На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије», број 129/07), члана 107. Статута општине Босилеград («Службени гласник
Пчињског округа», број 16/08 и 20/09), Скупштина општине Босилеград на седници
одржаној дана 22.10.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД

Члан 1.
Овом одлуком у општини Босилеград, као национално мешовитој општини, оснива
се Савет за међунационалне односе (у даљем тексту: Савет) као самостално радно тело
које чине представници српског народа и нациналних мањина, у складу са законом и
Статутом општине Босилеград.
Члан 2.
Представнике у Савету могу имати представници српског народа и националних
мањина са више од 1% учешћа у укупном становништву општине, према последњем
попису становништва у Републици Србији.
Члан 3.
Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређења права националних
мањина и националне равноправности у општини Босилеград, а посебно у областима:
културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма, учествује у
утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање националне
равноправности.
Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама
који живе у општини Босилеград.
Члан 4.
Савет за међунационалне односе има шест чланова које бира Скупштина општине,
међу истакнутим представницима српског народа и националних мањина.
Члан Савета не може бити одборник Скупштине општие.
Чланове Савета који су припадници националних мањина предлажу нацинални
савети националних мањина, а чланове Савета који су припадници српског народа или
припадници националних мањина који немају национални савет нациналне мањине,
предлаже Комисија за статутарна, кадровска и административна питања Скупштине
општине.
Члан 5.
Мандат чланова савета траје три године и тече од тренутка избора у Скупштини
општине.
Члан 6.
Савет има председника и заменика председника, који се бирају на период од
годину дана, по принципу ротације, на предлог чланова Савета, на начин предвиђен за
доношење одлука у Савету.
Председник и заменик председника савета не могу бити припадници исте
заједнице.
Председник савета представља савет, сазива и руководи седницама Савета,
потписује акте Савета и врши друге послове, у складу са законом, Статутом општине
Босилеград и овом одлуком.

Члан 7.
Седнице савета за међунационалне односе сазива председавајући према потреби
или када то затражи неко од чланова Савета.
Начин рада Савета, сазивање и одржавање седница и остала питања од значаја за
рад Савета регулисаће се Пословником о раду Савета.
Члан 8.
Одлуке савета доносе се консензусом чланова Савета.
Члан 9.
Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине.
Скупштина општине и извршни органи општини Општине дужни су да предлоге свих
одлука које се тичу права, нациналне равноправности предходно доставе на мишљење
Савету.
Члан 10.
Савет подноси Скупштини општине извештај о стању у области нациналне
равноправности, међунационалних односа и остваривању мањинских права на територији
Општине. Саставни део извештаја су предлози мера и одлука за остваривање и
унапређење нациналне равноправности.
Савет може подносити посебан извештај Скупштини општине ако оцени да то
захтевају нарочито важни разлози или ако Скупштина општине тражи такав извештај од
њега.
Члан 11.
Савет за међунационалне односе има право да пред Уставним судом покрене
поступак за оцену уставности и законитости одлуке или другог општег акта Скупштине
општине ако сматра да су њиме непосредно повређена права припадника српског народа
и националних мањина представљених у Савету за међунационалне односе и право да
под истим условима пред Врховним судом Србије покрене поступак за оцену сагласности
одлуке или другог општег акта Скупштине општине са Статутом.
Члан 12.
У свом раду Савет за међунационалне односе сарађује са свим организацијама и
институцијама заинтересованим за заштиту и унапређење националне равноправности
националних заједница на подручју општине Босилеград.
Члан 13.
Савет доноси пословник о свом раду.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља
надлежна организациона јединица општинске управе општине Босилеград.
Члан 14.
Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету општине Босилеград, а могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Пчињског округа“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број: 06-272/09
У Босилеграду, дана 22.10.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
др Љубен Дојчинов

ОБРЗЛОЖЕЊЕ
Полазећи од законских одредби дефинисаних у Закону о локалној самоуправи, као
и одредби Статута општине Босилеград, којима је прописано да се у национално
мешовитим општинама формира Савет за међунационалне односе, у општини Босилеград
као национално мешовитој општини у којој живе више нациналних и етничких заједница,
које према последњем попису становништва из 2002. године имају више од 1%
становништва, неопходно је образовати Савет за међунационалне односе који решава сва
питања његове надлежности, утврђене Законом и Статутом општине Босилеград.
Приликом одређивања чланова Савета, имаће се у виду подаци са последњег
пописа становништва, као и ораганизације и заједнице националних и етничких заједница
које живе на територији општине Босилеград.

