На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/2007) и члана 31. став 4. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада на XII седници 27. марта 2009. године, доноси
ОДЛУКУ О ДЕЛОКРУГУ, САСТАВУ И НАЧИНУ РАДА САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ГРАДА НОВОГ САДА
(Одлука је објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", бр. 10/2009
од 27.3.2009. године.)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се делокруг, састав и начин рада Савета за
међунационалне односе Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет), начин
избора чланова Савета, као и друга питања од значаја за његов рад.
Члан 2.
Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређења
националне равноправности у Граду Новом Саду (у даљем тексту: Град), у
складу са законом, одлуком Аутономне Покрајине Војводине и Статутом
Града Новог Сада (у даљем тексту: Статут).
Скупштина Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина Града),
Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће), и
Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) су
дужни да предлоге одлука који се тичу националне равноправности
претходно доставе на мишљење Савету.

ИЗБОР И МАНДАТ ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 3.
Савет има десет чланова.
Представнике у Савету имају припадници српског народа и мађарске,
хрватске, русинске и словачке националне мањине.

Српски народ има пет представника, мађарска национална мањина
два представника, а хрватска, русинска и словачка национална мањина по
једног представника у Савету.
Председника, заменика председника и чланове Савета бира
Скупштина Града већином гласова присутних одборника, из реда
припадника српског народа и мађарске, хрватске, русинске и словачке
националне мањине.
Чланови Савета из реда националних мањина бирају се на предлог
националних савета националних мањина.
Мандат чланова Савета траје пет година.
Члан 4.
Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна
питања подноси Скупштини Града предлог за избор председника, заменика
председника и чланова Савета.

ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА
Члан 5.
Када Савет разматра питања и предлоге одлука и других аката
органа Града који се тичу права националних мањина које немају своје
представнике у Савету, представници тих националних мањина имају право
да учествују у раду Савета, без права одлучивања.
Члан 6.
Савет обавља следеће послове:
1. разматра питања остваривања националне равноправности, заштите
и унапређења права националних мањина у области образовања,
информисања, службене употребе језика и писама и културе у Граду;
2. учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од
значаја за остваривање националне равноправности;
3. прати и разматра могућности за стицање образовања на језицима
националних мањина, нарочито у предшколским установама,
основним и средњим школама на територији Града;
4. разматра постојање неопходних услова за неометан развој културе
свих националних мањина заступљених на територији Града и
питања финансирања културног стваралаштва националних мањина;

5. разматра спровођење законских одредби о истицању симбола
националних мањина у Граду;
6. предузима активности на подстицању међуетничке и међуверске
толеранције, промовише међусобно разумевање и добре односе
међу заједницама које живе у Граду; и
7. обавља и друге послове у вези са заштитом права националних
мањина на територији Града.
Члан 7.
Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену
уставности и законитости одлуке или другог општег акта Скупштине Града
ако сматра да су њиме непосредно повређена права припадника српског
народа и мађарске, хрватске, русинске и словачке националне мањине, и
право да под истим условима пред Врховним судом Србије покрене
поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине
Града са Статутом.

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА
Члан 8.
Приликом разматрања питања из своје надлежности Савет остварује
сарадњу са органима Града који су дужни да на захтев Савета доставе
тражене податке и информације из своје надлежности.
Савет сарађује и са организацијама које делују у области заштите и
унапређења
националне
равноправности,
мултикултуралности
и
толеранције.
Савет обавештава Скупштину Града о ставовима и предлозима
поводом разматрања питања из свог делокруга рада, која је дужна да се о
њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана од
дана достављања предлога или става Савета.

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 9.
Председник и заменик председника Савета не могу истовремено бити
представници српског народа, односно исте националне мањине.

Председник Савета представља Савет, сазива и руководи
седницама, потписује акта и врши друге послове у складу са законом,
Статутом и овом одлуком.
Председник Савета је дужан да сазове седницу Савета на предлог
представника српског народа, односно националне мањине која има
представника у Савету.
Члан 10.
Савет доноси Пословник о раду, којим се уређује начин рада Савета.
Савет доноси закључке, ставове, мишљења и предлоге консенсусом
чланова Савета.

ЈАВНОСТ РАДА
Члан 11.
Седнице Савета су јавне, сем у случајевима када чланови Савета
одлуче другачије.
Јавност рада се обезбеђује присуством представника средстава
јавног информисања седницама Савета, давањем саопштења, одржавањем
конференција за штампу и на друге одговарајуће начине.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Административно техничке послове за потребе рада Савета обавља
Служба за скупштинске послове.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2009-936-I
27. март 2009. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
Александар Јовановић, с.р.

На основу члана 3. став 4. Одлуке о делокругу, саставу и начину
рада Савета за међунационалне односе Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 10/2009), Скупштина Града
Новог Сада на XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
(Решење је објављено у ''Службеном листу Града Новог Сада'',
број 46/2009)
I
У Савет за међунационалне односе Града Новог Сада бирају се:
- за председника:
АНА ВОЗАР, представник словачке националне мањине
- за заменика председника:
ЛАСЛО ГАЛАМБОШ, представник мађарске националне мањине
- за чланове:
МИЛИВОЈ НИКОЛИЋ, представник српског народа
СЛОБОДАН САВОВИЋ, представник српског народа
НЕБОЈША ЈОВИЋ, представник српског народа
НАДА ЛАЗИЋ, представник српског народа
СНЕЖАНА МУШИЦКИ, представник српског народа
ЕМА ХАЈДУ ГРАЈЛАХ, представник мађарске националне
мањине
АНКИЦА ЈУКИЋ МАНДИЋ, представник хрватске националне
мањине
ИРИНА ПАПУГА, представник русинске националне мањине
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
"Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Председник
Број:022-1/2009-212-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Александар Јовановић

