На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана. 130.Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број:
12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.10.2008. године, донела је

ОДЛУК У
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се делокруг, састав и начин рада Савета за
међунационалне односе општине Прибој (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 унапређивање националне
равноправности у општини Прибој у области образовања, културе,
информисања,неговања традиција, изграђивања добрих међунационалних односа,
узајамног поштовања и толеранције .
Савет за међунационалне односе промовише међусобно разумевање и добре
односе међу свим заједницама које живе у општини.
Члан 3.
Представнике у Савету могу имати припадници српског народа и
националних мањина са више од 1% учешћа у укупном становништву општине
Прибој ,према званичним подацима утврђеним
на последњем попису
становништва у Републици Србији
Члан 4.
Савет има пет чланова.
Представнике у Савету имају српска, бошњачка,муслиманска и црногорска
национална заједница.
Српска национална заједница има два представника, бошњачка,муслиманска
и црногорска национална заједница заједница по једног представника у Савету .
Скупштина општине бира чланове Савета за међунационалне односе међу
истакнутим припадницима српског народа и националних мањина.
Чланове Савета који су припадници националних мањина предлажу
национални савети националне мањине, а чланове Савета који су припадници
националних мањина који немају национални савет националне мањине и чланове
српске националности , предлаже радно тело Скупштине општине надлежно за
административно-мандатна питања.
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Члан 5.
Мандат чланова Савета траје до истека мандата Скупштине општине која их
је именовала.
Члан 6.
Одлуке Савета доносе се консезусом чланова Савета.
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.
Скупштина општине и извршни органи Општине дужни су да предлоге свих
одлука који се тичу националне равноправности претходно доставе на мишљење
Савету.
Члан 7.
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 8.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета врши
Општинска управа.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у Службеном
листу општине Прибој .
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Савета
за међунационалне односе („Службени лист општине Прибој“ број :13/04).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 06-69 од 27.10.2008. године
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Oбразложење:
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 98.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07) и члана 130. Статута
Општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“ бр. 12/08).
Чланом 98. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да се у национално
мешовитим општинама оснива Савет за међунационалне односе који чине
представници српског народа и националних мањина. Национално мешовитим
општинама у смислу овог закона, сматрају се општине у којима једна национална
заједница чине више од 5 % укупног броја становника или све заједнице чине
више од 10 % према последњем попису становништва у Републици Србији.
Чланове у Савету за међунационалне односе могу имати заједнице са више од 1 %
учешћа у укупном становништву општине.
Предлог ове одлуке усклађен је са одредбама Закона о локалној самоуправи
и Статутом општине Прибој. Предлогом одлуке регулисана су питања , послови и
задаци које обавља Савет за међунационалне односе и то: делокруг, састав, начин
рада и обављања административно-техничких послова за Савет.
Према објављеним подацима последњег пописа становништва који је
спроведен 2002.године национална структура становништва Прибоја је следећа :
Срби 74,14%,Бошњаци 18,32% , Муслимани 4,69%, Црногорци 1,09%,учешће
припадника осталих националних заједница је мањи од 1% у укупном
становништву општине ,па из тих разлога није предвиђено њихово учешће у
Савету за међунациналне односе.
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