уставом и 
законом. 

 

Члан 3. 

 

Назив Савета на српском језику и ћириличном писму гласи: Национални 
савет бошњачке националне мањине. 

Ради очувања континуитета и препознатљивости код припадника бошњачке 
националне мањине и шире јавности, назив Савета који ће се службено и у 
правном промету користити равноправно са називом на српском језику је: 
Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji. 
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Члан 4. 

 

Савет има својство правног лица, које стиче уписом у Регистар 
националних савета, који се води код министарства надлежног за послове 
људских и мањинских права. 

Савет представља и заступа председник  Савета. 

 

Члан 5. 

 

Седиште Савета је у Новом Пазару, ул. 28. новембра бб. 

 

Симболи Савета 

 

Члан 6. 

 

Симболи Савета су грб и застава. 

Грб Савета је у облику европског штита који је подељен белом лентом која 
иде дијагонално из горњег левог угла ка десној страни. На левој дијагоналној 
половини грба, на плавој подлози су три љиљана златно жуте боје, једнаке 
величине равномерно распоређени испод доњег руба ленте. На десној дијагоналној 
половини, на зеленој подлози, су три бела полумесеца отворена према десној 
страни, распоређени у облику једнакостраничног троугла. 

Застава Савета је беле боје са грбом, описаним у ставу 2. овог члана, у 
средини. 
 

Члан 7. 

 

Савет има печат са двојезичним текстом и штамбиљ. 

Печат Савета је округлог облика. 

Око обода печата исписан је текст на српском језику и ћириличним писмом: 
„Национални савет бошњачке националне мањине – Нови Пазар“, а у првом 
наредном реду исписан је текст на босанском језику и латиничним писмом: 
„Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji“, са утиснутим националним грбом 
бошњачке националне мањине у средини, испод кога стоји: „Нови Пазар“. 

Употреба печата уређује се посебном одлуком. 

Изглед и употреба штамбиља уређује се посебном одлуком 

 

Награде и признања Савета 
 

Члан 8. 
 

Националне награде и признања Бошњачког националног савета у 
Републици Србији су: Повеља Кулина бана, Дукат Иса-бега Исхаковића, Медаља 
Рифат Бурџовић Тршо, Перо Ћамила Сијарића и Плакета Бошњачког националног 
савета. 
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Повеља Кулина бана 

Повеља Кулина бана је највеће национално признање Бошњака. Додељује 
се појединцима за животно дело  или пак националним институцијама за изузетна 
остварења. 

Награда се додељује 11. маја, на Дан бошњачке националне заставе. 

Дукат Иса-бега Исхаковића 

Дукат Иса-бега Исхаковића је национална награда Бошњака која се 
додељује појединцима или националним институцијама у области укупног 
културног стваралаштва.  

Награда се додељује поводом обележавања Дана бошњачке националне 
заставе, 11. маја. 

Медаља Рифат Бурџовић Тршо 

Награда Медаља Рифат Бурџовић Тршо се додељује појединцима или 
националним институцијама за допринос у областима јавних делатности, политике, 
људских права и за допринос идеји мултиетничког и мултикултуралног друштва.  

Награда се додељује на Дан Санџака, 20. новембра. 

Перо Ћамила Сијарића 

Награда Перо Ћамила Сијарића се додељује појединцима у области 
књижевности. 

Плакета Бошњачког националног савета 

Плакета Бошњачког националног савета се додељује институцијама и 
појединцима за изузетан допринос у заштити и унапређењу положаја и остваривања 
права и слобода Бошњака. 

Националне награде додељују се одлуком стручне комисије коју образује 
председник  Савета на приједлог Извршног одбора. 

 
II САСТАВ САВЕТА 

 
Члан 9. 

 
Избор за чланове Савета врши се на основу Закона. 

Мандат чланова Савета траје четири године од дана потврђивања мандата. 

Чланови Савета врше своју функцију у циљу остваривања индивидуалних и 
колективних права припадника бошњачке националне мањине на подручју 
Републике Србије, у складу с Уставом Републике Србије, законима и Статутом 

 
Члан 10. 

 
Савет има 35 чланова. 
Савет пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

чланова Савета.  
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, уколико Законом, 

Статутом или Пословником о раду Савета није другачије одређено.  
Седнице Савета се одржавају према потреби, а најмање једном у шест 

месеци. 
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III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА САВЕТА 

 

Члан 11. 

 

Члан Савета има право да: 

1. учествује у предлагању, припремању, доношењу, извршавању и 
контроли извршавања одлука Савета; 

2. постави питање и затражи објашњење од органа Савета и да добије 
одговор у циљу остваривања права из тачке 1. овог члана; 

3. затражи и добије стручну помоћ од органа Савета у циљу вршења своје 
функције. 

Члан Савета има обавезу да: 

1. активно учествује у раду Савета, Извршног одбора или одбора чији је члан; 

2. писмено или усмено обавести председника Савета, председника 
Извршног одбора, председника Одбора чији је члан или Главни уред 
Савета у случају спречености да присуствује седници или ако је спречен 
да изврши задужење или неки налог; 

3. извршава одлуке или налоге органа Савета и да о томе подноси извештај. 

 

Члан 11а. 

 

Члану Савета мандат траје колико траје мандат Савета и може бити поново 
изабран. 

Члану савета мандат престаје пре истека мандата Савета: 

1) подношењем оставке; 

2) губитком једног од општих услова за стицање активног бирачког права; 

3) ако дуже 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; 

6) ако је коначном 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 за оверу 
потписа и да је Савету поднесе у року од три дана од дана овере, непосредно или 
поштом препоручено. 

Престанак мандата члану савета констатује Савет на првој наредној 
седници након пријема обавештења о наступању разлога за престанак мандата. 

О престанку мандата члану савета пре истека мандата Савета, председник 
Савета обавештава Републичку изборну комисију и надлежно министарство. 

Када члану савета престане мандат пре истека мандата Савету, мандат се 
додељује првом следећем кандидату са изборне листе на којој се налазио члан 
савета коме је престао мандат. 

Члану савета престаје мандат конституисањем новог сазива Савета. 
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Члан 12. 

 

Право чланова органа Савета и других тела Савета на изгубљену зараду, 
путне трошкове за долазак и одлазак на седнице органа и тела Савета и на 
накнаду других трошкова везаних за вршење послова и задатака из овлашћења 
Савета уређује се посебном одлуком Извршног одбора Савета.  

 

Члан 13. 

 

Савет може имати почасне чланове. 

За почасног члана може бити именовано лице које је својим деловањем 
дало изузетан допринос унапређењу положаја и права припадника бошњачке 
националне мањине у Републици Србији. 

На предлог председника Савета, председника одбора или најмање једне 
трећине чланова Савета, Савет може донети одлуку о додељивању статуса почасног 
члана. Одлука се доноси већином гласова од укупног броја чланова Савета. 

Почасни члан нема право гласа у Савету.  

Почасни члан може бити члан радног тела Савета. 

 

IV ОВЛАШЋЕЊА САВЕТА 

 

Општа овлашћења 

 

Члан 14. 

 

Савет, у складу са законом и својим Статутом, преко својих органа 
самостално: 

1) доноси и мења Статут Савета; 

2) доноси финансијски план, финансијски извештај и завршни рачун; 

3) располаже сопственом имовином; 

4) бира и разрешава председника и потпредседнике Савета, председника и 
чланове Извршног одбора Савета, председника и чланове одбора Савета, 
чланове савета Савета и чланове сталних и повремених радних тела Савета; 

5) поставља и разрешава секретара Савета; 

6) одлучује о називу, симболима и печату Савета; 

7) утврђује предлоге националних симбола, знамења и бошњачких 
националних празника; 

8) установљава и додељује признања;   

9) оснива установе, удружења, фондације, привредна друштва у областима 
културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма; 

10) даје сагласност односно мишљење на Статут, програм рада, финансијски 
план, завршни рачун, одлуку о статусним променама, одлуку о 
удруживању, о унутрашњем устројству и систематизацији послова у 
установама и другим правним лицима у којима је оснивач; 
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11) предлаже представника Бошњака у Савету за међунационалне односе у 
јединици локалне самоуправе; 

12) предлаже Републици, Аутономној покрајини или јединици локалне 
самоуправе као оснивачу установе, утврђивање установе од посебног 
значаја у складу са законом; 

13) иницира односно предлаже Републици, Аутономној покрајини или 
јединици локалне самоуправе као оснивачу установе, која је, у складу са 
законом, утврђена за установу од посебног значаја за Бошњаке, пренос 
оснивачких права; 

14) иницира доношење и прати спровођење закона и других прописа из области 
културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма; 

15) учествује у припреми закона и других прописа и иницира доношење 
односно измене и допуне закона и других прописа којима се уређују 
Уставом гарантована права Бошњака у области културе, образовања, 
информисања и службене употребе језика и писма; 

16) иницира доношење, односно измене и допуне посебних прописа и 
привремених мера у областима у којима се остварује право на 
самоуправу, ради постизања пуне равноправности између Бошњака и 
грађана који припадају већини; 

17) подноси притужбу Заштитнику грађана, покрајинском и локалном 
омбудсману и другом надлежном органу, када процени да је дошло до 
повреде Уставом и законом гарантованих права и слобода Бошњака; 

18) подноси притужбу из тачке 17) овог члана у име припадника националне 
мањине; 

19) заузима ставове, покреће иницијативе и предузима мере у вези са свим 
питањима која су непосредно повезана са положајем, идентитетом и 
правима Бошњака; 

20)  по потреби оснива подручне уреде; 

21)  доноси свој пословник; 

22)  по потреби доноси општа правна акта;  

23)  одлучује о другим питањима која су му поверена законом. 

 

Члан 14а. 

 

Овлашћења из члана 14. став 1. тачка 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) и 
20) може вршити и Извршни одбор Савета. 

Савет или Извршни одбор Савета могу поднети министарствима и 
посебним организацијама предлоге, иницијативе и мишљења о питањима у вези 
са вршењем овлашћења предвиђених законом и овим Статутом. 

Савет или Извршни одбор Савета могу поднети иницијативу Влади за 
укидање, односно поништење прописа министарстава и посебних организација, који 
нису у складу са одредбама закона и других прописа, а који се односе на Бошњаке.  

Савет или Извршни одбор Савета могу давати предлоге, иницијативе и 
мишљења о питањима која се односе на положај и на очување посебности 
Бошњака органима Аутономне покрајине и органима јединице локалне 
самоуправе.  
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Овлашћења из области образовања 
 

Члан 15. 
 

 Савет има право поједине установе образовања и васпитања прогласити 
установама од посебног значаја за Бошњаке, под условима и на начин прописан 
законом и Статутом. 

Установа од посебног значаја за образовање припадника бошњачке 
националне мањине је установа образовања и васпитања, чији је оснивач 
Република, Аутономна покраина, јединица локалне самоуправе или Савет, у којој 
се традиционално или у значајној мери остварује Уставом загарантовано право 
припадника бошњачке националне мањине на образовање и васпитање на 
босанском језику. 

У установи из става 2. овог члана Савет учествује у управљању, у складу са 
законом. 

Установом од посебног значаја за образовање припадника бошњачке 
националне мањине може се прогласити установа образовања и васпитања у којој 
се настава изводи на босанском језику. 

Установом из става 2. овог члана може се прогласити: 

1) по једна установа основног и средњег образовања и васпитања, у којој се 
настава изводи на босанском језику, односно и на босанском језику, 
уколико је у локалној самоуправи број установа у којима се настава 
изводи и на босанском језику мањи од четири; 

2) највише једна четвртина (1/4) од укупног броја установа основног и средњег 
образовања и васпитања у којима се настава изводи на босанском језику, 
односно и на босанском језику, уколико је у локалној самоуправи број 
установа у којима се настава изводи и на босанском језику већи од четири; 

3) основна школа, у којој наставу на босанском језику похађа најмање 1/3 
ученика и средња школа, у којој наставу на босанском језику похађа 
најмање 90 ученика, уколико у јединици локалне самоуправе постоји 
установа одређеног нивоа образовања која је проглашена за установу од 
посебног значаја за образовање бошњачког националне мањине; 

4) основна школа у јединици локалне самоуправе у којој се због опадања 
броја становника услед негативног природног прираштаја и емиграције 
припадници бошњачке националне мањине морају посебно заштитити 
гарантовањем додатних права. 

Одлуку о проглашењу установе образовања и васпитања за установу од 
посебног значаја за Бошњаке може донети и Извршни одбор Савета, на предлог 
надлежног одбора односно Бошњачког просветног савета, уз сагласност 
председника Савета. 

 
Члан 16. 

 
  У установама предшколског васпитања и образовања, основног и средњег 

образовања и васпитања чији је оснивач Република, Аутономна покраина или 
јединица локалне самоуправе, у којима се образовно-одгојни рад изводи и на 
босанском језику, или у којима се изучава босански језик или култура бошњака као 
посебан наставни предмет, Савет: 
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1) даје мишљење о предложеним кандидатима за чланове управног, 
односно школског одбора - представницима јединице локалне 
самоуправе; 

2) предлаже чланове управног, односно школског одбора - представнике 
јединице локалне самоуправе у установи у којој се у већини одељења 
образовно-васпитни рад изводи на босанском језику или за коју је, у 
складу са законом и Статутом, утврђено да је од посебног значаја за 
образовање Бошњака; 

3) даје мишљење о кандидату за директора установе из става 1. овог члана; 

У установама ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република, 
Аутономна покраjина или јединица локалне самоуправе, Савет: 

1) предлаже једног члана - представника оснивача и даје мишљење о 
осталим кандидатима за чланове управног одбора установа ученичког 
стандарда, чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у 
којој је босански језик у службеној употреби; 

2) даје мишљење о кандидатима за чланове управних одбора установа 
студентског стандарда чије је седиште на територији јединице локалне 
самоуправе у којој је босански језик у службеној употреби; 

3) даје мишљење у поступку избора директора установа ученичког и 
студентског стандарда чије је седиште на територији јединице локалне 
самоуправе у којој је босански језик у службеној употреби; 

4) даје мишљење у поступку разрешења директора и чланова органа 
управљања из става 2. тач. 1) до 3) овог члана. 

У области високог образовања у установама чији је оснивач Република, 
национални савет: 

1) одређује представника који са правом одлучивања учествује у раду 
Националног савета за високо образовање, у питањима од значаја за 
извођење наставе на босанском језику када се у оквиру високог 
образовања у целини или делимично изводи настава на босанском језику; 

2) даје мишљење о кандидатима предложеним за орган пословођења и 
орган управљања високошколске установе у којој се настава у целини 
или делимично изводи на босанском језику. 

 

Члан 17. 

 

У области наставних планова и програма Савет: 

1) предлаже министру надлежном за послове образовања и васпитања 
основе програма предшколског образовања и васпитања, програм 
наставе и учења основног и средњег образовања и васпитања и основе 
васпитног програма, за садржаје који изражавају посебност Бошњака, а 
нарочито из области историје, музичког одгоја и ликовне уметности;  

2) предлаже министру надлежном за послове образовања и васпитања 
програм наставе и учења основног и средњег образовања и васпитања за 
босански језик и босански језик са елементима националне културе;  

3) даје мишљење министру надлежном за послове образовања и 
васпитања на наставне програме српског језика, као нематерњег; 



 9 

4) предлаже министру надлежном за послове образовања и васпитања 
мере и програм одгојног рада са ученицима у установама ученичког 
стандарда, који се односе на афирмацију међуетничке толеранције и 
мултикултурализма; 

5) даје мишљење на школски и васпитни програм установа за које је 
утврђено да су од посебног значаја за бошњачку националну мањину. 

 
Члан 18. 

 
Савет предлаже министру надлежном за послове образовања и васпитања 

план уџбеника на босанском језику и писму и уџбеника за предмете од посебног 
значаја за бошњачку националну мањину. 

Савет даје претходну сагласност у поступку одобравања рукописа 
уџбеника, приручника, додатних наставних средстава, наставних помагала, 
дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава на босанском језику и 
писму, у складу са законом. Уколико Савет не достави одговор издавачу у року од 
30 дана од дана достављања захтева издавача за давање претходне сагласности, 
сматраће се да је сагласност дата. 

 

Члан 19.  

 

Савет: 

1) проглашава образовно-васпитне установе од посебног значаја за 
образовање Бошњака, у складу са законом и Статутом, и предлаже 
оснивачу утврђивање тог статуса, у складу са законом и Статутом; 

2) предлаже: 

- једног заједничког представника националних Савета за члана 
Националног просветног савета; 

- министарству надлежном за послове образовања и одгоја одобравање 
ван конкурса, програме сталног стручног усавршавања наставника, 
васпитача и стручних сарадника на босанском језику, у иностранству, 
ради признавања у процесу вредновања рада наставника; 

- министарству надлежном за послове образовања и васпитања 
такмичења ученика основних и средњих школа у иностранству која ће 
бити бодована у складу са прописима; 

3) даје мишљење: 

- у поступку доношења акта о мрежи предшколских установа и основних школа 
у јединици локалне самоуправе у којој је у службеној употреби босански језик 
или у којој се образовно-васпитни рад изводи на босанском језику; 

- министру надлежном за послове образовања и васпитања, односно 
покрајинском органу надлежном за послове образовања у поступку 
утврђивања мреже средњих школа и установа ученичког и студентског 
стандарда; 

- министру надлежном за послове образовања и васпитања, односно 
покрајинском органу надлежном за послове образовања у поступку 
давања сагласности на отварање одељења на босанском језику за мање 
од 15 ученика; 
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- у поступку утврђивања броја ученика за упис у средњу школу на 
босанском језику, као и у поступку одређивања броја ученика за стицање 
стручне оспособљености преквалификације, доквалификације и 
специјализације на босанском језику; 

- у поступку расподеле места у установама ученичког и студентског 
стандарда; 

- у поступку доношења акта о мрежи установа ученичког и студентског 
стандарда чији је оснивач Република, Аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе; 

- у поступку расподеле средстава из буџета Републике, Аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе која се додељују путем јавног 
конкурса установама и удружењима у области образовања; 

4) одређује представника који присуствује седници  Националног просветног 
савета и учествује у његовом раду без права гласа, када Национални 
просветни савет разматра питања од значаја за образовање Бошњака; 

5) установљава стипендије из сопствених средстава и својим актима 
прописује критеријуме и поступак одлучивања о додели стипендија и 
спроводи поступак за додељивање; 

6) учествује у праћењу и унапређивању квалитета образовања одраслих 
које се остварује на босанском језику; 

7) обавља и друге послове из ове области утврђене законом и другим 
прописима. 

 

Овлашћења у области културе 

 

Члан 20. 

 

Савет може, у складу са законом, оснивати установе културе ради очувања, 
унапређења и развоја културне посебности и очувања националног идентитета 
Бошњака и вршити права и обавезе оснивача. 

Установе из става 1. овог члана Савет може оснивати самостално или 
заједно са Републиком, аутономном покрајином, јединицом локалне самоуправе 
или другим правним лицем, у складу са законом. 

Република, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе као 
оснивачи установа из става 1. овог члана, које су, у складу са законом, утврђене 
за установе од посебног значаја, могу у целини или делимично пренети оснивачка 
права на Савет. 

 

Члан 21.  

 

Установа културе чије се програмске делатности претежно односе на 
проучавање, очување и представљање бошњачке културе у Републици Србији, а 
у складу са бројем припадника бошњачке националне мањине на територији на 
којој обавља делатности, као и уколико су те програмске делатности од нарочитог 
значаја за задовољавање културних потреба специфичних за Бошњаке, је 
установа од посебног значаја за Бошњаке. 
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На предлог Савета, оснивач, изменом оснивачког акта, може утврдити да је 
установа културе од посебног значаја за Бошњаке. 

У установама културе, за које је изменом оснивачког акта утврђено да су од 
посебног значаја за Бошњаке, Савет: 

1) именује најмање једног члана управног одбора установе;  

2) даје мишљење о предложеним члановима управног одбора установе; 

3) даје мишљење у поступку избора директора установе. 

 

Члан 22.  

 

Савет: 

1) утврђује које су установе и манифестације у области културе од посебног 
значаја за очување, унапређење и развој посебности и националног 
идентитета Бошњака; 

2) утврђује стратегију развоја културе Бошњака; 

3) утврђује која су покретна и непокретна културна добра од посебног 
значаја за бошњачку националну мањину; 

4) покреће поступак пред надлежним органом или установом за утврђивање 
статуса законом заштићених покретних и непокретних културних добара 
од значаја за бошњачку националну мањину; 

5) предлаже предузимање мера заштите, санације и реконструкције 
културних добара из става 1. тачка 4) овог члана; 

6) даје мишљења и предлоге у поступку израде просторних и урбанистичких 
планова у јединици локалне самоуправе у којој се налазе културна добра 
из става 1. тачка 3) овог члана; 

7) предлаже обустављање извршења просторних и урбанистичких планова 
ако сматра да се тиме угрожавају културна добра из става 1. тачка 3) овог 
члана; 

8) даје претходно мишљење надлежном органу у поступку издавања 
дозволе за премештање непокретног културног добра из става 1. тачка 3) 
овог члана на нову локацију; 

9) даје мишљење у поступку оснивања или укидања библиотека или 
организационих јединица библиотека који имају фонд књига на босанском 
језику; 

10) даје предлог за расподeлу средстава која се додељују путем јавног 
конкурса из буџета Републике, Аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе установама, манифестацијама и удружењима 
бошњачке националне мањине у области културе; 

11) у координацији са другим саветима предлаже два, или највише 
двоструко већи број кандидата за избор два члана Националног савета 
за културу; 

12) у координацији са другим саветима организује поступак предлагања 
кандидата за чланове Националног савета за културу; 

13) одлучује о другим питањима која су му поверена законом. 
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Овлашћења из области обавештавања  
 

Члан 23.   
 

Савет може, у складу са законом, да оснује установе и привредна друштва 
ради остваривања права на јавно информисање на босанском језику, односно 
фондације ради остваривања општекорисног циља унапређивања јавног 
информисања на босанском језику. 

 
Члан 24. 

Савет: 

1) доноси стратегију развоја информисања на босанском језику, у складу са 
стратегијом у области јавног информисања Републике Србије; 

2) даје предлог за расподелу средстава за пројекте, који се прилажу на 
јавни конкурс који расписује орган јавне власти, ради подизања квалитета 
информисања припадника бошњачке националне мањине; 

3) даје предлоге и препоруке управним одборима и програмским саветима 
јавних медијских сервиса у вези са програмима на језицима националних 
мањина; 

4) даје мишљење о кандидату за одговорног уредника програма на 
босанском језику у јавним медијским сервисима;  

5) даје мишљење на извештај Програмског савета јавних сервиса у вези са 
програмским садржајима на босанском језику. 

 
Члан 25. 

 
У координацији са другим националним саветима, Савет учествује, у складу 

са законом утврђеном процедуром, у предлагању кандидата за члана Савета 
регулаторног тела за електронске медије. 

 

Овлашћења из области службене употребе босанског језика и писма 

 
Члан 26. 

 

Савет: 

1) утврђује традиционалне називе јединица локалне самоуправе, 
насељених места и других географских назива на босанском језику, ако је 
на подручју јединице локалне самоуправе или насељеног места језик 
националне мањине у службеној употреби; називи које је утврдио 
национални савет постају називи у службеној употреби поред назива на 
српском језику и објављују се у "Службеном гласнику Републике Србије и 
службеном гласилу јединице локалне самоуправе; 

2) предлаже надлежном органу истицање назива јединица локалне 
самоуправе, насељених места и других географских назива на босанском 
језику; 

3) предлаже утврђивање босанског језика и писма као службеног језика и 
писма у јединици локалне самоуправе; 
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4) предлаже промену назива улица, тргова, градских четврти, заселака, 
других делова насељених места као и установа за које је утврђено да су 
од посебног значаја за бошњачку националну мањину; 

5) даје мишљење у поступку утврђивања назива улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места, ако је на подручју 
јединице локалне самоуправе или насељеног места босански језик у 
службеној употреби; 

6) предлаже надлежном органу вршење надзора над службеном употребом 
босанског језика и писма; 

7) иницира објављивање најважнијих закона Републике Србије на 
босанском језику и пружа стручну и другу помоћ, у складу са својим 
могућностима, у поступку превођења; 

8) предузима мере и активности за унапређење службене употребе 
босанског језика и писма; 

9) одлучује о другим питањима из ове области која су му поверена законом. 

 
Члан 26а. 

 
Овлашћења из члана 16. става 1. тачка 1) – 3), става 2. тачка 1) – 4), става 

3. тачка 1) и 2), члана 17, члана 18, члана 19. тачка 2) – 6), члана 21. став 2. и став 
3, члана 22. став 1. тачка 4) – 13), члана 24. став 1. тачка 2) – 5), члана 25. и члана 
26. став 1. тачка 2) – 8) врши Извршни одбор на предлог надлежног одбора уз 
прибављену сагласност председника или надлежног потпредседника Савета.  

 
V ОРГАНИ И РАДНА ТЕЛА САВЕТА 

 
Члан 27. 

 
Органи Савета су: председник  Савета, Извршни одбор и одбори за 

образовање, службену употребу језика и писма, културу, информисање, надзор и 
контролу остваривања права Бошњака у Републици Србији. 

Савети Савета су: Савет високих бошњачких званичника и легитимно 
изабраних представника – Сенат, Савет за односе са верским заједницама, 
председнички савет, Бошњачки просветни савет и Савет за дијаспору. 

Мандат свих органа Савета, изабраних, именованих и постављених лица, 
одбора, савета и радних тела траје четири (4) године. 

  

 Председник  Савета 

 

Члан 28. 

 

Председник Савета бира се из реда чланова Савета на предлог најмање 
једне трећине чланова Савета, јавним гласањем, прозивком, већином од укупног 
броја чланова Савета.  

Предлог за избор председника Савета мора бити сачињен у писменом 
облику и потписан од стране свих предлагача. 
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Председавајући прозива чланове Савета по редоследу који је утврђен Решењем 
о додели мандата које је донeо државни орган надлежан за спровођење избора.   

Сваки прозвани члан Савета изговара реч „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“. 
Предcедавајући понавља име и презиме члана Савета који је гласао и његову 
изјаву, односно утврђује да је одсутан или да не жели да гласа. 

Председавајући записује изјаву члана Савета или његову одсутност, уз 
његово име и презиме на списку. 

Председник  Савета је изабран када председавајући констатује да је за 
њега гласала већина од укупног броја чланова Савета. 

Уколико су предложена два или више кандидата, чланови Савета који 
приступају гласању изговарају пуно име и презиме кандидата за ког гласају. 

Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије 
потребну већину, у другом кругу гласати ће се о два кандидата која су у 
претходном кругу имала највећи број гласова.  

У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног 
броја чланова Савета.  

Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије 
потребну већину гласова, поступак кандидовања и избора се понавља. 

 

Члан 29. 

 

Савет има четири потпредседника. 

 Потпредседници  Савета бирају се из реда чланова Савета, јавним 
гласањем, већином од укупног броја чланова Савета, на предлог председника 
Савета. 

Потпредседници  Савета задужују се за једну или више области из 
делокруга рада Савета. 

Потпредседници  Савета помажу председнику Савета у вршењу послова из 
његовог делокруга и врше послове за које их овласти Савет или председник  
Савета. 

Потпредседнике Савета бира Савет, у поступку предвиђеним Пословником 
о раду Савета. 

 
Члан 30. 

 
Председник  и потпредседници  Савета за свој рад одговарају Савету. 

 
Овлашћења председника Савета 

 
Члан 31. 

 
Председник  Савета: 

1) представља и заступа Савет; 

2) утврђује и води генералну политику између две седнице Савета; 

3) усмерава и усклађује рад органа Савета; 

4) предлаже план рада Савета; 
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5) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Савет; 

6) предлаже кандидате за потпредседнике Савета; 

7) предлаже кандидате за председника, потпредседника и чланове 
Извршног одбора Савета; 

8) предлаже кандидата за секретара Савета; 

9) подноси извештај о обављању поверених овлашћења; 

10) на предлог Извршног одбора доноси одлуку о привременом финансирању; 

11)  потписује одлуке Савета и записник са седнице Савета; 

12)  одговара за законитост у пословању Савета; 

13)  сазива и предcедава седницама Савета; 

14)  предлаже дневни ред за седницу Савета; 

15)  води седницу Савета, даје и одузима реч, стара се о реду на седници, 
прекида седницу и изриче мере у складу са Пословником Савета; 

16)  предлаже време за расправу, скидање тачке са дневног реда, 
заједничку расправу о више тачака дневног реда на седници  Савета; 

17)  позива на гласање и утврђује резултате гласања; 

18)  руководи радом Председничког савета;  

19)  доноси појединачне акте за које је овлашћен законом и Статутом; 

20)  врши и друге послове у складу са законом, Статутом, Пословником и 
одлукама Савета. 

 У случају спречености председника, као и у случају посебних потреба, 
председник  може овластити потпредседника који ће га замењивати. 

Председник има право обуставити од примене сваки акт Извршног одбора и 
одбора Савета уколико сматра да нису у сагласности за законом и Статутом. 

  

Извршни одбор Савета 

 

Члан 32. 

 

Извршни одбор Савета има председника, потпредседника и 5 чланова. 

Председника, потпредседника и чланове Извршног одбора бира Савет из 
реда чланова Савета, јавним гласањем, већином од укупног броја чланова 
Савета, на предлог председника Савета. 

Мандат Извршног одбора траје док траје мандат оног сазива Савета у којем 
је изабран.  

 

Члан 33.  

 

О кандидатима за председника, потпредседника и чланове Извршног 
одбора отвара се расправа. 

По завршетку расправе о предлогу за избор председника, потпредседника и 
чланове Извршног одбора одлучује се у целини. 

 



 16 

Члан 34. 

 

Уколико предложени кандидат за избор председника Извршног одбора није 
прихваћен врши се поновно гласање о предлогу. 

 

Члан 35. 

 

Уколико предложени кандидат за избор за члана Извршног одбора није 
изгласан, врши се поновно гласање о предлогу. 

У случају да ни после другог гласања кандидати за чланове Извршног 
одбора не добију потребну већину од укупног броја члан савета, поступак избора 
се понавља тако што председник  Савета предлаже нове кандидате. 

 

Члан 36. 

 

Чланови Извршног одбора Савета задужују се пословима и задацима, у 
складу са законом, Статутом и потребама Извршног одбора Савета. 

Одлуку о задуживању чланова Извршног одбора пословима и задацима 
доноси Извршни одбор Савета на својој првој седници  на предлог председника 
Извршног одбора. 

Чланови Извршног одбора старају се о спровођењу овлашћења Савета из 
области за коју су задужени, сходно закону и овом Статуту. 

Извршни одбор Савета дужан је поднети извештај о раду на захтев Савета 
или председника Савета. 

 

Члан 37 . 

 

Потпредседник Извршног одбора Савета замењује председника Извршног 
одбора Савета у његовом одсуству или по његовом овлашћењу у обављању 
послова прописаних овим Статутом или другим општим актом. 

 

Члан 38. 

 

Председник, потпредседник  и чланови Извршног одбора су одговорни за 
свој рад Савету и председнику Савета. 

 

Члан 39. 

 

Правила за избор и разрешење Извршног одбора се утврђују Пословником 
Савета. 
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Овлашћења председника Извршног одбора 

 

Члан 40. 

 

Председник  Извршног одбора Савета: 

1) сазива и председава седницама Извршног одбора; 

2) брине се о пословима који су у вези сa радом Савета; 

3) припрема предлоге одлука из овлашћења Савета; 

4) предлаже план рада Извршног одбора и координира рад одбора и 
радних тела Савета; 

5) доноси одлуке из своје надлежности а које се односе на ефикасније 
функционисање Савета, Извршног одбора, одбора и радних тела Савета; 

6) усмерава рад чланова Извршног одбора, одбора Савета и радних тела 
Савета; 

7) потписује одлуке Извршног одбора и записнике са седница Извршног 
одбора. 

 

Члан 41. 

 

Извршни одбор за свој рад одговара Савету. 

Извршни одбор је обавезан периодично, а најмање једном годишње 
поднети Савету извештај о свом раду. 

Чланови Извршног одбора за свој рад одговарају Савету и председнику Савета.  

 

Послови и овлашћења Извршног одбора Савета 

 

Члан 42. 

 

Извршни одбор Савета: 

1) предлаже одлуку о усвајању периодичног обрачуна; 

2) припрема предлог Статута, финансијског плана (буџета), одлуке о привременом 
финансирању, финансијског извештаја и завршног рачуна Савета; 

3) утврђује предлоге одлука које доноси Савет; 

4) спроводи и контролише извршавање одлука Савета; 

5) спроводи поверена овлашћења из области образовања на босанском 
језику, бошњачке културе, службене употребе босанског језика и писма и 
информисања на босанском језику; 

6) разматра предлоге о заузимању ставова, покретања иницијатива и 
предузимања мера у вези са свим питањима која су непосредно повезана 
са положајем, идентитетом и правима припадника бошњачке националне 
мањине; 

7) у складу са указаном потребом доноси правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Савету и правилник о 
раду на предлог секретара Савета; 
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8) координира рад бошњачких институција и организација у Републици Србији, 
успоставља сарадњу са бошњачким институцијама, организацијама и 
удружењима из Босне и Херцеговине, држава у региону и дијаспори. 

9) обавља и друге послове које Савет повери Извршном одбору; 

10) по потреби може доносити одлуке, препоруке, закључке, решења, мишљења;  

11) обавља и друге послове које Савет повери Извршном одбору. 

Савет може поверити Извршном одбору одлучивање о појединим питањима 
из овлашћења Савета. 

Одлуке које је тако донeо 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 43. 

 

Извршни одбор доноси Пословник о раду Извршног одбора Савета који је у 
складу са Статутом и Пословником Савета. 

 

Престанак мандата председнику, потпредседнику и  

члановима Извршног одбора Савета 

 

Члан 44. 

 

Председнику, потпредседнику и члановима Извршног одбора мандат 
престаје: 

1) престанком мандата члана Савета, 

2) подношењем оставке, 

3) смрћу, 

4) разрешењем, 

5) у другим случајевима предвиђеним законом, Статутом и Пословником. 

У случају да наступе разлози за престанак мандата председнику, 
потпредседницима и члановима Извршног одбора из става 1. тачка 1. 2. 3. и 5. 
овог члана, Савет, без расправе, констатује престанак мандата на првој наредној 
седници . 

 

Секретар Савета  

 

Члан 45. 

 

Секретара Савета поставља Савет на предлог председника Савета, јавним 
гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета. 

За секретара Савета се може поставити дипломирани правник или лице са 
високом школском спремом из области хуманистичких наука. 



 19 

Члан 46. 

 

Секретар Савета: 

1) координира рад свих органа и тела Савета; 

2) стара се о финансијском пословању Савета; 

3) организује спровођење одлука Савета; 

4) брине о извршавању организационих послова у вези сa радом Савета; 

5) усмерава рад Главног уреда Савета у складу са одлукама Савета; 

6) врши контролу рада Главног уреда Савета као и подручних уреда; 

7) обавља послове које му повери Савет или Извршни одбор; 

8) решава о правима, обавезама и одговорностима из радног односа 
запослених, одлучује о пријему у радни однос или радном ангажовању 
лица уз сагласност Извршног одбора; 

9) у складу са указаном потребом предлаже Извршном одбору усвајање 
правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Савету и правилник о раду; 

10)  стара се о законитом раду Савета; 

11)  надзире извршавање одлука Председничког савета. 

12)  присуствује седницама Савета, Извршног одбора, одбора и радних тела 
Савета сa правом расправе; 

13)  упозорава Савет, председника Савета, Извршни одбор или радна тела 
на постојање незаконитости; 

14) стара се о састављању записника са седница Савета и потписује их; 

15) стара се о стручној припреми предлога одлука Савета, Извршног одбора 
или радних тела Савета; 

16)  доноси правилник о распореду и коришћењу просторија Главног уреда Савета; 

17)  доноси правилник о одевању у просторијама Главног уреда Савета; 

18)  помаже председнику Савета приликом припреме и сазивања Седнице Савета; 

19)  врши и друге послове по налогу председника Савета. 

У случају спречености секретара да врши послове из своје надлежности 
прописане Статутом и Пословником, председник  Савета може именовати лице које ће 
замењивати секретара у обављању послова прописаних Статутом и Пословником. 
Лице које замењује секретара има сва права и дужности секретара Савета. 

 

Члан 47. 

 

Секретар Савета за свој рад одговара Савету и председнику Савета. 

 

Члан 48. 

 

Правила за постављење и разрешење секретара Савета утврђују се 
Пословником Савета. 
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Одбори 

 

Члан 49. 

 

Савет има одборе, и то: 

1) Одбор за образовање на босанском језику; 

2) Одбор за културу; 

3) Одбор за службену употребу босанског језика и писма; 

4) Одбор за информисање на босанском језику; 

5) Одбор за надзор и контролу остваривања права Бошњака у Републици Србији. 

 

Члан 50. 

 

Број чланова одбора Савета не може бити мањи од пет (5) ни већи од седам (7). 

Председника, заменика председника и чланове одбора именује Савет на 
предлог председника Савета, Извршног одбора Савета или најмање једне 
трећине (1/3) чланова Савета.  

Предлог за именовање чланова одбора Савета мора бити сачињен у 
писменој форми и мора бити образложен. 

Радом одбора руководи председник одбора, кога у одсуству и по његовом 
овлашћењу мења заменик председника одбора.  

Председник, заменик председника и члан одбора не могу бити председник  
и потпредседници  Савета, председник, потпредседник  и чланови Извршног 
одбора Савета. 

Председник, заменик председника и чланови одбора не морају бити 
чланови Савета. 

Председника, заменика председника и чланове одбора именује и 
разрешава Савет, већином гласова присутних чланова. 

  
Овлашћења одбора 

 
Члан 51. 

 
Одбори Савета: 

1) припремају предлоге одлука Савета и Извршног одбора Савета; 

2) припремају стратегије, планове, програме, платформе и покрећу 
иницијативе за потребе Савет ради остваривања права Бошњака 
гарантованих Уставом и законом; 

3) припремају стратегије, планове, програме, платформе и покрећу 
иницијативе ради остваривања овлашћења Савета прописаних Уставом 
и законом; 

4) дају мишљења у вези предлога за дневни ред седница Савета и 
Извршног одбора Савета; 

5) дају сагласност на захтеве, програме, пројекте, стратегије и планове из 
области за коју су образовани; 
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6) иницирају расправу о појединим питањима по хитном поступку; 

7) доносе Пословник о раду одбора и друга акта везана за свој рад;  

8) обављају и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама 
Савета. 

 
VI РАДНА ТЕЛА САВЕТА  

 
Члан 52. 

 
За разматрање појединих питања из овлашћења Савета и вршење других 

послова у складу са законом, Статутом и другим актима Савета, Савет може 
формирати стална радна тела, а по потреби и повремена радна тела. 

Радна тела не могу бројати мање од три (3) нити више од седам (7) 
чланова. 

Одлуку о образовању сталних и повремених радних тела доноси Савет, 
већином гласова присутних чланова, на предлог председника Савета или 
Извршног одбора Савета. 

На рад сталних и повремених радних тела примењују се одредбе 
Пословника о раду одбора Савета. 

 

VII САВЕТИ САВЕТА 
 

Члан 53. 
 

Савети Савета су: Савет високих бошњачких званичника и легитимно 
изабраних представника – Сенат, Савет за односе са верским заједницама, 
Председнички савет и Бошњачки просветни савет. 

 
Члан 54. 

 
Савет високих бошњачких званичника и легитимно изабраних представника 

– Сенат (у даљем тексту: Сенат) предлаже Савету заузимање ставова, покретање 
иницијатива и предузимање мера у вези са свим питањима која су непосредно 
повезана са положајем, идентитетом и правима припадника бошњачке 
националне мањине. 

Сенат ради у сталном и проширеном саставу. 

Стални састав Сената чине: чланови Савета, кандидати на изборним 
листама за чланове Савета, секретар Савета, народни посланици у Народној 
скупштини Републике Србије изабрани са бошњачке мањинске изборне листе, 
председници општина/градоначелници изабрани на предлог политичке странке 
бошњачке националне мањине и председници  скупштина јединица локалне 
самоуправе изабрани на предлог политичке странке бошњачке националне 
мањине. 

Проширени састав Сената поред чланова наведених у ставу 3. овог члана 
чине и сви одборници у скупштинама јединица локалних самоуправа који су 
изабрани са изборне листе политичке странке бошњачке националне мањине. 
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Радом Сената руководи председник Савета или лице које Савет изабере, 
већином гласова присутних чланова, на предлог председника Савета.  

Одлуку о утврђивању сталног и проширеног састава Сената доноси Савет 
на предлог председника Савета, већином гласова присутних чланова. 

Остала питања од значаја за рад Сената ће се уредити посебном одлуком 
Савета. 

 

Члан 55.  

 

Савет за односе са верским заједницама бави се сарадњом са свим 
верским заједницама у Србији и организацијом остваривања верских права 
Бошњака, у складу са Уставом и законом. 

Број чланова Савета за односе са верским заједницама не може бити мањи 
од 5 ни већи од 11.  

Сва питања од значаја за рад Савета ће се утврдити посебном одлуком 
Савета. 

Чланове Савета за односе са верским заједницама именује и разрешава 
Савет на предлог председника Савета или Извршног одбора Савета, јавним 
гласањем, већином гласова присутних чланова. 

 

Члан 56. 

 

Председнички савет је саветодавно тело  Савета које се бави питањима из 
надлежности председника Савета и помаже му у раду.  

Председнички савет по функцији чине: председник Савета, четири 
потпредседника Савета, председник Извршног одбора Савета и секретар Савета.  

Председнички савет Савета:  

1) даје смернице за утврђивање и вођење генералне политике између две 
седнице Савета; 

2) води текуће послове између седница Савета;  

3) разматра предлоге дневног реда за седнице Савета;  

4) планира скупове и активности Савета;  

5) прати и анализира рад изабраних, именованих и постављених лица у 
Савету и у име Савета и предлаже мере;  

6) разматра и даје мишљење о финансијско-материјалном пословању 
Савета и предлогу финансијског плана, предлогу финансијског извештаја 
и предлаже мере;  

7) стара се о имовини Савета;  

8) даје смернице за рад Извршног одбора Савета;  

9) даје смернице за рад ресора Савета;  

10) даје смернице за рад одбора Савета;  

11) разматра и утврђује предлоге за доношење и измену Статута,  
Пословника и других општих правних аката Савета;  
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12) разматра давање сагласности односно мишљења на Статут, програм 
рада, финансијски план, завршни рачун, одлуку о статусним променама, 
одлуку о удруживању, о унутрашњем, у својству и систематизацији 
послова у установама у којима је Савет оснивач; 

13) разматра предлоге за оснивање установа, удружења, фондација, 
привредних друштава у областима културе, образовања, информисања и 
службене употребе језика и писма; 

14) разматра предлоге кандидата за органе управљања и руковођења у 
правним лицима чији је оснивач Савет;  

15) даје претходно мишљење Извршном одбору када врши надлежности из 
чл. 26а;  

16) даје претходно мишљење Извршном одбору када врши надлежности из 
члана 14а. 

17) даје претходну сагласност на предложене пројекте; 

18) разматра захтеве правних и физичких лица уз претходно прибављено 
мишљење надлежних Одбора Савета.  

 

Члан 57. 

 

Седнице Председничког савета се одржавају по потреби, а најмање једном 
седмично.  

Председник  сазива и председава седницама Председничког савета.  

Председник  нарочито:  

1) отвара и закључује Седнице и одређује паузе; 

2) утврђује и прати кворум за одлучивање;  

3) предлаже дневни ред; 

4) даје реч члановима Председничког савета;  

5) обезбеђује ред на седници  Председничког савета;  

6) одређује прекид Седнице; 

7) предлаже ограничење трајања дискусије;  

8) предлаже одлагање тачке дневног реда;  

9) даје прeдлог на гласање;  

10) утврђује резултате гласања;  

Седници Председничког савета, на основу позива председника, могу 
присуствовати, без права одлучивања, лица која нису чланови Председничког савета.  

Председник може овластити једног од чланова Председничког савета, да у 
његовом одсуству или услед његове спречености, сазове и председава седницом 
Председничког савета. 

 

Члан 57а. 

 

Бошњачки просветни савет је стручно тело Савета које се бави праћењем 
развоја и унапређивања квалитета образовања и васпитања у настави на 
босанском језику - предшколског, основног, средњег и високог образовања. 
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Бошњачки просветни савет утврђује потребе за студијским програмима на 
високошколским установама, иницира и даје препоруке надлежним органима за 
отварање нових студијских програма, нарочито за групу националних предмета.  

Савет може да образује сталне и повремене комисије из реда наставника, 
стручних сарадника и других истакнутих стручњака и научника, за питања 
образовања од посебног значаја и интереса за Бошњаке. 

Чланове Бошњачког просветног савета именује и разрешава Савет на 
предлог председника Савета или Извршног одбора Савета, јавним гласањем, 
већином присутних чланова. 

Сва питања од значаја за рад Савета ће се утврдити посебном одлуком 
Савета. 

 

Члан 57б. 

 

Савет за дијаспору је саветодавно тело  Савета које се бави: 
успостављањем сарадње и повезивањем Националног савета бошњачке 
националне мањине са бошњачком дијаспором и њиховим организацијама, 
информисањем бошњачке дијаспоре о активностима и раду Савета, помоћ 
бошњачкој дијаспори у очувању и развоју бошњачког националног идентитета и 
посебности, те другим пословима и пројектима од значаја за јачање веза 
Бошњака из дијаспоре са својим сународњацима у јединицама локалне 
самоуправе у којима Бошњаци традиционално живе. 

Савет за дијаспору може образовати сталне и повремене комисије из 
делокруга свога рада. 

Чланове Савета за дијаспору именује и разрешава Савет на предлог 
председника Савета или Извршног одбора Савета, већином гласова присутних 
чланова. 

 

VIII САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 

 

Члан 58. 

 

Невладине организације, удружења грађана и друге организације цивилног 
друштва чији су циљеви деловања од значаја за заштиту права Бошњака, заштиту 
људских и мањинских права, владавину права и правну сигурност, могу имати 
консултативно-партиципативни статус у раду Савета. 

Невладине организације, удружења грађана и друге организације цивилног 
друштва за које Савет утврди да имају консултативно-партиципативни статус, 
остварују право присуствовања седницама Савета, седницама одбора и радних 
тела са правом учешћа у раду без права гласа, као и право предлагања програма 
и пројеката из области образовања, културе, информисања и службене употребе 
језика и писма. 

Консултативно-партиципативни статус стиче се у процедури и на начин 
прописан посебном одлуком Савета. 
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IX ГЛАВНИ УРЕД САВЕТА 

 

Члан 59. 

 

За обављање послова у вези рада Савета, Извршног одбора Савета и 
радних тела Савета, припремање, извршавање и контролу извршавања одлука 
Савет формира Главни уред Савета. 

Радом Главног уреда руководи шеф Главног уреда, који је у сталном 
радном односу у Савету, али посао може обављати и изван радног односа. 

 

X ФИНАНСИРАЊЕ САВЕТА 

 

Члан 60. 

 

Средства за финансирање рада Савета обезбеђују се из буџета Републике 
Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе, 
донација и осталих прихода. 

Савет доноси свој годишњи финансијски план (буџет), финансијски 
извештај и завршни рачун већином гласова од укупног броја чланова. 

Одговорно лице за финансијско пословање, подношење извештаја и 
вођење књига Савета је лице које је запослено у Главном уреду Савета на радном 
месту руководилац Службе за финансије и рачуноводство. 

 

XI ПРАВНИ АКТИ САВЕТА И ОБЈАВЉИВАЊЕ АКАТА САВЕТА 

 

Члан 61. 

 

Правни акти Савета, органа Савета и тела Савета су: Статут, пословници, 
правилници, одлуке, решења, декларације, резолуције, мишљења, закључци и препоруке. 

Поједина правила о доношењу правних аката Савета и тела Савета ће се 
регулисати посебном одлуком Савета. 

Све одлуке и акти Савета објављују се најкасније у року од десет дана од дана 
ступања на снагу, односно доношења, на огласној табли/интернет страници Савета.  

Приликом објављивања одлука и аката из става 3. овог члана води се 
рачуна да се не повреди право на приватност и право на заштиту података о 
личности, у складу са законом. 

 

XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 62. 

 

Статут Савета се доноси већином гласова од укупног броја чланова Савета. 
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Предлог за промену Статута може поднети најмање једна трећина чланова 
Савета или Извршни одбор. 

За промену Статута се примењују правила која се односе на његово 
доношење 
 

Члан 63. 

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од објављивања на званичној 
интернет страници Савета.  

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Бошњачког 
националног Савета број 1073-12/2017 од 21.12.2017. године. 

 

У Новом Пазару, 08. децембра 2018. године.  
Број: 54-12/2018 
 

 

 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ БОШЊАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК  

 

Есад Џуџо 

 

 

 

 


