На основу члана 32. став 1. тачка 1. и 41. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” број 129/07), члана 41. став 1. тачка 1., 61. и 138. Статута
општине Владичин Хан (“Службени гласник Пчињског округа” број 23/08 и 8/09 и
„Службени гласник Града Врања“ број 11/13), и члана 128. Пословника Скупштине
општине Владичин Хан (“Службени гласник Града Врања” број 15/10), Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана 13.04.2014. године, донела је

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Овoм одлуком врши се измена и допуна Пословника Скупштине општине
Владичин Хан («Службени гласник града Врања» број 15/10).
Члан 2.
У члану 33. став 3. иза речи «председника», реч «је» замењује се са «може бити».
Члан 3.
У члану 51.став 1. мења се и гласи:
»Председник општине, односно заменик председника општине, односно члан
Општинског већа подноси оставку, у писаном облику, председнику Скупштине и има
право да је образложи».
У ставу 2. истог члана иза речи «односно», реч «чланова» замењује се са «члан».
Члан 4.
У члану 75. став 1. иза речи «радним даном» додају се речи «и суботом».
У ставу 2. истог члана иза речи «одржи и», речи «другим данима», замењују се са
«недељом».
У ставу 6. истог члана иза речи «радног дана» додају се речи « односно суботом».
Иза става 6. истог члана додаје се нови став 7. који гласи:
«На предлог председника Скупштине, Скупштина може одлучити да се седница не
настави у суботу, већ првог наредног радног дана».
Став 7. члана 75. постаје став 8.
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Члан 5.
У члану 85. став 1. алинеја 1. иза речи «представник предлагача акта» додају се
речи « односно известилац акта».
Члан 6.
У члану 95. став 4. речи мења се и гласи: „Одборник има право на реплику на
излагање другог одборника само једанпут“.
У истом члану, став 5. мења се и гласи:
„Одборник који је изазвао реплику има право одговорa на реплику“.
Члан 7.
У члану 107. додаје се став 2. који гласи:
«Уколико седница Скупштине траје више дана, мере опомене се односе посебно по
дану заседања».
Члан 8.
У члану 131. став 3. број «83» замењује се бројем «80».
Члан 9.
У члану 137. став 3 мења се и гласи:
«На предлог аката који су одборницима достављени уз позив за седницу у року
краћем од пет дана пре дана одређеног за одржавање седнице амандмани се могу поднети
најкасније 1 час пре одређеног почетка седнице у облику и на начин предвиђен у ставу 1.
овог члана, а на предлог аката чије се доношење тражи по хитном поступку, односно на
предлог аката којима је дневни ред допуњен, амандмани се могу поднети на самој седници
у писаном облику са образложењем до почетка претреса о предлогу акта».
Члан 10
У члану 150. став 3. иза речи «о њиховом раду» брише се тачка, а додаје зарез и
речи «по одобрењу председника Скупштине односно радног тела».
Члан 11.
У члану 159. додаје се став 5. који гласи:
«Одборник има право на добијање одговора на одборничко питање само ако је исто
постављено под тачком питања и предлози одборника или између две седнице и ако је из
надлежности органа општине и јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина».
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Члан 12.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику града Врања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-62/1/2014-01
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић
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