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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Скупштина  града  Зрењанина  је  на  седници  одржаној  дана  18.02.2011.  године 
донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о Савету за међунационалне односе 
тако да члан 4 Одлуке о Савету за  међунационалне односе (Сл.  лист општине 
Зрењанин бр. 3/05, 1/08 и Сл. лист града Зрењанина бр. 1/11) сада гласи:

  «Скупштина града образује Савет и бира чланове Савета.

У  случају  националних  мањина  које  имају  изабране  своје  националне  савете, 
представници националних  мањина  у Савету бирају се  на  предлог  националног 
савета, по једног члана из сваке националне мањине.

Комисија  за  кадровска,  административна  питања  и  радне  односе  (Комисија  за 
персонална питања) предлаже три представника српског народа у Савет. 

На начин предвиђен у ставу 3 овог члана ће се поступити и у случају националних 
мањина које немају изабране националне савете.

Националне  мањине  које  имају  мање  од  1%  учешћа  у  укупном  становништву 
јединице  локалне  самоуправе  могу  присуствовати  седницама  Савета  без  права 
гласа».

То значи да ће, убудуће,  Савет за међунационалне односе града Зрењанина бити 
састављен  од  три  представника  српског  народа  и  по једног  представника  сваке 
националне  мањине,  док  је,  на  основу  досадашњих  прописа,  Савет  за 



међунационалне односе био састављен од једног представника српског народа и по 
једног представника сваке националне мањине.

Полазећи  од  тога  да  дискриминација  и  дискриминаторско  поступање  означава 
свако  неоправдано  прављење  разлике  или  неједнако  поступање,  односно 
пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица 
или  групе  а  који  се,  између  осталог,  заснива  на  националној  припадности  или 
етничком пореклу, очигледно је да је новим решењима члана 4 Одлуке о Савету за 
међунационалне  односе  неоправдано  прављена  разлика  између  представника 
националних мањина и представника српског народа у Савету за међунационалне 
односе града Зрењанина, а на штету националних мањина.

Ово тим пре што се одлуке у Савету за међунационалне односе доносе консензусом 
чланова Савета,  па самим тим нема ни потребе да једна национална заједница има 
већи број представника од других.

С  обзиром  да  је  чланом  10а  Одлуке  о  Заштитнику  грађана  (Сл.  лист  општине 
Зрењанин  бр.10/03  и  Сл.  лист  града  Зрењанина  бр.  24/08)  овај  орган,  између 
осталог,  овлашћен  да  даје  савете  надлежним  органима  у  вези  са  доношењем, 
изменама  и  допунама  прописа  који  се  односе  на  заштиту  права  националних 
мањина, а имајући у виду горе изложено, саветујемо Скупштини града Зрењанина 
да:

- изменом члана 4 Одлуке о Савету за међунационалне односе обезбеди да свака 
национална  мањина,  која  има  право  да  буде  представљена  у  Савету  за 
међунационалне односе града Зрењанина, има исти број представника као и српски 
народ.
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