Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 61/2006, 58/2009 in 39/2011; v
nadaljevanju: ZDru-1) je ustanovitvena Skupščina
Združenja Nacionalni Svet Srbov Slovenije na seji
1.10.2016, sprejela statut združenja, katerega je na
skupščini dne 15.11.2016 uskladila tako, da se
prečiščeno besedilo statute društva glasi
S T A T U T
ZDRUŽENJA NACINALNI SVET SRBOV
SLOVENIJE

На основу чланова 4, 8. и 9. Закона о друштвима
(Службени лист РС, бр. 61/2006, 58/2009 и 39/2011;
у наставку: ЗДру-1), оснивачка скупштина
Удружења Национални савет Срба Словеније је на
седници 1.10.2016, усвојила статут удружења, којега
је на скупштини дана 15.11.2016 ускладила тако да
се пречишћени текст статуте друштва гласи

С Т А Т У Т
УДРУЖЕЊА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СРБА
СЛОВЕНИЈЕ

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta statut ureja temeljna načela in cilje delovanja
Združenja Nacionalni svet Srbov Slovenije (v
nadaljevanju:
NSSS),
članstvo
v
NSSS,
organizacijsko strukturo, pravice, obveznosti in
odgovornosti njunih članov, javnost dela,
materialno in finančno poslovanje, ter prehodne in
končne določbe.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овај Статут уређује темељна начела и циљеве
деловања Удружења Национални савет Срба
Словеније (у наставку: НССС) чланство у НССС,
организациону структуру, права, обавезе и
одговорности њених чланова, јавност рада,
материјално и финансијско пословање, као и
прелазне и коначне одредбе.

NSSS je prostovoljno, samostojno, nepridobitno
združenje fizičnih in pravnih oseb ki delujejo na
НССС је добровољно, самостално, непрофитно
območju Republike Slovenije.
удружење физичких и правних лица која делују на
NSSS je organizacija srbske narodne skupnosti v подручју Републике Словеније.

Republiki Sloveniji in je posebnega pomena za
НССС је организација српске народне заједнице у
ohranjanje in razvoj srbske narodne skupnosti v
Републици Словенији и од посебног је значаја за
Republiki Sloveniji.
очување и развој српске народне заједнице у
Републици Словенији.
NSSS je odprta organizacija, v okviru katere srbska
narodna skupnost v Republiki Sloveniji uresničuje НССС је отворена организација, у оквиру које
kulturne, nacionalne in druge interese. Delo NSSS српска народна заједница у Републици Словенији
temelji na ustavnih načelih, javnosti in остварује културне, националне и друге интересе.
demokratičnosti delovanja.
Рад УНССС заснован је на уставним начелима,
јавности и демократичности деловања.
2. člen
Члан 2
NSSS sodeluje z institucijami Republike Slovenije
in Republike Srbije ter njunimi narodi, in drugimi НССС сарађује са институцијама Републике
državami, v katerih živijo pripadniki srbskega Словеније и Републике Србије и њиховим
народима, и другим државама у којима живе
naroda.
припадници српског народа.
NSSS je lahko član drugih organizacij v domicilni
in/ali matični državi oziroma državi, v kateri živijo НССС може да буде члан других организација у
pripadniki srbskega naroda, ki imajo enake ali домицилној и/или матичној држави, односно
држави у којој живе припадници српског народа
podobne cilje delovanja.
који имају исте или сличне циљеве деловања.
3. člen
Члан 3
Polni naziv NSSS glasi: ZDRUŽENJE SRBSKI
NACIONALNI SVET SLOVENIJE.
Пун
назив
НССС
гласи:
УДРУЖЕЊЕ
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СРБА СЛОВЕНИЈЕ.

Sedež NSSS je v Ljubljani. Spremembo sedeža
določa Skupščina. Naslov sedeža določi Седиште НССС је у Љубљани. Промену седишта
одреди Скупштина. Наслов седишта одреди
Predsedstvo NSSS s sklepom.
Председништво НССС с закључком.
4. člen
NSSS je pravna oseba zasebnega prava, s pravicami
in obveznostmi, ki izhajajo iz zakonskih in
podzakonskih predpisov Republike Slovenije, ter
tega Statuta. NSSS neomejeno predstavlja in
zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden od
podpredsednikov.

Члан 4
НССС је правно лице приватног права, са правима и
обавезама које произилазе из законских и
подзаконских прописа Републике Словеније, и овог
Статута. НССС неограничено представља и заступа
председник, а у његовом одсуству један од
потредседника.

NSSS odgovarja za vse svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem.
НССС одговара за све своје обавезе свом својом
имовином.
5. člen
Члан 5
NSSS ima pečat okrogle oblike, premera 40 mm, z
napisom polnega imena (naziva) NSSS v НССС има печат округлог облика, промера 40 мм,
slovenskem in srbskem jeziku (cirilici).
са натписом пуног имена (назива) НССС на
словеначком и српском језику (ћирилици).
II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA NSSS
6. člen

II. СВРХА И ЦИЉЕВИ ДЕЛОВАЊА НССС
Члан 6

Namen in cilji delovanja NSSS so:
1.
Boljša povezanost in organiziranost srbske
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.
2.
Skrb za ohranjanje in razvoj srbske narodne
skupnosti v Republiki Sloveniji.
3.
Prizadevanje za ustanovitev srbskih
kulturno
izobraževalnih
in
znanstveno
raziskovalnih institucij v Sloveniji, z namenom
vzgoje in izobraževanja pripadnikov srbske narodne
skupnosti.
4.
Ohranjanje
kulturne
dediščine
in
tradicionalnega ljudskega izročila srbskega naroda.
5.
Povezovanje s sorodnimi organizacijami,
organi oblasti, kulturnimi institucijami in
ustanovami ter drugimi organizacijami v Republiki
Sloveniji z namenom uresničevanja opredeljenih
ciljev.

Сврха и циљеви деловања НССС су:
1.
боља повезаност и организованост српске
народне заједнице у Републици Словенији;
2.
брига о очувању и развоју идентитета
српске народне заједнице у Републици Словенији;
3.
Настојање да се оснују српске културно
образовне и научно истраживачке институције у
Словенији са наменом васпитања и образовања
припадника српске народне заједнице.
4.
Очување културног наслеђа и народне
традиције српског народа.
5.
Повезивање са сродним организацијама,
органима власти, културним институцијама и
установама, као и другим организацијама у
Републици Словенији са циљем остваривања
дефинисаних циљева.

7. člen
Dejavnost NSSS je:
1.
priprava strateških dokumentov za
izboljšanje položaja srbske narodne skupnosti v
Republiki Sloveniji, zlasti na področjih:
a. izobraževanja,
b. kulture,
c. medijev,
d. raziskovalne dejavnosti;

Члан 7
Дјелатност НССС је:
1. припрема стратешких докумената за побољшање
положаја српске народне заједнице у
Републици Словенији, посебно на подручјима:
a. образовања,
b. културе,
c. медија,
d. истраживачке делатности;

2.
priprava in sprejem splošnih stališč in
usmeritve za urejanje odnosov med srbsko narodno
skupnostjo na eni strani in institucijah Republike
Slovenije ter Republike Srbije na drugi strani;
3.
kadrovanje predstavnikov srbske narodne
skupnosti v Svet Vlade Republike Slovenije za
vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov
nekdanje SFRJ v Sloveniji;
4.
imenovanje predstavnikov srbske narodne
skupnosti v organe oziroma institucije Republike
Srbije in Republike Srbske;
5.
predlaga predstavnike srbske narodne
skupnosti v vse druge organe ali organizacije
domicilne in/ali matične države;
6.
Informativna in založniška dejavnost v
skladu z veljavnimi predpisi.
7.
Dajanje strokovne, organizacijske in druge
pomoči srbskim organizacijam in društvom,
registriranim v Republiki Sloveniji, kot so:
pomoč pri načrtovanju izobraževanja
pripadnikov srbske narodne skupnosti v Republiki
Sloveniji,
- pomoč pri načrtovanju ohranjanja in razvoja
kulturnih vsebin srbske narodne skupnosti v
Republiki Sloveniji,
- skrb za ohranjanje in razvoj identitete srbske
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji,
- sodelovanje z institucijami pri pripravah pravnih
okvirjev za ohranjanje uporabe maternega jezika,
- skrb za medijsko pokritost in prisotnost v javnih
medijih,
- pomoč pri afirmaciji srbske narodne skupnosti in
vzpostavljanju stikov z organi in institucijami
matične države in Republike Srbske,
- pomoč pri uresničevanju drugih interesov, ki
prispevajo k ohranjanju in razvoju srbske narodne
skupnosti v Sloveniji,
- organizacijska pomoč pri zbiranju in distribuciji
humanitarne pomoči organizacijam oziroma
posameznim članom srbskih društev v Sloveniji, ali
matični državi ob naravnih in drugih nesrečah.

2.
припрема и усвајање општих становишта и
усмерења за уређивање односа између српске
народне заједнице са једне стране и институција
Републике Словеније и Републике Србије са друге
стране;
3.
избор
представника
српске
народне
заједнице у Савет Владе Републике Словеније за
питања народних заједница припадника народа
бивше СФРЈ у Словенији;
4.
именовање представника српске народне
заједнице у органе, односно, институције Републике
Србије и Републике Српске;
5.
предлаже представнике српске народне
заједнице у све друге органе или организације
домицилне и/или матичне државе;
6.
Информативна и издавачка делатност у
складу са важећим прописима.
7.
Пружање стручне, организационе и друге
помоћи српским организацијама и друштвима
регистрованим у Републици Словенији, као што су:
помоћ у планирању образовања припадника
српске народне заједнице у Републици Словенији;
помоћ у планирању очувања и развоја
културних садржаја српске народне заједнице у
Републици Словенији;
сарадња са институцијама код припрема
правних оквира за очување употребе матерњег
језика,
брига о медијској покривености и
присуству у јавним медијима,
помоћ у афирмацији српске народне
заједнице и успостављању контаката са органима и
институцијама матичне државе и Републике Српске,
помоћ у остваривању других интереса који
доприносе очувању и развоју српске народне
заједнице у Словенији,
организациона помоћ у сакупљању и
дистрибуцији хуманитарне помоћи организацијама
односно појединачним члановима српских друштава
у Словенији или матичној држави код природних и
других несрећа.
Органи НССС ће усвојити стратегију и друге опште
акте за остваривање циљева, којима ће бити
регулисано деловање НССС.

Za uresničevanje namena in ciljev bodo organi
NSSS sprejeli strategijo in druge splošne akte, s
Дефинисане намере и циљеве ће НССС остваривати
katerimi bo uravnavano delovanje NSSS.
у сарадњи:
са
званичним
институцијама,
Opredeljene namene in cilje ter dejavnosti bo NSSS организацијама и установама у Републици
uresničeval v sodelovanju :
Словенији и матичној држави;
z uradnimi institucijami, organizacijami in
са
званичним представницима матичне
ustanovami v Republiki Sloveniji in matični državi;
државе
у Републици Словенији;
- z uradnimi predstavniki matične države v
са
културним,
научним и спортским
Republiki Sloveniji;
организацијама у Републици Словенији и
- s kulturnimi, znanstvenimi in športnimi
матичној држави;
organizacijami v Republiki Sloveniji in matični
са Српском православном црквом и другим
državi;
верским
заједницама
у
Републици
- s Srbsko pravoslavno cerkvijo in drugimi verskimi
Словенији и матици;

skupnostmi v Republiki Sloveniji in matici;
- z drugimi organi in organizacijami, strokovnimi
ustanovami ter zainteresiranimi posamezniki.

са другим органима и организацијама,
стручним установама и заинтересованим
појединцима.

III. ČLANSTVO V NSSS

III. ЧЛАНСТВО У НССС

8. člen

Члан 8

Člani NSSS so lahko fizične in pravne osebe.
Člani NSSS, kot fizične osebe, so lahko pripadniki
srbskega naroda, ki opravljajo funkcijo poslanca v
Državnem zboru Republike Slovenije oziroma
svetnika v Državnem svetu Republike Slovenije ali
v mestnem ali občinskem svetu, ali funkcionar
izvršilne oziroma sodne veje oblasti v Republiki
Sloveniji,
pripadniki
srbskega
naroda
z
akademskimi nazivi, uveljavljeni srbski kulturni
ustvarjalci in javni delavci, uveljavljeni srbski pisci
oziroma pesniki v Republiki Sloveniji, uveljavljeni
gospodarstveniki, ter drugi ugledni posamezniki, ki
so s svojim delom prispevali ugledu srbske narodne
skupnosti v Republiki Sloveniji. Član NSSS je
lahko tudi pripadnik drugega naroda, ki s svojim
delovanjem prispeva k urejanju statusa srbske
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Kdor želi
postati član društva mora podpisati pristopno
izjavo, s katero izrazi željo biti član društva in se
zaveže, da sprejema pravila delovanja NSSS.
Člani NSSS so lahko tudi srbska kulturna društva,
ki podpišejo pristopno izjavo, s katero izrazijo željo
biti član društva in se zavežejo, da sprejemajo
pravila delovanja NSSS. Srbska kulturna društva, ki
podpišejo pristopno izjavo, sodelujejo pri
upravljanju
društva
posredno
po
svojih
predstavnikih v organih NSSS, na način določen s
tem statutom.

Чланови НССС могу да буду физичка и правна
лица.
Чланови НССС, као физичла лица, могу да буду
припадници српског народа који обављају функцију
посланика у Парламенту Републике Словеније
(Државни збор РС), односно одборника у Државном
савету Републике Словеније (Државни Свет РС) или
у градском или општинском савету, или
функционери извршне, односно, судске власти у
Републици Словенији, припадници српског народа
са академским титулама, афирмисани српски
културни ствараоци и јавни радници, афирмисани
српски писци, односно, песници у Републици
Словенији, афирмисани привредници и други
угледни појединци, који су својим радом допринели
угледу српске народне заједнице у Републици
Словенији. Члан НССС може да буде и припадник
другог народа који својим радом доприноси
уређивању статуса српске народне заједнице у
Републици Словенији. Ако неко жели да постане
члан друштва мора потписати пристопну изјаву, с
којом изрази жељу да буде члан друштва и да се
обавеже да прихвата правила деловања НССС.
Чланови НССС могу да буду такође српска
културна друштва, која потпишу приступну изјаву,
с којом изразе жељу да буду чланови друштва и да
се обавежу да прихватају правила деловања. Српска
културна друштва, која потпишу пристопну изјаву,
учествују у управљању друштва посредно по својим
претставницима у органима НССС, на начин
одређен овим статутом.

Nove člane sprejema Komisija za kadrovske in
administrativne zadeve (v nadaljevanju: Komisija). Нове чланове прима Комисија за кадровске И
Komisija pripravi obrazec, v katerega se vpišejo административне послове (у даљем тексту:
Комисија). Комисија припрема образац у који се
potrebni podatki o članih NSSS.
уписују потребни подаци о члановима НССС.
Član NSSS ne more biti oseba, ki je v kazenskem
postopku, ali je bila obsojena za kazniva dejanja, ki Члан НССС не може да буде лице које је у
se preganjajo po uradni dolžnosti, za katera je кривичном поступку или које је било осуђено за
кривична дела која се гоне по службеној дужности,
zagrožena kazen zapora več kot tri leta.
за која је запрећена казна затвора више од три
године.
9.člen
Častni član NSSS lahko postane posameznik, ki je s
svojim delovanjem v daljšem obdobju prispeval
ugledu in prepoznavnosti NSSS, ali je s svojim
delovanjem prispeval k ugledu srbske narodne
skupnosti v Sloveniji. Častni član društva, ki je

Члан 9
Почасни члан НССС може да постане појединац
који је својим радом у дужем периоду допринео
угледу и препознатљивости НССС или је својим
радом допринео угледу српске народне заједнице у

hkrati član društva, ima enake pravice in obveznosti Словенији. Почасни члан, који није уједно и члан
kot drugi člani. Častni član, ki ni hkrati član друштва, нема изборног права нипти права
одлучивања.
društva, nima volilne pravice in pravice odločanja.
Častnega člana imenuje Skupščina NSSS na Почасног члана именује Скупштина НССС на
obrazložen predlog Predsedstva ob poprejšnjem образложени предлог Председништва уз претходну
писмену сагласност кандидата.
pisnem soglasju kandidata.
IV. ORGANI IN ORGANIZACIJA NSSS

ИВ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА НССС

10. člen

Члан 10

Sestava organov NSSS temelji na načelih Састав органа НССС заснован је на начелима
prostovoljnosti, sorazmernosti in demokratičnosti.
добровољности, сразмерности и демократичности.
Organi NSSS so:
Органи НССС су:
1. Skupščina,
1. Скупштина,
2. Predsednik,
2. Председник,
3. Predsedstvo,
3. Председништво,
4. Glavni odbor,
4. Главни одбор,
5. Komisija za kadrovske in administrativne 5. Комисија за кадровске и административне
послове,
zadeve,
6. Надзорни одбор,
6. Nadzorni odbor,
7. Секретар.
7. Sekretar.
Podrobnejša merila za imenovanje članov Glavnega Детаљнија мерила за именовање чланова Главног
odbora in drugih organov NSSS se uredijo s одбора и других органа НССС уређују се посебним
правилником.
posebnim pravilnikom.
1. Skupščina
11. člen
Skupščina je najvišji organ NSSS.

1. Скупштина
Члан 11

Скупштина је највиши орган НССС.
Skupščino sestavljajo vsi člani NSSS. Fizične
osebe, ki so člani NSSS, imajo na Skupščini en Скупштину чине сви чланови НССС. Физичка лица,
glas.
чланови НССС, имају на Скупштини један глас.

Srbsko kulturno društvo, član NSSS, ima na Српско културно друштво, члан НССС има на
Skupščini enega delegata, ki ima en glas.
Скупштини једног делегате, који има један глас.
Podrobnejši postopek delegiranje v Skupščino se Детаљнији поступак делегирања у Скупштину
opravi skladno s Pravilnikom o delegiranju, ki ga обавља се у складу са Правилником о делегирању,
који припрема и посредује Комисија.
pripravi in posreduje Komisija.
Skupščina je sklepčna, če je na seji navzoča večina
članov NSSS. Sklepi so veljavni, če jih sprejme
večina navzočih članov oziroma delegatov, razen v
primerih, ko ta Statut določa drugače.

Скупштина има кворум ако је на седници присутна
већина чланова НССС. Одлуке су важеће ако их
усвоји већина присутних чланова односно делегата,
осим у случајевима када овај Статут одређује
другачије.

Glasovanje je lahko javno ali tajno, o čemer odloči
Гласање може бити јавно или тајно о чему одлучује
Skupščina.
Скупштина.
Komisija najkasneje 30 dni pred sejo Skupščine Комисија најкасније 30 дана пре седнице Скупшине
povabi srbska kulturna društva iz tretjega odstavka позваће српска културна друштва из ставе 3. Овога
tega člena, da predložijo svoje predstavnike v члана да предложе своје представнике у органе

organe NSSS, ki morajo podati soglasje o НССС који морају да дају сагласност о именовању.
imenovanju.
Комисија проверава да ли су доспеле кандидатуре
Komisija preveri, ali so prispele kandidature потпуне, формира листу и предлаже састав
popolne in oblikuje listo ter predlaga sestavo Скупштине и других органа НССС.
Skupščine in drugih organov NSSS.
12. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna.
O poteku in sklepih Skupščine se vodi zapisnik, ki
ga morajo podpisati zapisnikar, predsednik
delovnega predsedstva ter dva overovatelja
zapisnika. Zapisnik je potrebno poslati članom
oziroma delegatom najkasneje v roku 30 dni od seje
Skupščine.
Redna Skupščina je praviloma enkrat letno. Redno
sejo sklicuje predsednik NSSS. Izredno sejo
sklicuje po lastni presoji predsednik NSSS na
lastno pobudo ali na zahtevo Predsedstva, Glavnega
odbora, Nadzornega odbora ali 1/5 članova NSSS.

Члан 12
Скупштина може бити редовна или ванредна.
О току и закључцима Скуштине води се записник
који морају да потпишу записничар, председник
радног председништва, као и два овериоца
записника. Записник треба послати члановима
односно делегатима најкасније у року од 30 дана од
седнице Скупштине.
Редовна Скупштина је по правилу једном годишње.
Редовну седницу сазива председник НССС.
Ванредну седницу сазива по сопственој процени
председник НССС на сопствену иницијативу или на
захтев Председништва, Главног одбора, Надзорног
одбора или 1/5 чланова НССС.

Če se sprejme predlog o sklicu izredne Skupščine,
mora predlagatelj dostaviti predlog dnevnega reda, Ако се усвоји предлог о сазиву ванредне
Скупштине, предлагач мора да достави предлог
gradivo in predlog sklepov Predsedstvu NSSS.
дневног реда, градиво и предлог закључака
Izredno Skupščino je predsednik dolžan sklicati v Председништву НССС.
roku 30 dni od prejema gradiva iz prejšnjega
odstavka tega člena. Če v predvidenem roku
predsednik ne skliče izredno Skupščino, jo lahko
skliče predlagatelj sam.

Ванредну Скупштину председник је дужан да сазове
у року од 30 дана од пријема градива из претходног
става овог члана. Ако у предвиђеном року
председник не сазове ванредну Скупштину, може да
је сазове сам предлагач.

Izredna Skupščina odloča o zadevi, zaradi katere je
bila sklicana.
Ванредна Скупшина одлучује о предмету због кога
је била сазвана.
Sejo Skupščine vodi izvoljeno delovno predsedstvo.
Do izvolitve delovnega predsedstva sejo vodi Седницу Скупшине води изабрано радно
predsednik NSSS, ali sklicatelj izredne seje.
председништво. До избора радног председништва
седницу води председник НССС или сазивач
ванредне седнице.
13. člen
Skupščina odloča:
o Strategiji razvoja in urejanja odnosov
med srbsko narodno skupnostjo na eni strani in
institucijah Republike Slovenije ter Republike
Srbije na drugi strani;
obravnava in sprejema statut NSSS in
njegove spremembe in dopolnitve;
obravnava in sprejema poslovnik o svojem
delu;
imenuje/voli in razrešuje organe NSSS, in
sicer: Predsedstvo, Glavni odbor, Komisijo za
kadrovske in administrativne zadeve, Sekretarja in
Nadzorni odbor;

Члан 13
Скупштина одлучује:
о Стратегији развоја и уређења односа
између српске народне заједнице са једне стране
и институција Републике Словеније, као и
Републике Србије са друге стране;
разматра и усваја статут НССС и његове
промене и допуне;
разматра и усваја пословник о свом раду;
именује/бира и разрешава органе НССС, и
то: Председништво, Главни одбор, Комисију за
кадровске и административне послове, Секретара и

sprejema dolgoročni program dela;
sprejema zaključni račun;
odloča o premoženju NSSS;
odloča o prenehanju delovanja NSSS;
odloča o pritožbah zoper sklepe organov
NSSS, če s tem statutom ni določeno drugače;
odloča o priznanjih in nagradah, ki jih
podeljuje NSSS;
odloča o drugih vprašanjih, ki izhajajo iz
določb tega Statuta.

Назорни одбор;
усваја дугорочни програм рада;
усваја закључни рачун;
одлучује о имовини НССС;
одлочује о престанку рада НССС;
одлучује о жалбама против закључака
органа НССС ако овим статутом није
одређено другачије;
одлучује о признањима и наградама које
додељује НССС;
одлучује о другим питањима које
произилазе из одредаба овог Статута.

O spremembah Statuta, ter o prenehanju obstoja
NSSS Skupščina odloča z 2/3 večino prisotnih О променама Статута, као и о престанку постојања
članov oziroma delegatov.
НССС Скупштина одлучује са 2/3 већином
присутних чланова односно делегата.
NSSS ima Pravilnik o priznanjih in nagradah, ter o
imenovanju častnih članov.
НССС има Правилник о признањима и наградама,
као и о именовању почасних чланова.
14. člen
Skupščina izvoli:
Predsednika in dva podpredsednika ,
Glavni odbor
Nadzorni odbor,
Komisijo za kadrovske in administrativne
zadeve,
Sekretarja NSSS.
Mandat organov, ki jih izvoli Skupščina traja štiri
leta in so lahko ponovno izvoljeni.
2. Predsednik NSSS
15. člen
Predsednik NSSS je lahko le poslovno sposobna
fizična oseba.
Naloge predsednika so:
Predsednik NSSS vodi delo NSSS po
programu in sklepih Predsedstva NSSS, Glavnega
odbora in Skupščine NSSS;
Predsednik samostojno zastopa in
predstavlja NSSS kot pravno osebo pred državnimi
in drugimi organi in organizacijami v državi in v
tujini;
Predsednik je odgovoren za delovanje
NSSS v skladu s statutom in pravnim redom
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren
Glavnemu odboru ter Skupščini NSSS;
Predsednik odgovarja za pravilno finančno
in materialno poslovanje NSSS, pregleda zaključni
račun in skrbi za pravilnost gospodarjenja z lastnino
NSSS. O svojem delu poroča Predsedstvu,
Glavnemu odboru ter Skupščini NSSS katerim je
tudi odgovoren;

Члан 14
Скупштина бира:
Председника и два потпредседника,
Главни одбор
Надзорни одбор,
Комисију за кадровске и административне
послове,
Секретара НССС.
Мандат органа које Скупштина бира траје четири
године и они могу бити поново изабрани.
2. Председник НССС
Члан 15
Председник НССС може да буде само пословно
способно физичко лице.
Задаци председника су:
- Председник НССС води рад НССС по програму
и закључцима Председништва НССС, Главног
одбора и Скупштине НССС;
- Председник самостално заступа и представља
НССС као правно лице пред државним и другим
органима у држави и иностранству;
- Председник је одговоран за рад НССС у складу
са статутом и правним поретком Републике
Словеније. За свој рад одговоран је
Председништву, Главном одбору и Скупштини
НССС;
- Председник одговара за правилно финансијско
и материјално пословање НССС, прегледа
закључни рачун и брине о правилности
управљања власништвом НССС. О свом раду
извештава Председништво, Главни одбор и

Podpisuje pogodbe, ki jih sklepa NSSS;
Skrbi za izvrševanje sklepov Predsedstva in
Glavnega odbora;
Skrbi za finančno in materialno poslovanje
NSSS;
Uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz
aktov NSSS in odločitev drugih organov NSSS.
V primeru odsotnosti predsednika, z vsemi
pooblastili, pravicami in odgovornostmi ga
nadomešča eden od podpredsednikov.

Скупштину НССС којима је и одговоран;
- Потписује уговоре које склапа НССС;
- Брине о извршавању закључака Председништва
и Главног одбора;
- Брине о финансијском и материјалном
пословању НССС;
- Остварује друге задатке који произилазе из
аката НССС и одлука других органа НССС.
У случају одсутности председника, са свим
овлашћењима, правима и одговорностима га
замењује један од потпредседника.

3. Predsedstvo NSSS
16. člen
Predsedstvo NSSS šteje 7 članov. Člani Predsedstva
so po položaju tudi člani Glavnega odbora.

3. Председништво НССС
Члан 16

Председништво НССС броји 7 чланова. Чланови
Člani Predsedstva so lahko zgolj člani NSSS, ki jih Председништва су по положају и чланови Главног
izvoli Skupščina.
одбора.

Predsedstvo NSSS je operativni izvršilni organ Чланови председништва могу бити само чланови
НССС, које изабере Скупштина.
NSSS.
Predsedstvo NSSS sestavljajo predsednik, dva Председништво НССС је оперативни извршни орган
podpredsednika, sekretar in predsednik Komisije za НССС.
kadrovske in administrativne zadeve.
Председништво НССС чине председник, два
потпредседника,
секретар и председник Комисије за
Na predlog predsednika Skupščina izvoli še dva
кадровске и административне послове.
člana predsedstva.
Mandatna doba članov Predsedstva traja štiri leta.

На предлог председника Скупштина изабере још два
члана председништва.

Predsednik NSSS je hkrati predsednik Predsedstva. Мандатни период чланова Председништва траје
Predsedstvo odgovarja Glavnemu odboru in четири године.
Skupščini.
Председник НССС је истовремено и председник
Članu Predsedstva preneha mandat po lastni volji, z Главног одбора и Председништва.
odstopom, ali z izključitvijo.
Члану председништва престане мандате по
V primeru odstopa mora član Predsedstva podati властитој жељи, с подношењем оставке или
odstopno izjavo v pisni obliki, lahko pa jo tudi искључењем.
obrazloži. Če je članu Predsedstva prenehal mandat
zaradi izključitve, potem sklep o izključitvi mora У случају одступа мора члан Председништва дати
изјаву у писаном облику, може ју уједно и
biti obrazložen in dokončen.
образложити. Ако је члану Председништва престао
мандат због искључења, онда мора одлука о
17. člen
искључењу бити образложена и коначна.
Predsedstvo NSSS opravlja naslednje naloge:
izvršuje sklepe Skupščine in Glavnega
Члан 17
odbora;
daje pobude za dopolnitve in spremembe
Председништво НССС обавља следеће задатке:
Statuta ter predlaga druge akte NSSS;
- извршава закључке Скуштине и Главног одбора;
izvaja aktivnosti, ki so usmerjene na - даје иницијативе за допуне и промене Статута и
realizacijo ciljev NSSS;
предлаже друге акте НССС;

predlaga in izvaja program dela, skladno s
cilji delovanja NSSS;
skrbi za smotrno porabo denarja ter vodi
finančno poslovanje in pripravlja poročilo o delu in
materialno finančnem poslovanju;
skrbi za pravilno uporabo nacionalnih,
državnih in drugih simbolov;
pripravlja predlog finančnega načrta;
pripravlja predlog zaključnega računa;
pripravlja načrte projektov NSSS;
svetuje društvom, ki so člani NSSS pri
pripravah projektov, ter daje drugo pomoč, ki jim je
potrebna,
pripravlja gradiva in druge dokumente, o
katerih odloča Skupščina ali Glavni odbor;
odloča o naslovu sedeža NSSS;
opravlja
druge
organizacijske
in
administrativno tehnične ter strokovne naloge za
učinkovito delovanje NSSS.

-

-

-

изводи активности које су усмерене у
реализацију циљева НССС;
предлаже и изводи програм рада у складу са
циљевима деловања НССС;
брине о рационалном располагању новцем, води
финансијско пословање и припрема извештај о
раду и материјално финансијском пословању;
брине о правилној употреби националних,
државних и других симбола;
припрема предлог финансијског плана;
припрема предлог завршног рачуна;
припрема нацрте пројеката НССС;
саветује друштва која су чланови НССС код
припрема пројеката и пружа другу помоћ која
им је потребна,
припрема градива и друге документе, о којима
одлучује Скуштина или Главни одбор;
одлучује о адреси седишта НССС;
обавља
друге
организационе
и
административно-техничке и стручне задатке за
ефикасно деловање НССС.

Predsedstvo NSSS odloča na rednih, izrednih in
korespondenčnih sejah. Seje predsedstva sklicuje Председништво НССС одлучује на редовним,
predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden od ванредним и дописним седницама. Седнице
Председништва сазива председник, а у његовом
podpredsednikov.
одсуству један од потпредседника.
Sejo izjemoma lahko vodi tudi Sekretar, če ni
predsednika in podpredsednikov. Glasovanje je Седницу изузетно може да води и Секретар ако
javno. Vabila za sejo z dnevnim redom so pisna in нема председника ни потпредседника. Гласање је
morajo biti vročena članom predsedstva vsaj 5 dni јавно. Позиви за седницу са дневним редом морају
бити уручени писменим путем члановима
pred sejo.
Председништва најмање 5 дана пре седнице.
Predsedstvo sprejema svoje odločitve z večino
navzočih članov. Če je število glasov ZA in PROTI
enako, odloča glas predsednika oziroma osebe, ki je
sejo vodila.
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno Skupščini.
4.

Glavni odbor
18. člen

Glavni odbor je izvršni organ NSSS in šteje od 11
do 25 članov. Na predlog Komisije, Skupščina
določi število članov Glavnega odbora, upoštevaje
skupno število vseh članov NSSS, izobrazbeno
strukturo članov in druge okoliščine.

Председништво усваја своје одлуке са већином
присутних чланова. Ако је број гласова ЗА и
ПРОТИВ исти, одлучује глас председника, односно
особе која је седницу водила.
Председништво
Скупштини.
4.

је

за

свој

рад

одговорно

Главни одбор
Члан 18

Главни одбор је извршни орган НССС и има од 11
до 25 чланова. На предлог Комисије, Скуштина
одређује број чланова Главног одбора, узимајући у
обзир укупни број свих чланова НССС, образовну
структуру чланова и друге околности.

Člani Glavnega odbora so izvoljeni za štiri leta z
Чланови Главног одбора бирају се на четири године
možnostjo ponovne izvolitve.
са могућношћу поновог избора.
Članom Glavnega odbora mora Komisija v roku 30
Члановима Главног одбоора Комисија у року од 30
dni od seje Skupščine izdati potrdilo o izvolitvi.
дана од Седнице мора да изда потврду о избору.
19. člen

Члан 19

Glavni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj Главни одбор се сестаје по потреби, али најмање два
пута годишње.
dvakrat letno.
Glavni odbor NSSS obravnava zlasti naslednja
vprašanja:
sprejema splošna stališča in usmeritve za
izboljšanje položaja srbske narodne skupnosti v
Republiki Sloveniji;
pripravlja Strategijo razvoja in urejanja
odnosov med srbsko narodno skupnostjo na eni
strani in institucijami Republike Slovenije ter
Republike Srbije na drugi strani;
sprejema poslovnik o svojem delu;
sprejema pravilnike in druge akte NSSS;
obravnava in sprejema poročila organov
NSSS,
odloča o pritožbah zoper sklepe Komisije;
obravnava letni program dela NSSS in
zaključni račun ter ga daje v potrditev skupščini;
imenuje strokovne komisije in druga
delovna telesa;
sprejme emblem NSSS,
razpravlja o vseh drugih vprašanjih,
pomembnih za ohranjanje in razvoj srbske narodne
skupnosti v Republiki Sloveniji.

Главни одбор НССС разматра посебно следећа
питања:
- усваја општа становишта и усмерења за
побољшање положаја српске народне заједнице
у Репбулици Словенији;
- припрема Стратегију развоја и уређења односа
између српске народне заједнице са једне стране
и институција Републике Словеније и
Републике Србије са друге стране;
- усваја пословник о свом раду;
- усваја правилнике и друге акте НССС;
- разматра и усваја извештаје органа УНССС,
- одлучује о жалбама против закључака Комисије;
- разматра годишњи програм рада НССС и
закључни рачун, те га даје на усвајање
Скупштини;
- усваја годишњи програм рада НССС и закључни
рачун;
- именује стручне комисије и друга радна тела;;
- усваја амблем,
- расправља о свим другим питњаима, важним за
очување и развој српске народне заједнице у
Републици Словенији.

Sejo Glavnega odbora sklicuje predsednik, v
primeru njegove odsotnosti pa eden od
podpredsednikov. Sejo izjemoma lahko vodi tudi
Sekretar, če ni predsednika in podpredsednikov.
Glasovanje je javno ali tajno, o čemer odloči Glavni
odbor NSSS. Vabila za sejo z dnevnim redom so
pisna in morajo biti vročena članom najkasneje 15
dni pred sejo.

Седницу Главног одбора сазива председник, а у
случају његовог одсуства један од потпредседника.
Изузетно, седницу може да води и Секретар ако
нема председника ни потпредседника. Гласање је
јавно или тајно о чему одлучује Главни одбор
НССС. Позивнице за седницу са дневним редом
морају да буду уручене члановима писменим путем
најкасније 15 дана пре седнице.

Seja Glavnega odbora je sklepčna, če je na seji več
kot ena polovica članov. Glavni odbor sprejema
svoje odločitve z večino navzočih članov. Če je
število glasov ZA in PROTI enako, odloča glas
predsednika oziroma osebe, ki je sejo vodila.

Седница Главног одбора има кворум ако је на
седници више од једне половице чланова. Главни
одбор усваја своје одлуке већином присутних
чланова. Ако је број гласова ЗА и ПРОТИВ исти,
одлучује глас председника односно особе која је
седницу водила.

Glavni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini.

Главни одбор је за свој рад одговоран Скупштини.

20. člen

Члан 20

Članu Glavnega odbora preneha mandat po lastni Члану Главног одбора престаје мандат
сопственој вољи оставком или искључењем.
volji z odstopom, ali z izključitvijo.
V primeru odstopa mora član Glavnega odbora
podati odstopno izjavo v pisni obliki, lahko pa jo
tudi obrazloži. Če je članu Glavnega odbora
prenehal mandat zaradi izključitve, potem sklep o
izključitvi mora biti obrazložen in dokončen.

по

У случају оставке, члан Главног одбора мора да
преда одступну изјаву у писменом облику, а може
да је и образложи. Ако је члану Главног одбора
престао мандат због искључења, онда закључак о
искључењу мора да буде образложен и коначан.

У случају да председник односно потпредседник
V primeru, da predsednik oziroma podpredsednika НССС немају већинску подршку од стране Главног
NSSS nimata večinske podpore s strani Glavnega одбра, може да се сазове ванредна седница

odbora, se lahko skliče izredna seja Skupščine.

Скупштине.

V primeru, da je predsedniku in podpredsednikoma
prenehal mandat na način iz tretjega odstavka tega
člena, mora Glavni odbor v 30 dneh sklicati izredno
skupščino. Če odstopi celotni Glavni odbor, mora
sekretar sklicati izredno sejo skupščine v 30 dneh.
Odstop Glavnega odbora je sprejet šele z izvolitvijo
novega Glavnega odbora.

У случају да је председнику и потпредседнику
престао мандат на начин из трећег става овог члана,
Главни одбор у 30 дана мора да сазове ванредну
скупшину. Ако одступи целокупни Главни одбор,
секретар мора да сазове ванредну седницу скуштине
за 30 дана. Оставка Главног одбора је прихваћена
тек са избором новог Главног одбора.

5. Комисија за кадровске и административне
5.
Komisija za kadrovske in administrativne
послове
zadeve
Члан 21

21. člen

Комисија за кадровске и административне послове
Komisija za kadrovske in administrativne zadeve има три члана. Чланови Комисије бирају
ima tri člana. Člani Komisije izmed sebe izberejo председника између себе.
predsednika.
Чланови Комисије се бирају на четири године са
Člani Komisije so izvoljeni za štiri leta z možnostjo могућношћу поновог избора. Чланови Комисије
ponovne izvolitve. Člani Komisije so lahko člani могу да буду чланови Главног одбора, али то није
Glavnega odbora, ni pa to nujno. Član Komisije je нужно. Члан Комисије може да буде и секретар
НССС. Мандатни период чланова Комисије траје
lahko tudi sekretar ZSNS.
колико и мандат Главног одбора.
22. člen
Члан 22
Komisija obravnava zlasti naslednja vprašanja:
- Komisija pred sejo Skupščine pozove člane Комисија разматра посебно следећа питања:
društva – fizične in pravne osebe, da - Комисија пре седнице Скупштине позове
чланове друштва – физичка и правна лица да
predložijo kandidate v organe NSSS,
предложе цандидате у органе НССС.
- Komisija preverja ali so predlagani
- Комисија проверава да ли су предложени
kandidati podpisali soglasje o imenovanju,
кандидати потписали сагласност о именовању,
- Sprejema nove člane, ter odloča o črtanju - Прихвата нове чланове и одлучује о брисању,
oziroma izključitvi članov NSSS,
односно, искључењу чланова НССС,
- Ugotavlja odgovornost članov NSSS,
- Утврђује одговорност чланова НССС,
- Komisija mora v 30 dneh od seje Skupščine - Комисија мора у 30 дана од седнице Скупштине
izdati potrdilo o izvolitvi v organe NSSS.
да изда потврду о избору у органе НССС.

Komisija je za svoje delo odgovorna Skupščini in Комисија је за свој рад одговорна Скупштини и
Glavnemu odboru.
Главном одбору.
23. člen

Члан 23

Zaradi boljše učinkovitosti in lažjega izpolnjevanja Због веће ефикасности и лакшег испуњавања
ciljev lahko Glavni odbor NSSS ustanavlja tudi циљева, Главни одбор НССС може да оснива и
druge strokovne komisije, odbore oziroma delovna друге стручне комисије, одборе, односно радна тела.
telesa.
Ако Главни одбор НССС оснује стручну комисију,
одбор,
односно друго радно тело мора да одреди
Če Glavni odbor NSSS ustanovi strokovno
садржај
њеног рада и временске, односно
komisijo, odbor oziroma drugo delovno telo, mora
финансијске
оквире деловања.
določiti vsebino njenega dela ter časovne in
finančne okvirje delovanja.
6.

6.

Sekretar NSSS
24. člen

Секретар НССС
Члан 24

Секретара НССС бира Скупшина.

Sekretarja NSSS izbere Skupščina.
Sekretar opravlja strokovno tehnična dela ter odloča
v zadevah strokovno tehnične narave. Za svoje delo
je sekretar odgovoren Predsedniku, Glavnem
odboru in Skupščini NSSS. Sekretar opravlja svoje
naloge neprofesionalno, izjemoma pa profesionalno
na podlagi pogodbe v skladu s finančnimi
možnostmi NSSS.
Naloge sekretarja so:
- Skrbi za koordinacijo med organi NSSS;
- organizira seje Predsedstva, Glavnega
odbora, Komisije za kadrovske in
administrativne zadeve ter drugih organov
NSSS;
- skrbi za izvrševanje sklepov Glavnega
odbora in drugih organov NSSS;
- podpisuje finančne in materialne listine, če
jih ne podpisuje predsednik,
- vodi finančno poslovanje v skladu s
Pravilnikom o materialnem in finančnem
poslovanju, ki ga sprejme Glavni odbor,
- opravlja tudi druge naloge po naročilu
predsednika.
7.

Administrativno tehnična opravila
25. člen

Секретар обавља стручно техничке послове и
одлучује у предметима стручно техничке природе.
За свој рад је секретар одговоран Председнику,
Главном одбору и Скупшини НССС. Секретар
обавља своје задатке непрофесионално, изузетно
професионално на основу уговора, у складу са
финансијским могућностима НССС.
Задаци секретара су:
- Брине о координацији између органа НССС;
- организује седнице Председништва, Главног
одбора,
Комисије
за
кадровске
и
администравине послове и других органа
НССС;
- брине о извршавању закључака Главног одбора
и других органа НССС;
- потписује финансијске и материјалне исправе
ако их не потписује председник,
- води финансијско пословање у складу са
Правилником о материјалном и финансијском
пословању које усваја Главни одбор,
- обавља и друге задатке по наруџбини
председника.
7.

Административно технички послови
Члан 25

Административно
техничке
и
финансијско
рачуноводствене послове обавља НССС на свом
седишту, а уговором може да пренесе те послове на
организацију
која
обавља
финансијско
рачуноводствене услуге.

Administrativno
tehnična
ter
finančno
računovodska opravila, praviloma opravlja NSSS
na svojem sedežu, lahko pa s pogodbo ta opravila
prenese na organizacijo, ki opravlja finančno
računovodske storitve.
Активности НССС могу да се изводе и у
просторима друштава – чланова НССС, као и у
Aktivnosti NSSS se lahko izvajajo tudi v prostorih другим јавним просторима.
društev – članov NSSS ter v drugih javnih
prostorih.
V. NADZORNI ODBOR

В НАДЗОРНИ ОДБОР

26. člen

Члан 26

Nadzorni odbor šteje 3 člana. Člani Nadzornega Надзорни одбор има 3 члана. Чланови Надзорног
odbora so izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno одбора бирају се на четири године и могу бити
поново изабрани.
izbrani.
Člani Nadzornega odbora izberejo izmed sebe
predsednika. Nadzorni odbor lahko sprejema
odločitve, če je na seji navzočih večina članov,
odločitev pa je sprejeta, če je zanj glasovala večina
vseh članov Nadzornega odbora.

Чланови Надзорног одбора бирају председника
између себе. Надзорни одбор може да усваја одлуке
ако је на седници присутна већина чланова, а одлука
је усвојена ако је за њу гласала вечина чланова
Надзорног одбора.

Надзорни одбор контролише материјално и
Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno финансијско пословање, као и законитост рада

poslovanje ter zakonitost dela organov NSSS. Za органа НССС. За свој рад, одговоран је Скупштини
коју извештава о свом раду.
svoje delo je odgovoren Skupščini.
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti istočasno Чланови Надзорног одбора не могу да буду
tudi člani Predsedstva, Glavnega odbora ali истовремено и чланови Председништва, Главног
одбора или Комисије.
Komisije.
Članu Nadzornega odbora preneha mandat po lastni Члану Надзорног одбора престане мандате по
властитој вољи с подношењем оставке или због
volji z odstopom, ali z izključitvijo.
искључења.
V primeru odstopa mora član Nadzornega odbora
podati odstopno izjavo v pisni obliki, lahko pa jo
tudi obrazloži. Če je članu Nadzornega odbora
prenehal mandat zaradi izključitve, mora biti sklep
o izključitvi obrazložen in dokončen.
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

У случају подношења оставке мора члан Надзорног
одбора поднети изјаву у писменом облику, може ју
такође образложити. Ако је члану Надзорног одбора
престао мандате због искључења, мора бити одлука
о искључењу образложена И коначна.
ВИ ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

27. člen

Члан 27

Pravice članov NSSS so:
- da neposredno ali preko svojih predstavnikov
volijo in so voljeni v organe NSSS;
- da sodelujejo pri delu organov NSSS;
da dajejo predloge ter sugestije organom
NSSS v zvezi z delom in izpolnjevanjem nalog;
da pridobijo priporočila od NSSS za
projekte, ki jih prijavljajo pri institucijah domicilne
in matične države;
da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v
NSSS;
da so seznanjeni s programom dela in
finančno materialnim poslovanjem NSSS.

Права чланова УНССС су:
да
непосредно
или
преко
својих
представника бирају или буду изабрани у
органе НССС;
да учествују у раду органа НССС;
да дају предлоге и сугестије органима
НССС у вези са радом и испуњавањем
задатака;
да стекну препоруке од НССС за пројекте
које пријављују код институција домицилне
и матичне државе;
да примају награде и похвале за рад у
НССС;
да су упознати са програмом рада и
финансијско материјалним пословањем
НССС.

28. člen
Dolžnosti članov NSSS:
- da sodelujejo pri delu organov NSSS;
- da spoštujejo ta statut ter odločbe in sklepe
organov NSSS;
- da s prizadevnim in vzornim delom
prispevajo k uresničitvi programa dela in
ugleda
NSSS;
da plačujejo članarino.

Члан 28
Дужности чланова НССС:
да учествују у раду органа НССС;
да поштују овај Статут и одлуке и закључке
органа НССС;
да марљивим и узорним радом доприносе
остваривању програма рада и угледа
НССС;
да плаћају чланарину.

Višina članarine in način plačila se uredi s
Висина чланарине и начин уплате уређује се
posebnim pravilnikom.
посебним правилником.
29. člen
Članstvo v NSSS lahko preneha na podlagi pisne
odstopne izjave, s črtanjem ali z izključitvijo iz
članstva. Če član želi izstopiti iz društva poda pisno
izstopno izjavo Komisiji.

Члан 29
Чланство у НССС може да престане на основу
писмене
одступне
изјаве,
брисањем
или
искључењем из чланства. Ако члан жели иступити
из друштва мора поднети иступну изјаву у писаном
облику Комисији.

30. člen

Члан 30
Član se lahko črta iz članstva, zaradi odstopa, smrti
Члан може да се избрише из чланства због оставке,
ali popolne pasivnosti.
смрти или потпуне пасивноости.
O črtanju člana iz članstva odloča Komisija.
Popolna pasivnost člana se šteje, če se član ne О брисању члана из чланства одлучује Комисија.
odziva na vabila več kot eno leto, ali ne plača letno Потпуна пасивност члана се разуме, ако се члан не
одазива на позиве више од једне године, или не
članarino več kot dve leti.
плаћа чланарину више од две године.

Član je lahko izključen iz članstva NSSS, zaradi
Члан може да буде искључен из чланства НССС,
hujših kršitev statuta, zaradi delovanja v nasprotju због тежих кршења статута, због деловања у
s cilji in programom dela.
супротности са циљевима и програмом рада.
O izključitvi odloča Komisija za kadrovske in
administrativne zadeve. Zoper sklep Komisije je
dopusten ugovor v roku 8 dni od prejema sklepa. O
ugovoru zoper sklep Komisije odloča Glavni odbor
NSSS s sklepom. Zoper sklep Glavnega odbora je
dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. O
pritožbi zoper sklep Glavnega odbora odloča
Skupščina NSSS. Odločitev Skupščine je dokončna.
Zoper odločbo Skupščine je dopustno sodno
varstvo.
VII. JAVNOST DELA

О искључењу одлучује Комисија за кадровске и
административне послове. Против закључка
Комисије, дозвољен је приговор у року од 8 дана од
усвајања закључка. О приговору против закључка
Комисије одлучује Главни одбор НССС закључком.
Против закључка Главног одбора, дозвољена је
жалба у року од 15 дана од уручења. О жалби на
закључак Главног одбора одлучује Скупштина
НССС. Одлука Скупштине је коначна. Против
одлуке Скупштине дозвољена је судска заштита.
VII. ЈАВНОСТ РАДА

31. člen

Члан 31

Delo NSSS in njenih organov je javno. Člane NSSS
Рад НССС и њених органа је јаван. Чланови НССС
se obvešča z elektronsko pošto.
се обавештавају путем електронске поште.
Širšo javnost se obvešča:
- s tem, da so seje organov javne in da se nanje po
potrebi vabijo novinarji in druge osebe, ki izražajo
tak interes;
- z organizacijo tiskovnih konferenc in izdajanjem
sporočil za javnost;
- preko spletne strani in drugih sredstev obveščanja.
Za zagotovitev javnosti
predsedstvo NSSS.

dela

je

odgovorno

VIII. FINANČNO IN MATERIALNO
POSLOVANJE
32. člen
Premoženje NSSS predstavljajo vse premičnine in
nepremičnine, ki so vpisane v inventarno knjigo
NSSS, kot njena lastnina. Osnovna sredstva –
nepremičnine in premičnine so lahko predmet
pravnega prometa le na podlagi sklepa Glavnega
odbora, ki je sprejet v skladu s programom, ki ga je
potrdila Skupščina.

Шира јавност се обавештава:
тако што су седнице органа јавне и на њих
се по потреби позивају новинари и друге
особе које изражавају такав интерес;
организацијом новинарских конференција и
издавањем саопштења за јавност;
преко интернетне стране и других средстава
обавештавања.
За обезбеђивање јавности
Председништво НССС.

рада одговорно

је

VIII. ФИНАНСИЈСКО И МАТЕРИЈАЛНО
ПОСЛОВАЊЕ
Члан 32
Имовину НССС представљају све покретности и
непокретности, које су уписане у књигу инвентара
НССС као њено власништво. Основна средства –
непокретности и покретности могу бити предмет
правног промета само на основу закључка Главног
одбора који је усвојен у складу са програмом који је
потврдила Скупштина.

NSSS je dolžno namensko, varčno in preudarno НССС је дужно да наменски, штедљиво и разборито
управља својом имовином.
gospodariti s svojim premoženjem.
33. člen
NSSS pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- z vpisnino, članarino oziroma kotizacijo
članov;
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti
NSSS;
- z darili in volili;
- s prispevki donatorjev;
- iz javnih sredstev in drugih virov.
NSSS lahko neposredno opravlja le neprofitno
dejavnost z namenom zagotavljanja sredstev za
uresničevanje svojih ciljev in nalog. Eventualni
presežki nad odhodki
se lahko porabijo za
izvajanje dejavnosti NSSS.

Члан 33
НССС стиче средства за свој рад:
- уписом, чланарином односно котизацијом
чланова;
- из материјалних права и делатности НССС;
- поклонима;
- доприносима донатора;
- из јавних средстава и других извора.
НССС може непосредно да обавља само
непрофитну делатност у сврху обезбеђивања
средстава за остваривање својих циљева и задатака.
Евентуални вишак над издатком може да се
употреби за извођење делатности НССС.

34. člen

Члан 34

NSSS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s
programom in letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme Skupščina. Na redni skupščini člani NSSS
oziroma delegati vsako leto obravnavajo in
sprejmejo zaključnim računom.

НССС располаже финансијским средствима у
складу са програмом и годишњим финансијским
плановима које усваја Скупштина. На редовној
скупштини, чланови НССС односно делегате сваке
године претресају и усвајају закључни рачун.

Finančne in materialne listine podpisujeta
predsednik ali sekretar NSSS. Finančno in
materialno poslovanje mora biti v skladu z
veljavnimi predpisi o finančnem poslovanju.

Финансијске и материјалне исправе потписују
председник или секретар НССС. Финансијско и
материјално пословање мора да буде у складу са
важећим прописима о финансијском пословању.

Finančno poslovanje NSSS se opravlja preko
transakcijskega računa pri pooblaščeni finančni
organizaciji. Sekretar vodi finančno poslovanje v
skladu s Pravilnikom o materialnem in finančnem
poslovanju, ki ga sprejme Glavni odbor. Denarna
sredstva NSSS vodi sekretar v blagajniški knjigi v
skladu z računovodskimi standardi. Sekretar poroča
o finančnem poslovanju Glavnemu odboru NSSS in
Skupščini.

Финансијско пословање НССС обавља се преко
трансакционог рачуна код овлашћене финансијске
организације.
Секретар
води
финансијско
пословање у складу са Правилником о материјалном
и финансијском пословању, које усваја Главни
одбор. Новчана средства НССС води секретар у
благајничкој књизи у складу са рачуноводственим
стандардима. Секретар извештава о финансијском
пословању Главни одбор НССС и Скупштину.

Свака подела имовине НССС између њених чланова
Vsaka delitev premoženja NSSS med njegove člane је ништавна.
je nična.
Пословање финансијским средствима, усвајање
Poslovanje s finančnimi sredstvi, sprejemanje закључног рачуна и друга питања која се односе на
zaključnega računa in druga vprašanja, ki se материјална средства НССС, уређују се у складу са
nanašajo na materialna sredstva NSSS, se urejajo v важећим прописима.
skladu z veljavnimi predpisi.
Сваки члан НССС има право увида у финансијску и
материјалну документацију и пословање НССС.
Vsak član NSSS ima pravico vpogleda v finančno

in materialno dokumentacijo in poslovanje NSSS.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

IX ПРЕЛАЗНЕ И КОНАЧНЕ ОДРЕДБЕ

35. člen

Члан 35

NSSS lahko preneha z delom:
8. po samem zakonu;
9. če je v NSSS včlanjeno manj kot 10 članov;
10. na podlagi sklepa, ki ga sprejme Skupščina
NSSS z 2/3 večino.

НССС може да престане са радом:
- по самом закону;
- ако је у НССС учлањено мање од 10 чланова;
- на основу закључка који усваја Скупштина
НССС са 2/3 већином.

V primeru prenehanja NSSS, se po pokritju
obveznosti ostala nerazporejena sredstva razdelijo
med Srbsko pravoslavno cerkvijo in Rdečim križem
Slovenije, vsakemu do ene polovice.

У случају престанка НССС, после покривања
обавеза, остала нераспоређена средства се деле
између Српске православне цркве и Црвеног крста
Словеније, свакоме до једне половине.

36. člen

Члан 36

У случају престанка НССС, председник НССС је
V primeru prenehanja NSSS je predsednik NSSS дужан да у року од 30 дана о томе обавести
dolžan to v 30-tih dneh sporočiti pristojnemu надлежни орган због брисања из регистра.
organu, zaradi brisanja iz registra.
Члан 37
37. člen
Одредбе овог Статута употребљавају се од дана
Določila tega statuta se uporabljajo od dneva усвајања, а ступају на снагу са даном овере код
sprejetja, v veljavo pa stopijo z dnem overovitve pri надлежног органа односно издавања решења
pristojnem organu oziroma izdaje odločbe (сагласности) надлежног органа.
(soglasja) pristojnega organa.
НССС за годину дана од оснивања припрема
Стратегију
развоја и уређивања односа између
NSSS v enem letu od ustanovitve pripravi
српске
народне
заједнице са једне стране и
Strategijo razvoja in urejanja odnosov med srbsko
институција
Републике
Словеније и Републике
narodno skupnostjo na eni strani in institucijami
Србије
са
друге
стране.
Republike Slovenije ter Republike Srbije na drugi
strani .
Главни одбор НССС у року од шест месеци од дана
ступања на снагу овог Статута усваја правилнике из
Glavni odbor NSSS v roku šest mesecev od dneva трећег става члана 10, четвртог става члана 11,
uveljavitve tega Statuta sprejme pravilnike iz трећег става члана 13, другог става члана 28. и
tretjega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 11. трећег става члана 34. овог Статута.
člena, tretjega odstavka 13. člena, drugega odstavka
28. člena in tretjega odstavka 34. člena tega Statuta. За први састав органа НССС, се одредбе четвртог
става члана 8, као и 1. и 2. алинеја првог става члана
Za prvo sestavo organov NSSS, se določbe četrtega 22, уколико се односе на временски оквир, не
odstavka 8. člena ter 1. in 2. alineja prvega употребљавају.
odstavka 22. člena, kolikor se nanašajo na časovni
okvir, ne uporabljajo.
Пословник о раду Главног одбора НССС смислено
се користи и код рада других извршних органа
Poslovnik o delu Glavnega odbora NSSS se НССС ако овим Статутом није другачије одређено.
smiselno uporablja tudi pri delu drugih izvršilnih
organov NSSS, če s tem Statutom ni drugače
Љубљана, 1.10.2016.
določeno.
Председник УНССС
Мр Бранислав Рајић

Ljubljana, dne 1.10.2016
Predsednik NSSS
Mag. Branislav Rajić

