Члан 32. став 1. тачка 6., члана 98. Закона о локалној самоуправи («Сл. гл.
Република Србија» број 129/07), члана 41. став 1. тачка 7. и члана 67. Статута
општине Медвеђа («Сл. гл. града Лесковца» број 18/08), Скупштина општине
Медвеђа на седници одржаној 18. августа 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ОДНОСЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се делокруг, састав и начин рада савета за
међунационалне односе општине Медвеђа.
Члан 2.
Савет за међунационалне односе:
- разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне
равноправности, у складу са законом и статутом општине.
- 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 и право да под истим условима пред Уставним судом
покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине
општине са статутом општине.
- врши и друге послове у складу са законом и другим прописима.
Члан 3.
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 (тридесет) дана.
Члан 4.
Скупштина општине је дужна да предлоге свих одлука које се тичу
међунационалних и етничких заједница претходно достави на мишљење савету за
међунационалне односе.

Члан 5.
Савет за међунационалне односе чине представници свих националних
и етничких заједница.
Савет има 7 (седам) чланова, односно председника, заменика
председника и пет чланова које бира Скупштина општине.
Члан 6.
Мандат чланова савета траје 4 (четири) године, односно колико траје
мандат Скупштине која их је изабрала.

Члан 7.
Седницу савета сазива председник или заменик председника, у случају
оправдане одсутности председника.
Седнице савета се одржавају према потреби.
Члан 8.
Председник савета организује рад, председава седницама, формулише
закључке и о томе обавештава председника или секретара Скупшитне општине.
Чланови савета учествују у раду овог органа, износе своје мишљење и
дају предлоге о питањима која су на дневном реду, а могу иницирати и друга
питања из делокруга савета.
Члан 9.
Савет може радити ако седници присуствује већина од укупног броја
чланова савета, а одлуке и закључке доноси већином гласова чланова који
присуствују седници.
Члан 10.
На начин рада савета сходно се примењују одредбе Пословника
Скупштине општине Медвеђа које се односе на рад радних тела Скупштине.

Члан 11.
Стручне и административно-техничке послове за потребе савета
обављају секретар Скупштине општине и општински орган управе надлежан за
скупштинске послове.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику града Лесковца».
Члан 13.
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града Лесковац»
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