
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

16-1429/09
Б е о г р а д

дел.бр.11360       датум 10.12.2009. 

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06) и  члана 
31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07), у поступку 
контроле законитости и правилности рада Скупштине општине Жагубица,  покренутог 
по притужби Националног савета влашке националне мањине, Заштитник грађана

У Т В Р Ђ У Ј Е

У поступку конституисања Савета за међунационалне односе (у даљем тексту Савет), 
Скупштина  општине  Жагубица  направила  је  пропуст  у  раду,  који  се  огледа  у 
следећем: 

- Председник Скупштине  општине  Жагубица није  упутио  писани  позив 
Националном  савету  влашке  националне  мањине, да  достави предлог 
кандидата  за избор чланова Савета,  у складу са чланом 98 Закона о локалној 
самоуправи. 

- Оваквим пропустом, избор чланова и донето решење о избору, не обезбеђују 
законом утврђену обавезу да се представници влашке националне мањине у 
Савету, бирају на предлог Националног савета влашке националне мањине.

            
С  обзиром  на  утврђено,  Заштитник  грађана  упућује Скупштини  општине  Жагубица 
следећу: 

П Р Е П О Р У К У

• Потребно  је  да Скупштина  општине  Жагубица укине  донето  Решење  о 
избору  чланова  Савета  за  међунационалне  односе  и  поново  упути  писане 
позиве  овлашћеним предлагачима,  да доставе предлог кандидата за  чланове 
Савета.  

• У  поновљеној  процедури  упућивања  позива  за  предлагање  кандидата  за 
избор чланова Савета, председник  Скупштине општине Жагубица, доставиће 
писани  позив  Националном  савету  влашке  националне  мањине,  за  предлог 
кандидата  за  чланове  из  реда  припадника  влашке  националне  мањине,  у 
складу са законом.  

Скупштина општине  Жагубица  обавестиће Заштитника грађана у року од 60  дана од 
дана пријема ове препоруке о предузетим мерама и поступању по њој и доставити копију 
новог решења о избору чланова Савета.
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Разлози:

Национални савет  влашке  националне  мањине  поднео  је  притужбу  на  поступање 
председника и секретара Скупштине општина Жагубица, указујући да им није достављен 
захтев за именовање чланова и да је Скупштина општине самостално одредила чланове 
Савета.

Поступајући  по  притужби  и  на  основу  изјашњења   Скупштине  општина  Жагубица, 
Заштитник грађана је утврдио пропуст у раду и при  давању одговарајуће препоруке за 
исправљање пропуста, руководио се следећим чињеницама:

Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007)  у члану 98. утврђена је 
обавеза оснивања савета за међунационалне односе у национално мешовитим јединица 
локалне самоуправе, у којима припадници једне националне мањине чине више од 5% од 
укупног броја становника или свих националних мањина чине више од 10% од укупног 
броја становника према последњем попису становништва. Истом одредбом утврђено је да 
у  случају  националних  мањина,  које  имају  своје  изабране  националне  савете, 
представници националних мањина у савету се бирају на предлог националног савета. 

Општина Жагубица је национално мешовита јединица локалне самоуправе, у којој живи 
22,05%  становника  припадника  влашке  националне  мањине  и  у  складу  са  својом 
законском обавезом, Скупштина општина Жагубица је на седници,  одржаној  23.  марта 
2009. године, донела Одлуку о оснивању савета за међунационалне односе. 

Истом Одлуком, утврђен је  начин избора и састав Савета, на начин, да од осам чланова, 
четири члана се бира из реда припадника националних мањина, и то, три из реда влашке 
и  један  из  реда  ромске  националне  мањине.  Такође,  у  складу  са  одредбом  члана  98. 
Закона о локалној самоуправи,  утврђена је обавеза у члану 9.  Одлуке,  да кандидате за 
чланове савета из реда припадника националних мањина, предлажу национални савети 
националних мањина, уколико их имају. 

Међутим,  како је наведено у изјашњењу  Скупштине општина Жагубица, достављеног 
Заштитнику грађана 27. новембра 2009. године, актом бр.  I-020-1203-1/09-01, председник 
Скупштине општине Жагубица је упутио писани позив за предлагање кандидата за избор 
чланова  Савета,  политичким  странкама,  националним  мањинама  и  невладиним 
организацијама  и  након  добијених  предлога,  на  седници  одржаној  31.  августа  2009. 
године, донето је Решење о избору чланова Савета.

Према  наводима  из  дописа, није  упућен  писани  позив  Националном  савету  влашке 
националне  мањине,  јер  Скупштина  општине  није  имали  сазнања  да  постоје,  мада  је 
Национални савет  влашке  националне  мањине  изабран 2006.  године  и  уписан  је  у 
регистар националних савета националних мањина који води надлежни државни орган. 
Ни  након  телефонског  разговора  са  представником  националног  савета,  председник 
Скупштине  општине Жагубица,  није  исправио пропуст,  на начин утврђен чланом 10. 
Одлуке о оснивању Савета. 

Осим  примене,  законом  утврђене  обавезе  сарадње  са  националним  саветима 
националних мањина,  Заштитник грађана сматра, а у вези изјаве општинских органа да 
нису  имали сазнања о  постојању Националног  савета влашке  националне  мањине,  да 
органи мултиетничких локалних самоуправа треба да имају активан однос и сарадњу са 
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националним саветима националних мањина, јер ће тиме ојачати капацитете, у вршењу 
својих  надлежности  у  области  заштите  и  остваривања  људских  и  мањинских  права  и 
унапредити живот својих грађана припадника националних мањина. 

На  основу  наведених  чињеница,  Заштитник  грађана,  применом  чл.  31.  ст.  2.  Закона, 
упутио  је  препоруку  Скупштини  општине  Жагубица  ради  отклањања  уочених 
недостатака  у  раду,  као  и  у  циљу  унапређења  рада,  спречавања  сличних  пропуста  у 
будућности и посебно, ради обезбеђивања услова за остваривање улоге Савета у заштити 
људских и мањинских права и превенцији конфликата на локалном нивоу.  
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ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саша Јанковић

 

Доставити :
-  председнику Скупштине општине Жагубица
- копију Националном савету влашке националне 
мањине
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