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74.
На основу члана 9. Одлуке о образовању Савета за међунационалне односе општине
Бач (''Службени лист Општине Бач'' бр. 1/2009), Савет за међунационалне односе општине
Бач, на I седници одржаној 30. априла 2013. године, донео је
ПОСЛОВНИК О РАДУ
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Овим Пословником уређује се рад Савета за међунационалне односе општине Бач (у
дањем тексту: Савет), поступак за сазивање седница, руковођење седницом, ток расправе на
седницама, доношење одлука и других аката, као и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет има председника и заменика председника, који се бирају на период на годину
дана, по принципу ротације, на предлог чланова Савета, консензусом.
Члан 3.
Савет ради и одлучује у седницама.
Седнице Савета сазива председник Савета према потреби, а најмање једанпут у три
месеца.
Седницу Савета председник сазива на сопствену иницијативу, на захтев неког од
чланова Савета, председника општине или Скупштине општине.
У позиву за седницу Савета мора бити назначен дневни ред, као и место и време
одржавања седнице.
Уз позив за седницу доставља се извод из записника са претходне седнице, који се
усваја на седници Савета.
Члан 4.
Седницом Савета председава председник Савета.
На седници Савета усваја се предложени дневни ред.
Председник и чланови Савета могу предложити да се поједине тачке дневног реда
повуку из дневног реда или да се дневни ред допуни појединим тачкама. О овим предлозима
Савет одлучује без претреса.
Члан 5.
Седнице Савета су јавне.
Јавност може бити искључена само у случају да се ради о актима који представљају
службену или војну тајну, из разлога морала или из других оправданих разлога. О
искључењу јавности Савет доноси одлуку без претреса.
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Члан 6.
Савет доноси одлуке консензусом.
Савет може пуноважно одлучивати уколико седници присуствује више од половине
чланова Савета.
Члан 7.
Савет доноси одлуке, даје мишљења и препоруке из своје надлежности, које су
одређене одлуком о оснивању.
Члан 8.
Административне послове за потребе Савета обавља Секретар Скупштине општине.
Члан 9.
Одлуке Савета потписује председник Савета.
Члан 10.
За све радње које нису регулисане овим Пословником, укључујући и избор
председника Савета, сходно се примењују одредбе Пословника Скупштине општине Бач које
се односе на рад савета и комисија и изборни поступак.
Члан 11.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бач“.
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Не подлеже плаћању пореза на промет према мишљењу Покрајинског секретаријата за
образовање, науку и културу, број 412-220/75 од 17. јуна 1975. год.
Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Жељко Паклединац
Заменик одговорног уредника: Тања Мијић
Уредништво: Зоран Јовановић
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97
Тираж: 50 комада. Штампа издавач.

