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ГОДИНА  XХIХ  БРОЈ 16 
 

18. јул 2008. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

133. Градско веће града Ваљева , на основу члана 

47. став 6. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС '', број 129/07 ) , на седници 

одржаној на дан 18. јула 2008. године , доноси  

П О С Л О В Н И К  О 

РАДУ  ГРАДСКОГ  ВЕЋА  ГРАДА ВАЉЕВА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Пословником о раду Градског већа Града 

Ваљева ( у даљем тексту: Пословник )  уређује се 

организација, начин рада и одлучивања Градског 

већа Града Ваљева ( у даљем тексту: Градско веће) 

и радних тела Градског већа као и друга питања од 

значаја за рад Градског већа.  

Члан 2. 

Градско веће je извршни орган Града, који 

обавља послове локалне самоуправе утврђене 

законом, Статутом града Ваљева, одлукама и 

другим актима Скупштине града. 

Члан 3. 

Градско веће чине Градоначелник, заменик 

Градоначелника, као и 7 чланова Градског већа које 

бира Скупштина града, на период од четири 

године.  

Члан 4. 

 Градско веће представља и  заступа 

Градоначелник. 

Члан 5. 

Градоначелник  је председник Градског 

већа . 

Заменик Градоначелника   је члан Градског 

већа по функцији. 

Члан 6. 

 Градоначелник: 

- сазива седнице и председава седницама 

Градског већа, 

- стара се о примени Пословника о раду 

Градског већа, 

- стара се о остваривању јавности рада 

Градског већа, 

- стара се о координирању рада Градске 

Управе, 

- одговоран је за законитост рада Градског 

већа, 

- потписује акта која доноси Градско веће, 

- врши и друге послове утврђене законом, 

Статутом града Ваљева и одлукама 

Скупштине града у складу са законом и 

Пословником о раду Градског већа. 

Члан 7. 

 Градско веће има секретара,кога поставља 

Градско веће на мандатни период од 4 

године,односно до истека мандата Градског већа. 

 За секретара Градског већа ( у даљем 

тексту : секретар ),  може бити постављено лице 

које има завршен правни факултет, положен 

стручни испит за рад у органима управе и раднo 

искуство од најмање три године. 

 

 

Члан 8. 

 

Кандидата за секретара Градског већа, 

предлаже Градоначелник.  

Предлог кандидата за секретара подноси се 

Градском већу, усмено или у писаном облику. 

Предлог кандидата за секретара садржи: 

име и презиме кандидата, личну и радну 

биографију и сагласност кандидата у писаном 

облику. 

Члан 9. 

 Секретар може бити разрешен и пре истека 

мандата на који је постављен подношењем оставке 

или на предлог Градоначелника. 



Страна 2      Службени гласник града Ваљева    18. јул  2008.                            број 16  

Члан 10. 

 Секретар Градског већа: 

-стара се о обављању стручних послова у вези са 

сазивањем и одржавањем седница Градског већа и 

његових радних тела и руководи стручним и 

административно - техничким пословима везаним 

за њихов рад , 

-помаже Градоначелнику у раду, 

-обавља и друге послове утврђене законом, 

Статутом града, Одлукама Скупштине града и 

Пословником Градског већа. 

  

II РАДНА ТЕЛА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Члан 11. 

Градско веће, за разматрање питања из 

своје надлежности, давање мишљења и предлога о 

тим питањима и за обављање одређених задатака из 

надлежности Градског већа, образује стална и 

повремена радна тела.  

Стална радна тела образују се као 

комисије, а повремена радна тела могу носити и 

друге називе (савети, радне групе, одбори и сл.). 

Стална радна тела образују се решењем 

Градског већа на период од четири године. 

Председник  сталног радног тела одређује 

се из реда чланова Градског већа. 

Чланови радних тела не морају бити из 

реда чланова Градског већа. 

Повремена радна тела образују се решењем 

Градског већа за разматрање појединих питања из 

надлежности Градског већа која не спадају у 

делокруг сталних радних тела и њихов мандат 

престаје извршењем посла и подношењем 

извештаја Градском већу. 

Решењем о образовању сталних, односно 

повремених радних тела утврђује се њихов назив, 

надлежност, састав, начин рада, и број чланова, као 

и друга питања од значаја за рад и функционисање 

радног тела. 

 

Члан 12. 

 

Седници радног тела може присуствовати 

и учествовати у раду без права одлучивања 

Градоначелник, заменик Градоначелника и чланови 

Градског већа и када нису чланови радног тела. На 

рад и одлучивање на седницама радних тела 

Градског већа примењују се одредбе овог 

Пословника. 

III СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Члан 13. 

 Градско веће ради  и одлучује на  

седницама. 

 Седнице Градског већа ( у даљем тексту : 

седница )  одржавају се по потреби, а обавезно 

једном месечно. 

 Седницу  сазива Градоначелник по 

сопственој иницијативи. 

Седница  се може сазвати и на писани  

захтев најмање једне трећине одборника или једне 

трећине  од укупног броја  чланова Градског већа , 

или председника Скупштине града. Градоначелник 

је дужан да најкасније у року од 3 дана сазове 

седницу на захтев најмање једне трећине 

одборника или једне трећине  од укупног броја  

чланова Градског већа , или председника 

Скупштине града, ако се сазивање седнице тражи 

због утврђивања предлога одлуке о буџету. 

О припремању седнице стара се 

Градоначелник уз помоћ секретара Градског већа. 

Члан 14. 

Градоначелник сазива, предлаже дневни 

ред седница и председава седницама Градског већа. 

Градоначелник сазива седницу по правилу 

писаним путем. 

 Изузетно када за то постоје оправдани 

разлози Градоначелник седницу може сазвати и на 

други погодан начин.  

У случају одсутности или спречености 

Градоначелника да обавља послове из става 1. овог 

члана , замењиваће га заменик Градоначелника. 

Члан 15. 

Седница се сазива најкасније 3 дана пре 

њеног одржавања. 

Изузетно када за то постоје оправдани 

разлози  Градоначелник   може  сазвати седницу  и 

у краћим роковима. 

Уз позив за седницу ,  доставља се предлог 

дневног реда, извод из записника са претходне 

седнице и материјали за разматрање. 

Уколико је седница сазвана у роковима 

краћим од три дана, материјали за разматрање се 

могу доставити и на самој седници , а могу бити и 

усмено изложени. 

Позив за седницу доставља се: члановима 

Градског већа , начелнику Градске управе , 

руководиоцима организационих јединица Градске 

управе, Председнику и заменику Председника 

Скупштине , Начелнику управног округа , 

представницима  предузећа , организација и 

установа чији је оснивач Град , када се разматрају 

питања из њиховог делокруга и  представницима 

средстава јавног информисања.  

 

Члан 16. 

 
Предлог дневног реда ,  на основу 

извештаја секретара о пристиглим материјалима  

утврђује Градоначелник односно , у случају његове 

одсутности или спречености заменик 

Градоначелника. 
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Члан 17. 

 

У предлог дневног реда могу се уврстити 

само материјали који су припремљени у складу са 

одредбама овог Пословника.  

Материјале за седнице припрема надлежна 

Градска управа , ( у даљем тексту: предлагач). 

Материјал за седницу обавезно се 

доставља у форми  у којој га Градско веће усваја.  

Материјал из става 2. и 3. овог члана 

обавезно се доставља уз допис предлагача из кога 

се јасно види ко је припремио  материјал, на основу 

ког прописа и које лице је одређено за 

представника предлагача на седници Градског већа.  

 

Члан 18. 

 

Нацрти, односно предлози општих аката 

који се као материјали упућују на седницу садрже: 

 

1.   правни основ за доношење акта, 

2. разлоге за доношење акта, а у оквиру њих 

посебно: проблеме чије решавање акт омогућава, 

циљеве који се актом постижу, 

3. образложење предложених решења, 

4. процену финансијских средстава потребних за 

спровођење акта, 

5. општи интерес због кога се предлаже повратно 

дејство, ако предлог акта садржи одредбе са 

повратним дејством, 

6. разлоге за доношење акта по хитном поступку, 

ако је за доношење акта предложен хитан поступак, 

7. разлоге због којих се предлаже да акт ступи на 

снагу пре осмог дана од дана објављивања у 

службеном гласнику града Ваљева и 

8. преглед одредаба одлуке које се мењају, односно 

допуњују ако се предлаже одлуке о изменама 

односно допунама.  

 

Члан 19. 

 
Градоначелник, односно у случају његове 

одсутности или спречености, заменик 

Градоначелника отвара седницу и утврђује да ли 

постоји кворум за рад и одлучивање ( у даљем 

тексту: кворум ).  

Кворум  постоји ако је на седници 

присутно више од половине од укупног броја 

чланова Градског већа.  

 

Члан 20. 

 
Седници  могу да присуствују само лица 

која су позвана. 

 

Члан 21. 

 

Ако се утврди да не постоји кворум, 

Градоначелник односно заменик Градоначелника 

одлаже седницу за одговарајући дан и сат. 

 О одлагању седнице писано се 

обавештавају само одсутни чланови Градског већа. 

Седница ће се прекинути и одложити и у 

случају, када се у току трајања седнице утврди да 

није присутна већина чланова Градског већа 

потребна за пуноважан рад. 

 

Члан 22. 

 

Пре утврђивања дневног реда усваја се 

записник са предходне седнице Градског  већа. 

О примедбама на записник Градско веће 

одлучује без расправе. 

 

Члан 23. 

 

Дневни ред седнице утврђују чланови 

Градског већа гласањем. 

Пре утврђивања дневног реда 

Градоначелник , заменик Градоначелника , као и 

сваки члан Градског већа има право да предложи 

измене или допуне предложеног дневног реда. 

Градско веће изјашњава се посебно о 

сваком предлогу за измену или допуну 

предложеног дневног реда, а затим и о 

предложеном дневном реду у целини. 

 

Члан 24. 

 

Разматрање и одлучивање на седници 

Градског већа врши се по тачкама утврђеног 

дневног реда. 

На почетку разматрања и одлучивања 

представник предлагача може образложити 

предлог. 

Градско веће може ограничити време 

излагања о појединим питањима. 

Свако питање претреса се све дотле док по њему 

има пријављених говорника. 

Говорник се за реч пријављује Градоначелнику 

када претрес почне, па све док се претрес не 

закључи. 

Градоначелник дајереч члановима Већа и 

осталим присутним по реду пријављивања и нико 

не може да говори пре него што затражи и добије 

реч од Градоначелника. 

Градоначелник може преко реда да да реч 

само представнику предлагача аката. 

Говорник може говорити само о питању 

које је на дневном реду. 

Ако се говорник удаљи од дневног реда, 

Градоначелник ће га опоменути да се држи дневног 

реда. Уколико говорник не поступи по опомени, 

градоначелник ће му одузети реч. 

Градоначелник је дужан да се брине да 

говорник не буде ометан у свом излагању. 

Када се закључи расправа о одређеном 

питању, расправа по том питању се не може  

поново отворити на истој седници. 

Градоначелник може у току седнице 

одредити паузу. 
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Члан 25. 

 

Сваки акт и радња коа представља 

одступање од утврђене процедуре у раду Градског  

већа представља повреду овог Пословника. 

Члану Градског већа који затражи да 

говори о повреди Пословника Градоначелник даје 

реч чим је овај затражи. 

Градоначелник даје одговор члану 

Градског већа да ли је учињена повреда 

Пословника. 

Ако лице из става 2. овог члана  није 

задовољно датим објашњењем поводом изречене 

примедбе, односно повреде Пословника, 

Градоначелник позива чланове Градског већа да 

одлуче о изреченој примедби. 

 

Члан 26. 

 

Када услед обимности дневног реда или 

других разлога не може да се заврши расправа по 

свим тачкама дневног реда у заказани дан, Градско 

веће може одлучити да се седница прекине и да се 

закаже наставак у одређени дан и сат о чему се 

писаним путем обавештавају само одсутни 

чланови. 

IV ОДЛУЧИВАЊЕ 

Члан 27. 

 

 По закључивању расправе по тачки 

утврђеног дневног реда, Градско веће прелази на 

одлучивање. 

После расправе, Веће може да одлучи да се 

поједина питања скину са дневног реда или да се 

одлучивање по њима одложи и врати предлагачу на 

допуну, или да се дати предлог измени или допуни. 

Градско веће одлучује већином гласова 

присутних чланова већа. 

 

 

Члан 28. 

 

Гласање се врши јавно, дизањем руке. 

Када се гласа, Градоначелник прво позива 

чланове да се изјасне које "за", а затим ко је 

"против" и  ко се уздржава од гласања. 

Након обављеног гласања Градоначелник 

закључује гласање и саопштава резултат гласања. 

 

 

V   ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ 

 

Члан 29. 

 
О реду на седници стара се Градоначелник.  

За повреду реда на седници Градоначелник 

може члану Градског већа да изрекне меру 

упозорења и одузимања речи, а осталим присутним  

лицима и меру удаљења са седнице. 

 

Ако Градоначелник редовним мерама не 

може да одржи ред на седници одредиће прекид 

седнице. 

Одредбе о одржавању реда на седници 

примењују се и на све друге учеснике у раду 

седнице Градског  већа. 

 

VI АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА  

 

Члан 30. 

Градско веће у вршењу послова из своје 

надлежности доноси : одлуке,пословник , 

правилнике , наредбе , упутства , решења , 

закључке , препоруке ,  и друга акта у складу са 

законом , статутом ,  и овим Пословником. 

Градско веће утврђује предлоге општих 

аката на начин и под условима прописаним 

законом. 

Члан 31. 

Одлуком се на општи начин регулише 

питање из надлежности Градског већа 

Пословником се уређују питања од значаја 

за организацију и рад Градског већа 

Правилником се разрађују поједине 

одредбе закона, одлука и других прописа Града 

ради њиховог извршавања. 

Наредбом се ради извршавања појединих 

одредаба одлука и других прописа наређује или 

забрањује поступање у одређеној ситуацији која 

има општи значај. 

Упутством се прописује начин рада и 

вршења послова органа Града, предузећа, установа 

или других организација  у извршавању појединих 

одредби одлука и других прописа. 

Решењем се одлучује о појединачним 

правима, обавезама и правним интересима лица у 

складу са законом, Статутом, одлукама  Скупштине 

града и одлукама Градског већа. 

Закључком се одлучује о процедуралним 

питањима, о прихватању одређених предлога, 

утврђују ставови о томе, како и на који начин треба 

убудуће поступати у појединачним питањима, 

односно стварима, иницира доношење одлука, 

односно другог општег или појединачног акта. 

Препоруком се органима града, јавним 

предузећима, установама и службама чији је 

оснивач град предлаже поступање у  одређеним 

ситуацијама, када се оцени да необавезујући став  

Градског већа по односним питањима може бити од  

користи за рад,извршавање прописа и међусобне 

односе, органа, служби и организација којима се 

препорука доставља 
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Члан 32. 

 

Акта Градског већа потписује  

Градоначелник , а тачност преписа оверава 

секретар Градског већа. 

Изворник акта потписан и оверен печатом 

чува се у документацији Градске управе. 

Под изворником акта подразумева се текст 

акта који је усвојен на седници већа. 

О изради изворних аката и њиховом отправку, 

чувању , евиденцији , објављивању , достављању 

надлежним органима и организацијанма стара се 

секретар Градског већа. 

 

Члан 33. 

 

Акта Градског  већа објављују се у 

''Службеном гласнику града Ваљева'', кад је њихово 

објављивање прописано законом, или кад Градско 

веће одлучи да се акт објави. 

О објављиваљу аката  Градског већа  стара 

се секретар Градског већа. 

Секретар Градског већа на основу изворног 

текста акта које је донело Градско веће , даје 

исправке грешака у објављеном тексту акта. 

 

 

VII ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ 

Члан 34. 

Седнице се  записују  на аудио-снимцима 

са којих се израђују записници, који се чувају у 

документационој основи седнице. 

Са седнице се прави извод из записника 

који се доставља члановима Градског већа уз позив 

за наредну седницу. 

Извод из записника садржи: време и место 

одржавања седнице, име председавајућег, имена 

присутних и одсутних чланова Градског већа, 

имена лица која су присуствовала седници по 

позиву, кратак ток седнице са назнаком питања о 

којима се расправљало и одлучивало и имена 

учесника у расправи, резултат гласања о појединим 

питањима. 

Извод из записника потписује секретар 

Градског већа. 

О изводу из записника се стара секретар 

Градског већа. 

 

VIII ЈАВНОСТ РАДА ГРАДСКОГ 

ВЕЋА 

 

Члан 35. 

 
 Рад Градског већа је јаван. 

 За јавност рада Градског већа , одговоран 

је Градоначелник. 

 Јавност рада обезбеђује се позивањем 

представника средстава јавног информисања на  

 

седнице Градског већа, издавањем саопштења за 

јавност са одржаних седница, одржавањем 

конференција за штампу или на други начин којим 

се обезбеђује да рад Градског већа буде доступан 

јавности.  

Градско веће може дати службено 

саопштење за штампу и друга средства јавног 

информисања са одржаних седница или поводом 

питања везаних за рад и одлучивање Градског већа. 

Текст службеног саопштења саставља 

надлежна служба Градске управе , а одобрава га 

Градоначелник. 

У случајевима предвиђеним законом 

јавност се може искључити или ограничити. 

 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 36. 

Овај Пословник ступа на снагу  даном  

објављивања у "Службеном гласнику  града 

Ваљева". 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

број:110-2/08-01/5 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 

ВАЉЕВА 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

__________________ 
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