На основу члана 16. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћентекст („Службени лист
Новог
Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 115. став 5. Закона о националним саветима
Града
националних мањина („Службенигласник Републике Србије“, бр. 72/09, 20/14-одлука УС, 55/ 14 и
47/18), Скупштина Града Новог Сада, на ХЏУ седници од 14. децембра 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМАЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАЛНИХ ТРОШКОВА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Члан

1.

Овом одлуком уређују се критеријуми за расподелу средстава која се обезбеђују у буџету
Града Новог Сада за финансирањесталних трошкова националних савета националних мањина (у
даљем тексту: национални савети).

Члан 2.
У сталне трошкове националног савета спадају:
1.

трошкови за изнајмљивање и коришћење просторија националног савета;

2. зараде, порези и доприноси запослених у националном савету;
3.

хонорари и доприноси за обављен рад за потребе националног савета;

4. путни трошкови и дневнице за службена путовања;
5.

набавка канцеларијскогматеријала и опреме за рад националног савета;

6. књиговодственеуслуге;
7.

трошкови годишње ревизије;

8. ТРОШКОВИ

одржавањаинтернет СТРЗНИЦС НаЦИОНЗЛНОГ савета.
Члан 3.

Средства из члана 1. ове одлуке распоређују се националним саветима који:
- имају
–

седиште на територији Града Новог Сада;

представљају националне мањине чији је језик у службеној употреби у Граду Новом Саду.
Члан 4.

Висина средстава за намене из члана 2. ове одлуке одређује се за сваку годину одлуком о
буџету Града Новог Сада, у разделу Градске управе за опште послове (у даљем тексту: Управа).
Члан 5.

Средства из члана 4. ове одлуке распоређују се тако да се 50% распоређује у једнаким
износима регистрованим националним саветима који испуњавају један или оба критеријума из
члана 3. ове одлуке, а 50% распоређује се националним саветима који представљају националне
мањине чији је језик у службеној употреби у Граду Новом Саду, сразмерно броју припадника
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одређене националне мањине на територији Града Новог Сада, према резултатима последњег
пописа становништва.
Члан 6.
Распоређивање средстава националним саветима врши Градоначелник Града Новог Сада
решењем.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега не може да се употреби правно
средство.
Члан 7.
Управа преноси додељена средства на рачуне националних савета евидентиране код
филијале Управе за трезор преко кога се обављају све трансакције из примљених буџетских
средстава, месечно, у складу са финансијским планом Управе и тромесечним плановима за
извршење буџета, које доноси Градска управа за финансије.
Члан 8.
НЗЦИОНЗЛНИ

савети су

ДУЖНИ

да додељена средства

користе наменски, у складу са ЗЗКОНОМ И

38.

финансирање СТЗЛНИХ трошкова

ОВОМ ОДЛУКОМ.

Национални савети су у обавези да по истеку календарске године доставе Управи
финансијски извештај о коришћењу додељених средстава, ради праћења и извештавања о
наменској употреби буџетских средстава.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину и критеријумима
распоређивања буџетских средстава Града Новог Сада националним саветима националних
мањина („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/11).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Новог Сада“, а примењиваће се од дана почетка примене одлуке о буџету Града Новог Сада за
2019. годину.
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