
На основу члана 18. Закона о заштити права и слобода националних мањина 
(„Службени лист СРЈ“, број 11/02) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08), 
 
 Влада доноси 
 
 

УРЕДБУ 
О САВЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 Савет Републике Србије за националне мањине (у даљем тексту: Савет) 
стара се о очувању, унапређењу и заштити националних, етничких, верских, језичких 
и културних посебности припадника националних мањина у Републици Србији. 
 

Члан 2. 
Савет: 
1) потврђује симболе, знамења и празнике националних мањина на предлог 

националних савета националних мањина (у даљем тексту: национални 
савети); 

2) разматра нацрте закона и других прописа значајне за остваривање права 
националних мањина и о томе даје мишљење Влади; 

3) прати и разматра стање остваривања права националних мањина у 
Републици Србији и стање међунационалних односа у Републици Србији; 

4) предлаже мере за унапређење пуне и делотворне равноправности 
припадника националних мањина и разматра мере које у те сврхе 
предложе други органи и тела; 

5) прати остваривање сарадње националних савета са надлежним органима 
Републике Србије, аутономних покрајина, општина, градова и града 
Београда; 

6) разматра услове за рад националних савета; 
7) разматра остваривање међународних обавеза у погледу остваривања права 

припадника националних мањина у Републици Србији и међународну 
сарадњу националних савета; 

8) разматра листу кандидата за Национални просветни савет у складу са 
чланом 11. Закона о основама система образовања и васпитања; 

9) разматра међународне или регионалне споразуме који се односе на 
положај националних мањина и заштиту њихових права у поступку 
њиховог закључивања; 

10) врши и друге послове утврђене законом. 
 

Члан 3. 
 Чланови Савета су председник Владе, министар за људска и мањинска 
права, министар за државну управу и локалну самоуправу, министар културе, 
министар просвете, министар за омладину и спорт, министар вера, министар правде и 
министар унутрашњих послова, као представници Владе, председници националних 
савета и председник Савеза јеврејских општина Србије који има положај председника 
националног савета. 
 Председник Владе је председник Савета. 

 
Члан 4. 



 Савет доноси одлуке већином гласова свих представника Владе и 
већином гласова свих председника националних савета. 

 
Члан 5. 

 Савет се састаје по потреби, а најмање четири пута годишње. 
 На захтев председника најмање половине националних савета, 
председник Савета дужан је да сазове седницу Савета у року који није дужи од 30 
дана. 

 
Члан 6. 

 Савет доноси Пословник о раду. 
 Савет има секретара Савета, који припрема седнице Савета. 

 
Члан 7. 

 Стручну и административно-техничку подршку раду Савета пружа 
Министарство за људска и мањинска права. 
 Услове за рад Савета обезбеђује Генерални секретаријат Владе. 

 
Члан 8. 

 Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о 
образовању Савета Републике Србије за националне мањине („Службени гласник 
РС”, бр. 104/04, 117/05, 49/06 и 61/06 - пречишћен текст). 

 
Члан 9. 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
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У Београду, 2. јула 2009.  године 
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