На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07) и
члана 111. Статута општине Димитровград („Сл. Лист града Ниша“ бр. 79/08), Скупштина
општине Димитровград, на седници одржаној 08.05.2009. године доноси:

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ У ОПШТИНИ
ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Овом Одлуком у општиниДимитровград, као национално мешовитој општини, оснива
се Савет за међунационалне односе (у даљем тексту: Савет) као самостално радно тело
које чине представници српског народа и националних мањина и уређује се његов састав,
избор и мандат чланова, делокруг и начин рада и друга питања од значаја за рад Савета.

Састав Савета
Члан 2.
Представнике у Савету имају припадници српског народа и националних мањина са
више од 1% учешћа у укупном становништву општине, према последњем попису
становништва у Републици Србији.
Ако је учешће неке националне мањине у укупном броју становника приближно
неопходном минимуму од 1% и те мањине могу имати своје представнике у Савету.
Члан 3.
Савет чини укупно шест (6) чланова, представници српског народа, представници
бугарске и ромске националне мањине, с тим да нити српски народ, нити националана
мањина неможе имати већину чланова Савета.
Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине.
Бугарске национална заједница има два (2), српска два (2) и ромска два (2)
представника у Савету чиме се обезбеђује равномерна заступљеност и национална
равнотежа представника локалне већине и представнике локалне мањине – тако да ниједна
национална мањина нема већину.

Избор и мандат чланова Савета
Члан 4.
Чланове Савета бира Скупштина општине на предлог националних савета
националних мањина.
Члан 5.
Чланове Савета који су припадници српског народа и националних заједница које
немају навционални савет, предлаже Одбор за административна, мандатно имунитетска
питања Скупштине општине, уз обавезно консултовање удружења и организација у локалној
заједници.
Предлагач предлаже листу кандидата водећи рачуна о равномерној заступљености
полова.
Скупштина општине бира чланове Савета већином гласова од укупног броја одборника.
Члан 6.
Мандат чланова Савета траје колико траје мандат Скупштине јединице локалне
самоуправе.
Новоизабрана Скупштина може потврдити мандат чланова Савета који су изабрани у
предходном мандату.

Делокруг рада Савета

Члан 7.
Савет је овлашћен да обавља следеће послове:
1) разматра питања остваривања националне равноправности, заштите и унапређење
права националних заједница посебно у области образовања, информисања
службене употребе језика и писма и културе у општини Димитровград.
2) Анализира правне акте општине Димитровград и разматра да ли постоје повреде
мањинских права,
3) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање националне равноправности,
4) прати и разматра могућности за стицање образовања на мањинским језицима,
нарочито у предшколским установама, основним и средњим школама на територији
општине Димитровград,
5) анализира да ли постоји било који вид националне неравноправности у образовном
процесу,
6) прати да ли се, како и под којим условима остварује право на информисање на
матерњем језику на локалном нивоу,
7) прати рад медија и анализира њихов садржај с аспекта могућег угрожавања културе
толеранције у локалној средини,
8) анализира да ли се у Статуту општине Димитровград налазе одредбе којима су
језици и писма националних мањина уведени у службену употребу у општини
Димитровград и да ли је скупштина у вези са тим донела одговарајуће одлуке. Савет
посебну пажњу посвећује питању начина и квалитета остваривања права на
службену употребу језика и писама на територији општине Димитровград,
9) разматра да ли постоје неопходни услови за неометен развој култура свих
националних заједница заступљених на територији општине Димитровград адекватна
политика локалних власти када је у питању финансирање културног стваралаштва
националних заједница,
10) разматра општинску Одлуку о буџету и даје мишљење о средствима опредељеним
за остваривање националне равноправности и мањинских права,
11) прати и разматра да ли су све националне заједнице на територији општине
Димитровград равноправно заступљене у органима локалне самоуправе,
администрацији, јавним предузећима и установама којима је поверено вршење јавних
овлашћења од стране општине Димитровград,
12) разматра да ли постоји неки вид економске неравноправности на етничкој основи, а
посебно разматра положај и проблеме вишеструко дискриминисаних група,
13) разматра да ли се у општини поштују законске одредбе о истицању симбола
мањинских заједница у општини Димитровград,
14) прати да ли постоје инциденти на националној основи који нарушавају стабилност
међунационалних односа на територији општине Димитровград,
15) предузима одговарајуће активности с циљем подстицања међуетничке и међуверске
толеранције и промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим
заједницама које живе у граду,
16) обавља и друге послове у вези са заштитом националних и етничких заједница на
територији општине.
Савет је овлашћен да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и
законитости одлуке, или другог општег акта Скупштине општине Димитровград ако сматра
да су њиме 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
Димитровград са Статутом.

Међусобни односи са другим органима
Члан 8.

Скупштина и извршни органи Општине дужни су да предлоге свих одлука који се тичу
националне равноправности предходно доставе на мишљење Савету.
Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине
Димитровград која је дужна да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у
року од 30 дана.
Ради унапређења остваривања мањинских права Савет предлаже Скупштини
општине Димитровград и другим надлежним органима доношење одговарајућих одлука и
предузимање одговарајућих мера у областима из делокруга Савета.
Када уочи недостатке, пропусте или друге проблеме у области његовог делокруга
рада, Савет се обраћа надлежним општинским покрајинским и државним органима, и
захтева да они реагују у складу са својим надлежностима.
Члан 9.
У свом раду Савет сарађује са свим организацијама и институцијама
заинтересованим за заштиту и унапређење националне неравноправности на подручју
општине Димитровград, укључујући локалног омбудсмана, националне савете националних
мањина, невладине организације, медије, и Савете за међунационалне односе у другим
јединицама локалне самоуправе.
Савет има активну улогу у прекограничној комуникацији и сарадњи општина са
јединицама локалне самоуправе у другим државама.

Унутрашње уређење и рад Савета
Члан 10.
Савет има председника и заменика председника, који се бирају на период од годину
дана по принципу ротације на предлог чланова Савета.
Председник и заменик председника Савета не могу бити припадници исте заједнице.
Председник Савета представља Савет, сазива и руководи седницама Савета,
потписује акта Савета и врши друге послове, у складу са Законом, Статутом општине
Димитровград и овом Одлуком.
Члан 11.
Савет доноси Правилник о свом раду, којим се детаљније уређују правила и
процедуре у начину рада.

Одлучивање
Члан 12.
Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета.
Уколико се око неког питања не може постићи консензус, Савет је у обавези да по
овом питању консултује све релевантне организације и институције, док се не донесе
одлука.

Јавност рада
Члан 13.
Седнице Савета су отворене за јавност, сем у изузетним случајевима када чланови
Савета одлуче другачије у складу са Правилником о раду Савета.
Јавност рада се обезбеђује присуством представника медија седницама савета,
заинтересованих грађана, давањем саопштења, одржавањем конференција за штампу и на
друге одговарајуће начине.
О одржавању седнице Савета је дужан да путем медија упозна јавност о датуму и
времену одржавању седнице Савета.

Извештај о раду
Члан 14.

Савет подноси Скупштини општине Димитровград годишњи извештај о стању у
области националне равноправности, међунационалних односа и остваривању мањинских
права на територији општине Димнитровград. Саставни део извештаја су предлози мера и
одлуке за остваривање и унапређење националне равноправности.
Савет може да поднесе и посебни извештај Скупштини општине Димитровград ако
оцени да то захтевају нарочито важни разлози или ако Скупштина општине Димитровград
тражи такав извештај од њега.
Извештај Савета се објављује.

Средства за рад Савета
Члан 15.
Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету општине Димитровград као посебна
ставка, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу са Законом.

Завршне одредбе
Члан 16.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља надлежна
организациона јединица Општинске управе општине Димитровград.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Сл. Листу града
Ниша“ а биће објављена и на огласној табли Скупштине општине Димитровград.
Број: 06-25/09-I/09-3
У Димитровграду, 08.05.2009. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Геров дипл. ецц.

