На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), и члана 104. став 4. Статута општине Бач (''Службени лист општине
Бач број:16/2008) Скупштина општине Бач, на IX седници одржаној дана 19.
фебруара 2009. године, д о н о с и

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
Члан 1.
Овом Одлуком у општини Бач, као национално мешовитој општини
образује се Савет за међунационалне односе (у даљем тексту:Савет) као самостално
радно тело Скупштине општине Бач.
Члан 2.
Савет има седам чланова кога чине по један члан из сваке националне
заједнице из става 3. овог члана.
Чланове у савету имају представници српске националности и свих
националних и етничких заједница са више од 1% учешћа у укупном становништву
општине Бач а према последњем попису становништва у Републици Србији.
У општини Бач услове из става 2. испуњавају следеће заједнице:
1. Срби, већинска заједница у општини Бач, чије је учешће у укупном броју
становника општине 46,69%;
2. Словаци, чије је учешће у укупном броју становника општине 19,75%;
3. Хрвати, чије је учешће у укупном броју становника општине 8,54%;
4. Мађари, чије је учешће у укупном броју становника општине 6,10%;
5. Румуни чије је учешће у укупном броју становника општине 3,50%;
6. Роми, чије је учешће у укупном броју становника општине 1,95%;
7. Муслимани,чије је учешће у укупном броју становника општине 1,33%.
Члан 3.
Чланове Савета бира Скупштина општине из реда угледних грађана
националних и етничких заједница на предлог националних савета националних
мањина, уз обавезне консултације удружења и организација основаних за очување
националних, етничких културних и других посебности националних заједница.
Чланове Савета који су припадници српског народа или националних
заједница које немају националне савете, предлаже Комисија за кадровска,
административна питања и радне односе уз обавезне консултације удружења и
организација основаних за очување националних, етничких културних и других
посебности националних заједница.
Предлагач предлаже двоструко више кандидата него што се бира, а на листи
кандидата половина морају бити припаднице женског пола.
Скупштина општине бира чланове Савета већином од укупног броја
одборника.
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Мандат чланова Савета траје четри године и тече од тренутка избора у
Скупштини општине.
Члан 4.
Савет за међунационалне односе је овлашћен да:
- прати остваривање права националних мањина и националне
равноправности, заштите и унапређења права националних заједница у области
образовања, информисања, службене употребе језика и писама у општини Бач;
- прати нормативне, научне, стручне, културне и друге активности и праксу
на плану остваривања права националних мањина;
- анализира опште правне акте које доноси Скупштина општине и разматра
да ли постоје повреде мањинских права;
- разматра питања у вези службене употребе језика и писма националних
мањина;
- анализира да ли постоји било који вид националне неравносправности у
образовном порцесу;
- разматра предлоге мера и прописа за остваривање уставом, законом,
статутом и одлуком одређених права националних мањина;
- покреће иницијативе за решавање појединих питања из области
остваривања права националних мањина;
- учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја
за остваривање националне равноправности;
- предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање
националне равноправности;
- разматра да ли се у општини Бач поштују законске одредбе о истицању
симбола манјинских заједница;
- прати да ли постоје инциденти на националној основи који нарушавају
стабилност међунационалних односа на територији општине;
- обавља и друге послове утврђене Статутом и актима Скупштине.
Члан 5.
О својим ставовима и предлозима Савет обавештава Скупштину општине
која је дужна да се о истима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року
од 30 дана.
Скупштина општине и извршни органи општине дужни су да све предлоге
одлука и других аката које се тичу националне равноправности предходно доставе
на мишљење Савету.
Члан 6.
Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену
уставности и законитости одлуке или другог општег акта Скупштине општине ако
сматра да су њима непосредно повређена права националних и етничких заједница
представљених у Савету за међунационалне односе и право да под истим условима
пред Врховним судом Србије покрене поступак за оцену сагласности одлуке или
другог општег акта Скупштине општине са Статутом.
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Члан 7.
Савет унутар својих чланова бира председника и заменика председника на
период од годину дана уз немогућност поновног избора. Председник Савета и
заменик предсеника Савета не могу бити припадници исте заједнице.
Председник Савета предстваља Савет, сазива и руководи његовим
седницама, потписује акта савета и обавља друге послове у складу са законом,
Сатутом општине и овом одлуком.
Члан 8.
Савет ради у седницама. Седнице савета су отворене за јавност осим када у
изузетним случајевима чланови Савета друкчије утврде.
Седнице Савета сазива и њима руководи председник Савета, а у његовом
одсуству заменик председника Савета.
Савет може да одлучује ако седници Савета присуствује већина чланова од
укупног броја чланова Савета.
Савет доноси одлуке консензусом чланова Савета. Уколико се око неког
питања не може постићи консензус, савет је у обавези да по овом питању
консултује све релевантне организације и институције док се не донесе одлука.
Члан 9.
О раду Савета води се записник. О изради и чувању записника, односно
одлука, мишљења и закључака донетих на седници Савета, стара се секретар
Скупштине.
О достављању закључака са седнице Савета надлежним органима стара се
Секретар Скупштине.
Савет доноси свој Пословник о раду који ближе одређује начин рада на
седницама савета.
Члан 10.
Организационе и административне послове за потребе Савета врше
одговарајуће стручне службе Општинске управе.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Бач''

Број: 011-5/2009-I
У Бачу, 19. фебруара 2009. године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров
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На основу члана 109. Пословника Скупштине општине Бач ("Сл. лист
општине Бач" бр. 18/2008), Општинско веће Бач подноси
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
Предлог Одлуке о образовању Савета за међунационалне односе упућује се
Скупштини општине на разматрање и усвајање и чини саставни део овог акта.
О б р а з л о ж е њ е
I Правни основ за доношење Одлуке
Правни основ за доношење ове Одлуке je члан 98. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), и члан 104. став 4. Статута
општине Бач (''Службени лист општине Бач број:16/2008).
II Разлози за доношење Одлуке
Разлог за доношење Одлуке о образовању Савета за међунационалне односе
налази се управо у назначеном члану 98. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07) који говори о томе да се у национално мешовитим
општинама оснива Савет за међунационалне односе, као самостално радно тело
које чине представници српског народа и националних мањина. Сличне одредбе
садржи и члан 104. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач
број:16/2008). С обзиром на то да се по закону национално мешовите општине
сматрају јединице локалне самоуправе у којима припадници једне мањине чине
више од 5% укупног броја становника или све националне мањине чине више од
10% од укупног броја становника према последњем попису, Општина Бач има
својство национално мешовите општине те самим тим оснивање овог тела за нас
представља законску обавезу.
Начин избора чланова и председника Савета за међунационалне односе,
начин рада и доношења одлука који су регулисани предложеном Одлуком о
образовању Савета за међунационалне односе, регулисани су тако да обезбеђују
равномерну заступљеност представника српског народа и национаних мањина и
њихову равноправност у раду.
III Средства за спровођење одлуке
За спровођење ове Одлуке обезбеђена су средства у буџету општине
Број:020-2-4/2009-II
Дана: 17. фебруара 2009. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
председник мр Томислав Богуновић, с.р.
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