
 

На основу члана 4. став 4. Закона о националним саветима националних 
мањина („Службени гласник РС”, број 72/09), 

Министар за људска и мањинска права доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о садржини и начину вођења регистра националних савета националних 
мањина 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се уређују садржина и начин вођења регистра 
националних савета националних мањина (у даљем тексту: Регистар).  

 

Члан 2. 

 Министарство надлежно за послове људских и мањинских права (у даљем 
тексту: Министарство) води Регистар. 

 У Регистар се уписију национални савети националних мањина (у даљем 
тексту: национални савети), подаци и промене података, у складу са законом. 

 

Члан 3. 

 У регистар се уписују следећи подаци: 

1) назив и седиште националног савета; 

2) име и презиме председника националног савета; 

3) јединствени матични број председника националног савета; 

4) пребивалиште председника националног савета; 

5) датум доношења статута, односно измена и допуна статута; 

6) број и датум решења о упису у Регистар. 

 

Члан 4. 

 Упис у Регистар врши се на основу уредног захтева за упис, који председник 
националног савета подноси Министарству, у року од 30 дана од дана 
конституисања националног савета. 

 Упис у Регистар Министарство врши у року од 30 дана од дана пријема 
уредног захтева. 
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Члан 5. 

 Упис у Регистар промена из члана 3. тачка 5) овог правилника, 
Министарство врши кад национални савет, у складу са законом, достави измене и 
допуне статута и записник са седнице на којој су промене усвојене. 

 

Члан 6. 

 Регистар прописан овим правилником има облик регистарске књиге. 

 На насловној страни Регистра ставља се печат Министарства и уписују се 
назив: „Регистар националних савета националних мањина” и број Регистра. 

 Регистарска књига састоји се из регистарских листова, који се формирају за 
сваки национални савет.  

 Регистарски лист састоји се из омота у које се улаже документација од 
значаја за упис у Регистар, односно промене података у Регистру. 

 У једном регистарском листу воде се подаци само за један национални 
савет. 

 Регистарски листови нумеришу се редним бројевима.  

 

Члан 7. 

Национални савети уписују се у Регистар под редним бројем уписа и то 
почев од броја 1.  

  

Члан 8. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

  

Број 110-00-8/2009-06 

У Београду, 9. октобра 2009. године 

 

           Министар, 

др Светозар Чиплић 
 

 


