
          

На основу члана 36. Закона о лoкалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије», број:129/07), члана 45. и 138. Статута општине Владичин Хан («Службени 

гласник Пчињсог округа», број:21/08) и члана 123. Пословника Скупштине општине 

Владичин Хан («Службени гласник Пчињског округа», број:23/08), Скупштина општине 

Владичин Хан на седници одржаној дана 30.04.2009.године, донела је 

 

 

                                                            ОДЛУКУ 

О РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се уређује састав и делокруг, организација и начин рада радних тела 

Скупштине општине Владичин Хан која су утврђена Статутом општине. 

 

Члан 2. 

 Скупштина општине Владичин Хан (у даљем тексту: Скупштина) образује стална 

радна тела, ради разматрања и решавања појединих питања из надлежности Скупштине. 

 

Члан 3. 

 Скупштина, по потреби, образује повремена радна тела, ради разматрања 

одређених питања и извршавања посебних задатака из надлежности Скупштине. 

 

 

II СТАЛНА РАДНА ТЕЛА 

 

1. Састав и делокруг 

 

Члан 4. 

Стална радна тела Скупштине су савети, комисије и одбор. 

Чланови радних тела се именују за мандатни период за који је изабрана 

Скупштина. 

Чланови радних тела се именују из реда одборника и грађана. 

Одборник може бити члан највише два радна тела. 

Председник радног тела се именује из реда одборника или грађана. 

Скупштина именује и разрешава чланове сталних радних тела на начин и по 

поступку утврђеним Статутом општине и Пословником Скупштине. 

 

Члан 5. 

Радна тела имају председника, заменика председника и по 5 (пет) чланова. 

Председник и заменик председника се бирају на првој седници радног тела, из 

састава чланова радног тела. 

Прву седницу радног тела сазива председник Скупштине. 

До избора председника радног тела, првом седницом руководи најстарији 

одборник, члан радног тела. 

 

 



Члан 6. 

 Председника и заменика председника сталног радног тела бирају чланови радног 

тела, већином гласова од укупног броја чланова радног тела, уколико није другачије 

предвиђено законом. 

 Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама 

радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Скупштине. 

 Чланови радних тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по 

питањима која су на дневном реду, као и другим питањима која су из надлежности радних 

тела. 

Члан 7. 

 Савети Скупштине су: 

1) Савет за буџет и финансије; 

2) Савет за урбанизам и комунално-стамбене делатности; 

3) Савет за заштиту животне средине; 

4) Савет за привреду и саобраћај; 

5) Савет за пољопривреду; 

6) Савет за образовање, културу, физичку културу, информисање и спорт, и 

7) Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту и борачко – инвалидска 

питања. 

 

Члан 8. 

Савет за буџет и финансије 

Разматра и даје мишљења у вези предлога одлука и других аката који се односе на 

финансирање послова општине, буџет и завршни рачун буџета општине, таксе, накнаде и 

друге дажбине буџета, као и друга питања из области финансија. 

 

Члан 9. 

Савет за урбанизам и комунално-стамбене делатности 

Разматра и даје мишљења у вези предлога одлука и других аката из области 

урбанизма и комунално стамбене делатности, уређења, обављања и развоја комуналних 

делатности, уређивања и коришћења грађевинског земљишта и пословног простора, 

стамбене изградње, и друга питања из тих области. 

 

Члан 10. 

Савет за заштиту животне средине 

Разматра и даје мишљења у вези предлога аката и других прописа који се односе на 

заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту 

од буке и друга питања из те области. 

Прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају 

животну средину. 

Члан 11. 

Савет за привреду и саобраћај  

Разматра и даје мишљења у вези предлога одлука и других аката који се односе на 

област занатства, туризма и угоститељства, трговине, робних резерви, приватног 

предузетништва, саобраћаја, као и друга питања од значаја за развој и унапређење тих 

области. 

Члан 12. 

Савет за пољопривреду 

Разматра и даје мишљења о питањима из области пољопривреде, пољпоривредног 

задругарства, шумарства, водопривреде и развоја села. 

Прати стање и предлаже мере за подстицање развоја пољопривредне производње. 

 



Члан 13. 

Савет за образовање, културу, физичку културу, информисање и спорт. 

Разматра и даје мишљења у вези  предлога одлука и других аката из области 

образовања, културе, физичке културе, информисања и спорта, и друга питања из тих 

области. Прати реализацију програма у тим областима. 

Разматра и даје мишљења по питањима  у вези верских односа и верских заједница 

у општини. 

Члан 14. 

Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту и борачко-инвалидска питања. 

Разматра и даје мишљења у вези предлога одлука и других аката из области 

здравства, социјалне, дечје и борачко-инвалидске заштите, и друга питања која се односе 

на развој и унапређење тих области. Прати стање и иницира мере за разрешавање 

проблематике у овим областима. 

Члан 15. 

Комисије Скупштине су: 

1) Комисија за прописе, 

2) Комсија за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање,  

3) Комсија за споменике и називе улице,  

4) Комсија за представке и предлоге и 

5) Комисија за сарадњу са градовима у земљи и иностранству. 

 

Члан 16. 

Комисија за прописе 

Разматра предлог Статута општине и предлог Пословника Скупштине општине. 

Разматра предлоге одлука и других аката које усваја Скупштина, а чије разматрање 

није поверено другом радном телу, утврђује усклађеност предлога одлука и других аката 

са Уставом, Законом, Статутом, и другим прописима, и даје предлоге и мишљења 

Скупштини. 

Припрема одговоре поводом предлога, иницијативе и решења о покретању 

поступка за оцену усавности односно законитости одлука и других аката које је донела 

Скупштина. 

Разматра и цени оправданост предлога за доношење аутентичног тумачења акта 

Скупштине и сачињава предлог аутентичног тумачења. 

Утврђује пречишћене текстове одлука и других аката Скупштине. 

 

Члан 17. 

Комисија за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и 

именовање 

Разматра и даје мишљења о питањима која се односе на потврђивање мандата 

одборника и друга питања у вези избора одборника, на престанак мандата одборника, као 

и остваривање права и дужности одборника, у складу са Законом, Статутом општине и 

Пословником Скупштине. 

Разматра и даје мишљења у вези предлога одлука којима се уређује радноправни 

статус изабраних лица. 

Доноси појединачне акте о статусним питањима одборника, изабраних, 

именованих и постављених лица, у складу са Законом, Статутом општине и општим 

актима Скупштине, као и другим прописима општинског органа. 

Припрема предлоге за именовање и разрешење директора и чланова управног и 

надзорног одбора у предузећима, установама, организацијама и службама, чији је оснивач 

општина и за именовање чланова школских одбора у основним и средњим школама у 

складу са законом. 



Припрема предлоге за избор представника Скупштине општине у друге органе и 

установе, где се тражи учешће представника Скупштине. 

Разматра и утврђује предлоге за доделу јавних признања и награда. 

 

Члан 18. 

Комисија за споменике и називе улица 

Разматра и даје мишљења о питањима које се односе на подизање и одржавање 

споменика и спомен обележја, одређивање назива улица, тргова и других делова 

насељених места у општини, и друга питања за која је посебним прописима овласти 

Скупштина. 

Члан 19. 

Комисија за представке и предлоге 

Разматра представке и предлоге упућене Скупштини и председнику Скупштине,  

предлаже и даје мишљења Скупштини и другим органима о начину решавања питања 

садржаних у представкама, односно предлозима. 

 

Члан 20. 

Комисија за сарадњу са градовима у земљи и иностранству 

Разматра питања остваривања срадње општине са другим градовима у земљи и 

иностранству у областима од заједнишког интереса, подноси предлоге и даје мишљења 

Скупштини за успостављање, одржавање и даље развијање односа и веза општине са 

градовима у земљи и иностранству, са међународним асоцијацијама градова и општина, 

организује и прати спровођење активности и закључке Скупштине у тој области. 

      

           Члан 21. 

Одбори: 

 

Анкетни одбор 

Скупштина може ангажовати анкетни одбор за вршење посебних задатака, ради 

сагледавањастања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или 

догађајима. 

Анкетни одбор не може вршити истражне и друге судске радње. 

Одбор има право да тражи од државних органа и од појединих организација 

податке, исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које су му потребне. 

Представници државних органа и организација, као и грађани, дужни су да дају 

истините изјаве, податке, исправе и обавештења у раду анкетног одбора. 

После обављеног рада, анкетни одбор подноси Скупштини извештај са предлогом 

мера.  

 

2.Организација и начин рада радних тела 

 

Члан 22. 

Седницу радног тела сазива председник радног тела, по сопственој иницијативи 

или на писани захтев најмање једне трећине чланова радног тела.Ако не сазове  седницу, 

односно ако је не одржи у року од 15 дана од дана подношења захтева, седницу радног 

тела може сазвати првопотписани члан предлога за сазивање седнице 

 Председник радног тела је дужан да сазове седницу на писани захтев председника 

Скупштине. Ако не сазове  седницу, односно ако је не одржи у року од 15 дана од дана 

подношења захтева, седницу радног тела сазива председник Скупштине. 

 

 

 



Члан 23. 

Радно тело може да ради и пуноважно одлучује ако  седници присуствује већина 

чланова радног тела. 

Радно тело одлучује већином гласова присутних чланова, осим када одлучује о 

избору председника и заменика председника радног тела, за чији избор је потребна већина 

гласова од укупног броја чланова радног тела да би се донела одлука. 

 

Члан 24. 

Седница радног тела се сазива писаним позивом. 

Писани позив за седницу радног тела садржи предлог дневног реда. 

Седница радног тела се по правилу сазива 2 (два) дана пре одржавања, а може се 

сазвати и у краћем року, али не краћем од 24 часа од заказаног почетка седнице радног 

тела, ако за то постоје оправдани разлози, који морају бити образложени. 

 

Члан 25. 

Седници радног тела обавезно присуствује представник предлагача акта који је 

предмет разматрања. 

Седници радног тела може присуствовати и учествовати у раду, без права 

одлучивања, и одборник који није члан радног тела. 

У раду радног тела могу учествовати и председник општине и чланови Општинског 

већа, ако је питање из дневног реда из надлежности председника општине,односно 

Општинског већа. 

 У раду радног тела могу, по позиву, учествовати и друга лица. 

 

Члан 26. 

Ради извршавања послова из свог делокруга радно тело може, да затражи од 

општинске управе или од другог органа податке и информације од значаја за рад радног 

тела, односно изјашњење по одређеном питању о коме радно тело расправља. 

По завршеној расправи радно тело подноси Скупштини своја мишљења и предлоге. 

Радно тело одређује известиоца за седницу Скупштине по питањима о којима је 

расправљало. 

Члан 27. 

Радна тела могу да одржавају заједничке седнице, ради разматрања одређених 

питања од заједничког интереса за два или више радних тела. 

Заједничку седницу радних тела сазивају договорно председници тих радних тела. 

 

Члан 28. 

Ради разматрања сложенијих питања, радна тела могу образовати радне групе из 

састава својих чланова и из реда грађана. 

 

Члан 29. 

На седници радног тела води се записник. 

У записник се уносе следећи подаци: имена присутних, питања која су разматрана, 

мишљења и предлози радног тела, свако издвојено мишљење и известилац кога је 

одредило радно тело за седницу Скупштине. 

 Записник потписује председник радног тела и лице које је водило записник. 

 

Члан 30. 

Чланови радног тела имају право на накнаду за рад у радном телу, у висини 

дневнице за службено путовање у земљи, а чланови који живе ван седишта Скупштине 

имају право и на накнаду путних трошкова. 



Накнада из става 1. овог члана припада члановима радних тела само за дане 

одржавања седница радних тела као и седница Скупштине, када је њихово присуство као 

члана радног тела било неопходно. 

 

Члан 31. 

Рад радних тела је доступан јавности. 

Седници радног тела могу присуствовати представници средстава јавног 

информисања, који се позивају преко Стручне службе за Скупштинске послове. 

 

 

Члан 32. 

Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе сталних 

радних тела Скупштине врши Стручна служба за Скупштинске послове. 

 

 

III ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 

 

Члан 33. 

Повремена радна тела Скупштине су комисије, радне групе одборника и друга 

повремена радна тела, зависно од потреба одређених случајева. 

Скупштина образује повремена радна тела актом којим се одређује: назив и област 

за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, састав и време на које се 

образују, односно рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова 

радног тела као и обављање стручних и административно-техничких послова за потребе 

радног тела. 

 Чланови радног тела се бирају из састава одборника и из реда грађана. 

 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радним телима 

Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа, број 29/04) 

 

Члан 35. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у « Службеном 

гласнику Пчињског округа». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

Број: 06-32/3/2009-01 

 

 

 

        П Р Е Д С Е Д Н И Ц А, 

 _____________________ 

                                                                                                                   Данијела Поповић 

 

 

 

 

 


