На основу члана 63. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 9/02) члана 28. и 56. Статута општине Пландиште
("Службени лист оптине Пландиште", бр. 8/99 и 5/2000) и члана 60. Статута
општине Пландиште ("Службени лист општине Пландиште", бр. 3/2002 и
4/2002), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној
28.11.2003.године, донела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

Члан 1.
Оснива се Савет за међунационалне односе општине Пландиште.

Члан 2.
Представнике у Савету за међунационалне односе могу имати
заједнице са више од 1% учешћа у укупном становништву општине.

Члан 3.
Делокруг, састав и начин рада Савета за међунационалне односе
уредиће се посебном одлуком Скупштине општине.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 011-23/2003-01
Дана: 28.11.2003.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дипл.инг.пољ. Бошко Марчета, с.р.

На основу члана 22. став 1. тач. 23, и члана 87. Статута општине
Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", бр. 3/02, 4/02 и 10/03) и на основу
члана 7. Одлуке о делокругу, саставу и начину рада Савета за међунационалне
односе ("Сл. лист општине Пландиште", бр. 16/04) Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 01. 04. 2005. донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
Члан 1.
У Савет за међунационалне односе општине Пландиште ( у даљем тексту
:Савет) бирају се:
1. Мориц Лајош, Јерменовци, Ђерђа Доже 92 013/866-32 062/292900
2. Вираг Золтан, Јерменовци, М. Тита 53 866141
- по предлогу Националног савета мађарске националне мањине
3. др Муста Јосиф, Пландиште, Х. Вељка 16/13 861-554
064/2098878
- лекар специјалиста - педијатар
4. Тапалага Васа, Барице, 2. октобра 9 867016 063/7271030
-

861 613

по предлогу Заједнице Румуна у Србији

5. Хуђец Владимир, Хајдучица, Ј. Чмелика 59 864 159 063/8827508
6. Храшко Мирослав, Хајдучица, Братства Јединства 58. 864 127 063
8114100
- по предлогу Националног Савета словачке националне мањине у Србији
и Црној Гори
7. Велевски Стојан, Пландиште
8. Стефановски Миле, Пландиште, Синђелићева 38 а 862-132063/8041548
- по предлогу Удружења грађана македонске заједнице јужнобанатског
округа "Вардар"
9. Мирјана Бановић, Маргита, М Тита 6 863094 (услужни телефон)
-064 32 76 163
по предлогу Матице Ромске у Србији и Црној Гори
10. Милева Брезичанин, пензионер из Купиника
11. Миле Варићак, приватни предузетник из Дужина
представници српске заједнице, по предлогу председника општине.
Члан 2.
Председника Савета бирају чланови на првој конститутивној седници.

Члан 3.
Мандат чланова Савета траје 4 године.
Члан 4.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Пландиште"

Број:90-1/2005-01
Дана: 01. 04. 2005.г.
ПЛАНДИШТЕ
Председник Скупштине
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р

На основу члана 114. става 6. и члана 120. Статута општине Пландиште
("Службени лист општине Пландиште", бр.16/08) и члана 3. Одлуке о оснивању
Савета за међунационалне односе ("Службени лист општине Пландиште",бр.
10/03), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 21. 11. 2008.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДЕЛОКРУГУ, САСТАВУ, ИЗБОРУ ЧЛАНОВА И НАЧИНУ РАДА
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се делокруг, састав, избор чланова и начин рада
Савета за међунационалне односе (у даљем тексту:Савет).
I ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 2.
Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне
равноправности у општини Пландиште, а посебно у областима културе,
образовања, информисања и службене употребе језика и писма.
Савет учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од
значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере за
постизање националне равноправности.
Савет предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање
националне равноправности.
Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим
заједницама које живе у општини.
Члан 3.
Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену
уставности и законитости одлуке или другог општег акта Скупштине општине
Пландиште, ако сматра да су њима непосредно повређена права припадника
српског народа и националних мањина представљених у Савету и право да
под истим условима пред Врховним судом Србије покрене поступак за оцену
сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине општине Пландиште са
Статутом општине Пландиште.

II САСТАВ И ИЗБОР ЧЛАНОВА
Члан 4.
Савет има шест чланова и шест заменика чланова које бира Скупштина
општине Пландиште међу истакнутим припадницима српског народа и
националних мањина са више од 1% учешћа у укупном становништву општине
Пландиште.

Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине Пландиште.

Члан 5.
По два представника, односно члана и заменика члана, у Савету имају
припадници српског народа и следећих националних мањина у општини
Пландиште: Мађара, Македонаца, Румуна, Словака и Рома.
Чланове Савета националних мањина предлажу национални савети, а
чланове савета који су припадници националних мањина који немају
националне савете и чланове српске националности, предлаже Комисија за
кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине
Пландиште, а на иницијативу Општинског већа општине Пландиште.
Листа кандидата садржи најмање двоструко више кандидата од броја који се
бира.

Члан 6.
Председника Савета бирају чланови Савета на првој конститутивној седници
јавним гласањем, већином од укупног броја чланова радног тела.
За председника Савета изабран је кандидат који је добио већину гласова
укупног броја чланова.
Председник Савета има заменика који се бира на исти начин као
председник.

Члан 7.
Мандат чланова Савета, председника и заменика председника Савета траје
четири године и тече од тренутка избора у Скупштини општине.

III НАЧИН РАДА
Члан 8.
Савет ради у седницама које сазива председник Савета.
Прву седницу Савета сазива председник Скупштине општине, а њоме
председава најстарији члан Савета, до избора председника Савета.

Члан 9.
Савет ради у седницама којој присуствује већина чланова Савета.
Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета.

У раду Савета учествује секретар Скупштине, а могу учествовати по позиву и
друга овлашћена лица.

Члан 10.
Председник Савета организује рад, сазива и председава седницама
радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и
секретара Скупштине општине

Члан 11.
Скупштина општине је дужна да се о ставовима и предлозима Савета
изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.

Члан 12.
Скупштина општине, Општинско веће и председник општине дужни су да
предлоге свих одлука које се тичу националне равноправности предходно
доставе на мишљење Савету.
Члан 13.
Скупштина општине , Општинско веће и председник општине дужни су да
обезбеде да ставови и мишљења Савета буду доступни јавности, најкасније 30
дана од дана заузимања става или давања мишљења од стране Савета.

Члан 14.
На седници Савета води се записник који потписују председник Савета и
записничар.
У записник се обавезно уноси: време и место одржавања седнице, име
председавајућег седници, имена присутних и одсутних чланова Савета, имена
лица која су присуствовала седници по позиву, кратак ток седнице са
назнаком питања о којима се расправљало и одлучивало, резултат гласања и
назив аката донетих на седници

Члан 15.
Савет доноси пословник о раду.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета врши
Општинска управа.

Члан 16.
Савет подноси Скупштини општине извештај најмање једном годишње, а може
и чешће ако то Скупштина општине тражи од Савета.

Извештај Савета садржи стање у области националне равноправности,
међунационалних односа и остваривању мањинских права на територији
општине.
Саставни део извештаја су и предлози мера и одлука за остваривање и
унапређење националне равноправности.

Члан 17.
Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету општине Пландиште, а могу
се обезбеђивати и из других извора , у складу са законом

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о делокругу ,
саставу и начину рада Савета за међунационалне односе ("Сл. лист општине
Пландиште", бр 16/2004) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о делокругу ,
саставу и начину рада Савета за међунационалне односе ("Сл. лист општине
Пландиште", бр 7/2006).

Члан 19.
Чланове Савета изабраће Скупштина општине на основу предлога предлагача
из члана 5. ове Одлуке, а најкасније до 10. марта 2009. године.

Члан 20.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 011-8/04-01
У Пландишту, 21. 11. 2008.године

ПРЕДСЕДНИК
Дипл. ветеринар Јагода Бањанин,с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ:
Правни основ за доношење ове одлуке је у члану 114. Статута општине
Пландиште ("Службени лист општине Пландиште", бр.16/08), којим је утврђено да
се делокруг, састав и избор чланова и начин рада Савета за међунационалне
односе уређује одлуком Скупштине општине која се доноси већином гласова од
укупног броја одборника.

Разлози за доношење ове одлуке:
Овом Одлуком усклађују се одредбе о уређењу делокруга, састава, избора
чланова и начина рада Савета за међунационалне односе са одредбама од
члана 113. до члана 118. новог Статута општине Пландиште.
Одлуком о оснивању Савета за међунационалне односе ("Сл лист општине
Пландиште", бр.10/2003) основан је Савет за међунационалне односи још 2003.
године и утврђено је да представнике у Савету могу имати заједнице са више од
1% учешћа у укупном становништу општине што је у складу са чланом 113. ставом
4. Статута општине Пландиште.
Представнике у Савету имала би српска заједница и следеће националне
заједнице: Мађари, Македонци, Румуни, Словаци и Роми, као што је случај и сада,
с тим што је новина да члан Савета не може бити одборник. Предложеном
одлуком детаљније је регулисан предлагање и избор чланова Савета као и
заштита права припадника српског народа и националних мањина.
Националне заједнице
Број
проценат
Срби
7540
56,36
Мађари
1619
12,10
Македонци
1297
9,69
Румуни
965
7,21
Словаци
725
5,42
Роми
269
2,01
* Укупан број становника општине је 13377. Све остале националне мањине
имају мање од 1%.Подаци су из пописа из 2002. године.

Садржај Одлуке:
Правни основ за доношење Одлуке, орган општине који доноси акт, назив
акта, делокруг рада Савета, састав и избор чланова , начин рада и прелазне и
завршне одредбе којим се одређује време кад ступа одлука на снагу и обавезу
да се објави у "Службеном листу општине Пландиште".
Општинско веће, законом овлашћени предлагач, разматрао је и утврдио
предлог одлуке.
Предлог Одлуке је разматрала и Комисија за друштвене делатности.
Како је Скупштина општине овлашћена за доношење овог акта, то јој се
исти доставља на разматрање и доношење.

Општинска управа

