На основу члана 98. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 118. став 2. Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', бр. 7/08) Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана
_______ 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Савет за међунационалне односе (у даљем тексту:
Савет) уређује се састав и избор чланова Савета, делокруг Савета, начин рада и
одлучивања и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет се оснива као самостално радно тело, које чине представници српског
народа и влашке националне мањине, у складу са законом и Статутом општине
Мајданпек у (даљем тексту: Статут).
Члан 3.
Савет је независан у свом раду.
Савет за свој рад одговара Скупштини општине Мајданпек (у даљем тексту:
Скупштина), у складу са законом, Статутом и овом одлуком.
Члан 4.
Рад Савета је јаван, осим ако актом Савета није другачије одређено.
Члан 5.
Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету општине, а могу се обезбеђивати и
из других извора у складу са законом.

II - ИЗБОР И САСТАВ САВЕТА
Члан 6.
Савет има 10 чланова, укључујући и председника Савета.
Председник Савета представља Савет, заказује и председава седницама,
потписује акта Савета и обавља друге послове, у складу са овом одлуком.
Председник Савета има заменика који га замењује у случају његове одсутности
или спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника се одређује актом о избору председника и чланова Савета.
Члан 7.
Председника и чланове Савета бира Скупштина из реда истакнутих припадника
српског народа и влашке националне мањине.
Члан Савета не може бити одборник Скупштине.
Од укупно утврђеног броја чланова Савета, најмање једну трећину морају чинити
нестраначке личности.
Најмање једна трећина чланова Савета су припадници мање заступљеног пола.
Мандат Савета траје пет година и тече од тренутка избора у Скупштини.
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Члан 8.
Од укупно утврђеног броја чланова Савета, пет чланова се бирају из реда
припадника српске националности, а пет чланова из реда припадника влашке
националне мањине.
Члан 9.
Кандидате за чланове Савета из реда припадника српског народа предлажу
одборничке групе.
Кандидате за чланове Савета из реда припадника влашке националних мањина
предлаже Национални савет влашке националне мањине.

Члан 10.
Председник Скупштине упућује писани позив овлашћеним предлагачима да у
одређеном року доставе предлог кандидата за чланове Савета, у смислу члана 9. ове
одлуке.
Члан 11.
Скупштина одлучује о предложеној листи кандидата за председника и чланове
Савета у целини, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника.
Ако Савет не буде изабран по предложеној листи у смислу става 1. овог члана,
понавља се поступак избора.
Члан 12.
Члановима Савета престаје мандат пре истека времена на које су изабрани,
подношењем оставке или разрешењем.
Скупштина може разрешити поједине чланове Савета на образложен писани
предлог овлашћених предлагача из члана 9. ове одлуке, или најмање једне трећине
одборника.
Када предлог за разрешење члана Савета подноси овлашћени предлагач на чији
предлог је именован, дужан је да уз предлог за разрешење поднесе и предлог за
именовање новог члана. Скупштина истовремено одлучује о разрешењу и именовању.
Члан Савета се разрешава у случајевима када најмање три пута узастопно
неоправдано одсуствује са седница Савета, када несавесним радом онемогућава рад
Савета, када својом неактивношћу не доприноси раду Савета, као и када су дужност
односно, његова функција неспојиви са дужношћу члана Савета.
Члан 13.
Стручни и административно-технички послови за потребе Савета обављају се у
Општинској управи.
III - ДЕЛОКРУГ, НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА

Члан 14.
Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне
равноправности у општини, а посебно у областима културе, образовања, информисања
и другим областима друштвених делатности, учествује у утврђивању општинских
планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности;
предлаже изворе, обим и намену средстава за остваривање националне
равноправности; обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком.
Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама
које живе у општини.
2

Члан 15.
Седнице Савета сазива, по потреби, председник Савета.
Председник Савета је дужан да сазове седницу на предлог најмање једне
трећине чланова Савета.
Члан 16.
Савет може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова Савета.
Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета.

Члан 17.
Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину, која је дужна да
се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.
Скупштина и извршни органи општине су дужни да предлоге свих аката који се
тичу националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету.
Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљсења Савета
буду доступни јавности, најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања
мишљења Савета.
Члан 18.
Савет подноси Скупштини годишњи извештај о стању у области националне
равноправности, међунационалних односа и остваривању мањинских права на
територији општине. Саставни део извештаја су предлози мера и аката за остваривање
и унапређење националне равноправности.
Савет може да поднесе и посебан извештај Скупштини, ако оцени да то захтевају
нарочито важни разлози или ако Скупштина тражи такав извештај од Савета.

Члан 19.
Савет има право да пред уставним судом покрене поступак за оцену уставности и
законитости одлуке или другог општег акта Скупштине, ако сматра да су њиме
непосредно повређена права припадника српског народа и влашке националне мањине,
као и да под истим условима пред Врховним судом Србије покрене поступак за оцену
сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине са Статутом.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Акт о избору председника и чланова Савета донеће се у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 21.
На питања у вези начина рада Савета сходно се примењују одредбе Пословника
Скупштине општине за рад сталних радних тела.
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Члан 22.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Савета
за међунационалне односе (''Службени лист општина'', бр. 12/05).
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: ________ од __________ 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горчило Потпара, професор
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Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у уводном делу.
Наиме, чланом 98. новог Закона о локалној самоуправи утврђена је обавеза да се
у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе оснива Савет за
међунационалне односе (став 1.), да се под национално мешовитим јединицама локалне
самоуправе сматрају јединице локалне самоуправе у којима припадници једне
националне мањине чине више од 5% од укупног броја становништва или свих
националних мањина чине више од 10% од укупног броја становништва према
последњем попису становништва у Републици Србији (став 2.), да представнике у
Савету за националне мањине могу имати припадници српског народа и националних
мањина са више од 1% учешћа у укупном становништву јединице локалне самоуправе
(став 3.), те да се делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета за
међунационалне односе уређује посебном одлуком скупштине јединице локалне
самоуправе, која се доноси већином гласова од укупног броја одборника (став 5.).
Према подацима последњег пописа становништва Републике Србије, извршеног
2002. године, у општини Мајданпек се око 12%, тј. 2.817 становника, изјаснило као
Власи, а 81,59%, тј. 19.339 становника, као Срби, док припадници осталих мањина не
прелазе границу од 1% од укупног броја становништва у општини, те из наведених
разлога Савет за међунационалне односе у општини Мајданпек чине припадници српског
народа и само влашке националне мањине са по 5 чланова (паритет 1:1).
Предложеном Одлуком детаљно је уређено питање делокруга, састава, избора и
начина рада Савета за међунационалне односе, а све у складу са одредбама члана 98.
Закона о локалној самоуправи.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ,
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