
П Р Е Д Л О Г 
 
 На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. 
Закон и 101/16-др. Закон) и члана 111. Статута општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, 
бр. 28/14- пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 
дана 02.02.2018. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Савета за међунационалне односе општине Димитровград („Службени 
лист града Ниша“, бр. 34/09) врши се измена и допуна тако што: 

- У члану 3. После става 1. Додаје се став 2 и гласи „Скупштина општине може поред чланова 
Савета изабрати и заменике чланова Савета“ 

- У члану 7. Став 2. Уместо речи „Врховни суд Србије“ стоји „Врховни касациони суд“, 
- У члану 15. Додају се став 2. И став 3.: 

„За свој рад члановима Савета припада накнада утврђена Одлуком Скупштине општине о 
изменама и допунама Одлуке о примањима изабраних, именованих и постављених лица у 
општини Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 10/17). 

Чланови Савета имају обавезу да наставе са радом и по истеку мандата до избора нових 
чланова Савета.“ 

Члан 2. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Димитровград“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у члану 98. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) где законодавац даје 
овлешћење Скупштини општине у национално мешовитим јединицама локалне самоуправама оснива 
Савете, односно у овом случају доноси измене и допуне Одлуке о оснивању Савета за међунационалне 
односе. 

Статута општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 28/14- пречишћени текст, 
72/15 и 156/16) у члану 111. Прописује да Скупштина општине Одлуком уређује делокруг, састав, избор 
чланова и начин рада Савета која се доноси већином гласова од укупног броја одборника у складу са 
Статутом. 

Основни разлога доношења ове измене и допуне Одлуке јесте усаглашавање са одредбама 
Закона о уређењу судова, т.ј. штоВрховни суд Србијепод тим именом не постоји а његове надлежности 
је преузео Врховни касациони суд, као и прецизирање одређених законских одредби. 
 
 Бр. ___________________ 
 У Димитровграду, ________ 2018. Године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                                 Зоран Ђуров с.р. 


