На основу члана 63. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 9/02 и
33/04) и члана 53. Статута Општине Сремски Карловци (''Сл. лист општине Сремски
Карловци'' број 7/02, 3/03, 5/03 и 12/03) Скупштина општине Сремски Карловци на
својој 14. седници од 15. маја 2006.године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I
Овом Одлуком оснива се Савет за међунационалне односе (у даљем тексту:
Савет) и уређује састав, делокруг и начин рада Савета.

II
Савет има председника и шест чланова.
Председник и два члана Савета бирају се из реда одборника Скупштине општине,
док су четири члана Савета представници националних заједница Срба, Хрвата, Мађара
и Црногораца.
Решење о именовању чланова Савета доноси Скупштина општине. Предлог
утврђује Административно-мандатна комисија, на основу иницијалних предлога, које
могу дати надлежни органи удружења који представљају националне заједнице и
одборник.
Мандат чланова Савета, који су именовани из реда националних заједница траје
четири године, а мандат чланова Савета који су именовани из реда одборника траје, док
траје мандат Скупштине.
III
Савет разматра питања остваривања заштите и унапређења националне
равноправности у складу са Законом и Статутом Општине.
Разматра предлоге одлука и аката који се односе на остваривање
међунационалних односа, остваривање права на образовање, културу, информисање и
друга права грађана припадника националних мањина у Општини.
Савет даје мишљење Скупштини општине на предлог свих одлука које се тичу
права националних заједница, а које је Скупштина дужна да претходно достави Савету
ради давања мишљења. Савет је дужан да достави мишљење најкасније два дана до
почетка седнице Скупштине, у супротном Скупштина може одлучивати без мишљења.
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 у
њима непосредно повређена права националних заједница представљени у Савету и да
под истим условима, пред Уставним судом покрене поступак за оцену сагласности
одлуке или другог општег акта Скупштине са Статутом општине.
Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине, која је
дужна да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.

2

IV
Савет питања из своје надлежности разматра на седницама. Седница Савета може
да се одржи ако је присутна већина од укупног броја чланова Савета, а одлучује већином
гласова присутних чланова.
У свом раду Савет може доносити закључке, препоруке, предлоге, мишљења и
иницијативе у вези са питањима из своје надлежности.
Стручне и административне послове за потребе Савета врши Стручна служба
Скупштине.
V
Скупштина општине ће, донети решење о именовању чланова Савета у року од
60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу, осмог дана од дана објављивања у '' Службеном листу
општине Сремски Карловци''.
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