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ГОДИНА  XХIХ  БРОЈ 14 

 

11. јул 2008. 

 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

113.  На основу члана 38. ставови 1. и 3.  Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 11. 

јула 2008. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА  СКУПШТИНЕ  

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

За председника Скупштине града Ваљева, изабран 

је г-дин ГОРАН  ЛУЧИЋ, дипл. економиста. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења и 

примењиваће се од 11. јула 2008.године. 

 

III 

Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева» 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 112- 429 /08-04 

 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ОДБОРНИК 

Александар  Маринковић,с.р. 

 

 

 

114. На основу члана 40. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ( "Сл. гласник РС" бр. 129/07 ), члана 

33. Статута општине Ваљево ("Сл. гласник 

општине Ваљево" бр. 3/02 ) и члана 24. став 3. и 4.  

Пословника Скупштине општине Ваљево ( "Сл. 

гласник општине Ваљево" бр. 9/04 и 1/05 ), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној  11. 

јула  2008. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ПОСТАВЉЕЊУ  СЕКРЕТАРА  

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

За секретара Скупштине града Ваљева постављен је  

ИЛИЋ  НИКОЛА, дипломирани правник из 

Ваљева. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења и 

примењиваће се од 11. јула 2008.године. 

 

III 
Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева» 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Бр.112-430/08-04 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Горан Лучић, с.р. 

 

 

115. На основу члана 32., 41. и 66. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07) Скупштина града Ваљева на седници  

одржаној 11. јула 2008. године, доноси 
 

ПРИВРЕМЕНИ ПОСЛОВНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

 I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овим Пословником Скупштине града 

Ваљева, до ступања на снагу Пословника 

Скупштине града Ваљева уређује се начин 

припреме, вођење и рад седнице Скупштине града 

и друга питања везана за њен рад. 

 Све што није регулисано овим  

Пословником Скупштине града (у даљем тексту: 

Пословником) Скупштина града уређује посебним 

актом.  

 

Члан 2. 

 Рад Скупштине града ( у даљем тексту: 

Скупштина) и њених радних тела је јаван. 

У случајевима предвиђеним законом и 

овим  Пословником, јавност се искључује. 

 

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ  

 

1. Сазивање и председавање                                                                                    

конститутивном седницом 

 

Члан 3. 

  Конститутивну седницу Скупштине сазива 

председник Скупштине из претходног сазива у 
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року од 15 дана почев од дана објављивања 

резултата избора. 

У случају да председник Скупштине из 

претходног сазива не сазове конститутивну 

седницу у року из става 1. овог члана, исту може 

сазвати и најстарији одборник новог сазива 

Скупштине. 

Конститутивном седницом председава, до 

избора председника Скупштине, најстарији  

одборник ( у даљем тексту: председавајући).  

На конститутивној седници  Скупштине 

потврђују се  мандати одборника Скупштине, бира 

се председник Скупштине и поставља секретар  

Скупштине. 

 

 2. Потврђивање мандата 

 

Члан 4. 
Одборници стичу права и дужности 

одборника Скупштине даном потврђивања мандата. 

 

Члан 5. 

Скупштина јавним гласањем одлучује о 

потврђивању мандата одборника на основу 

извештаја верификационог одбора. 

 

Члан 6. 

Верификациони одбор чине  три члана – 

представника три изборне листе које су добиле 

највећи број  одборничких мандата у Скупштини. 

 Састав верификационог одбора предлаже 

председавајући. 

Верификациони одбор је изабран ако је за 

њега гласала већина присутних  одборнике. 

Члан 7. 
Радом Верификационог одбора руководи 

најстарији члан. 

 

Члан 8. 

По избору чланова Верификационог 

одбора, одборници истом предају  своја уверења о 

избору. 

  Одсутни  одборници достављају своја 

уверења о избору Верификационом одбору поштом 

или на други начин. 

Градска изборна комисија доставља 

Верификационом одбору извештај о спроведеним 

изборима за одборнике.  

 

Члан 9. 

По пријему материјала из претходног 

члана  председавајући предлаже а Скупштина 

прекида конститутивну седницу и одређује рок за 

подношење извештаја Верификационог одбора. 

 

Члан 10. 

После прекида конститутивне седнице 

Верификациони одбор  на основу извештаја 

Градске изборне комисије утврђује да ли су подаци 

из уверења о избору сваког одборника истоветни са 

подацима из  извештаја Градске изборне комисије, 

да ли су та уверења издата од надлежног органа и о 

томе подноси писани извештај Скупштини. 

 

Члан 11. 

Писани извештај садржи констатацију о 

томе  да ли су подаци из уверења о избору сваког 

одборника истоветни са подацима из  извештаја 

Градске изборне комисије  и да ли су уверења 

издата од надлежног органа.  

Поред навода из става 1. овог члана писани 

извештај садржи и предлог: 

 -  за потврђивање мандата одборника, 

 - да се не потврде мандати појединих  

одборника, са образложењем или  

 -да се одложи потврђивање мандата 

појединих одборника са образложењем.  

По пријему писаног извештаја 

Верификационог одбора наставља се 

конститутивна седница Скупштине. 

 

Члан 12. 

Извештај Верификационог одбора 

Скупштина разматра у целини. 

 По завршетку разматрања, одлучује се о 

извештају у целини, ако нема оспоравања мандата 

појединих  одборника од стране Верификационог 

одбора. 

О потврђивању мандата одборника, на 

основу извештаја Верификационог одбора, 

Скупштина одлучује јавним гласањем већином 

гласова присутних одборника.  

У гласању могу учествовати кандидати за 

одборнике којима су мандати додељени у складу са 

законом и који имају уверење Градске изборне 

комисије да су изабрани. 

 Ако Верификациони одбор у свом 

извештају предложи да се потврђивање мандата 

поједином одборнику одложи, или да му се мандат 

не потврди, о сваком таквом предлогу гласа се 

посебно. 

  Гласа се јавно, дизањем руке. 

 Одборник коме је потврђивање мандата 

одложено има право да присуствује седницама 

Скупштине и да учествује у њеном раду без права 

одлучивања, до добијања обавештења  из члана 13. 

овог Пословника. 

 Одборник коме није потврђен мандат има 

право да присуствује седницама Скупштине и да 

учествује у њеном раду без права одлучивања до 

достављања одлуке Окружног суда по жалби ако је 

иста изјављена. 

 

Члан 13. 

 Скупштина може одложити потврђивање 

мандата појединог одборника и обавезати Градску 

изборну комисију да изврши проверу ваљаности 

уверења о избору одборника издатог од стране 

наведене комисије и о томе извести Скупштину 

најкасније у року од пет дана. 

 О потврђивању мандата из става 1. овог 

члана Скупштина ће одлучити после разматрања 

Извештаја Градске изборне комисије. 
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Члан 14. 

После потврђивања мандата  одборник 

потписује свечану изјаву  која гласи: 

''Заклињем се да ћу се у раду Скупштине  

придржавати  Устава, закона и Статута и да ћу 

часно  вршити дужност одборника руководећи се 

интересима грађана''. 

Скупштина  може одлучити да одборник 

поред свечане изјаве потпише Етички кодекс 

понашања функционера локалне самоуправе у 

Србији. 

 

3. Потврђивање мандата одборника ради 

попуњавања упражњеног одборничког места   

 

Члан 15. 

По поступку који важи за потврђивање 

мандата одборника после спроведених  избора за 

одборнике, врши се потврђивање мандата нових 

одборника који попуњавају упражњена одборничка 

места због престанка мандата одборника којима је, 

у складу са законом престао мандат пре истека 

времена на који су изабрани. 

У гласању за потврђивање мандата нових 

одборника поред одборника којима је мандат 

потврђен, могу учествовати и кандидати за 

одборнике којима су мандати додељени у складу  

са законом и који имају уверење Градске изборне 

комисије  да су изабрани. 

 

 4. Председник и заменик председника 

Скупштине 

 

Члан 16. 

Председник Скупштине представља 

Скупштину, организује рад Скупштине, сазива, 

председава и руководи седницама Скупштине и 

врши друге послове предвиђене Статутом града и 

овим Пословником. 

Скупштина на конститутивној седници 

бира председника Скупштине из реда одборника, 

на време од четири године, тајним гласањем. 

Кандидата за председника Скупштине 

може да предложи најмање једна трећина 

одборника. 

Одборник може да учествује у предлагању 

само једног кандидата. 

Предлог садржи: име и презиме кандидата, 

биографију, страначку припадност, име и презиме 

известиоца, образложење и сагласност кандидата  у 

писаном облику. 

Седницом у поступку избора председника 

Скупштине руководи гласачки одбор кога чине: 

председавајући и два најмлађа одборника 

Скупштине којима помаже  секретар Скупштине из 

претходног сазива.  

Предлози кандидата за председника 

Скупштине подносе се председавајућем у писаном 

облику.  

Председавајући обавештава одборнике о 

свим примљеним предлозима за кандидате за 

председника Скупштине . 

У случају да је председавајући кандидат за 

председника Скупштине,  седницом даље  

председава следећи најстарији одборник новог 

сазива Скупштине. 

У име предлагача, известилац предлагача 

је дужан да образложи предлог. 

 

Члан 17. 

 После  завршеног предлагања, 

председавајући утврђује листу кандидата за 

председника Скупштине према азбучном реду 

презимена. 

 Испред имена  сваког кандидата ставља се 

редни број. 

 

Члан 18. 

Гласање се врши на гласачким листићима 

чији је број једнак броју одборника у Скупштини. 

Гласачки листићи су исте величине, облика 

и боје, а оверени су печатом Скупштине. 

За свако поновљено гласање, гласачки 

листићи штампају се поново. 

 

Члан 19. 

  Штампање и печаћење гласачких листића 

обавља одељење градске управе надлежно за 

скупштинске послове. 

На гласачком листићу кандидати се наводе 

редоследом утврђеним у листи кандидата. 

Рад на изради и печаћењу гласачких 

листића завршава се предајом гласачких листића 

председавајућем о чему се сачињава записник. 

 

Члан 20. 

После пријема гласачких листића за избор 

председника Скупштине, председавајући  објављује 

почетак гласања. 

 Председавајући позива одборнике према 

списку   да приме гласачки листић, што се и 

евидентира. 

На местима одређеним за гласање 

обезбеђује се тајност гласања. 

Гласање се врши заокруживањем редног 

броја испред имена кандидата за кога одборник 

гласа. 

 

Члан 21. 

 Гласачки одбор закључује поступак 

гласања, након констатације да је свим присутним 

одборницима омогућено да гласају. 

 Потом се јавно на седници спроводи 

поступак утврђивања резултата гласања следећим 

редом: 

1. утврђује се број одштампаних гласачких 

листића,  

2. утврђује се број одборника који 

присуствују седници, 

3. утврђује се број одборника који су 

примили гласачки листић, 

4. утврђује се број неупотребљених 

гласачких листића, који ће се запечатити у коверат, 

5. отвара се гласачка кутија и 

пребројавањем утврђује број гласачких листића у 
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кутији и ако  он буде већи  од броја одборника који 

су их примили, поступак се  обуставља, 

употребљени материјал се одваја за  уништење и 

спроводи се поновно гласање, на начин   утврђен 

овим Пословником, 

6. гласачки одбор утврђује важност 

односно неважност гласачких листића сходном  

применом прописа која важе   за избор одборника, 

7. неважећи гласачки листићи одвајају се и 

запечаћују у   посебан коверат,  

8. након обраде свих гласачких листића 

утврђује се број   гласова који је добио сваки од  

кандидата и објављује  резултат избора. 

 

Члан 22. 

 За председника Скупштине  изабран је 

кандидат који је добио већину гласова укупног 

броја одборника Скупштине. 

Ако је предложено више кандидата, а 

ниједан није добио потребну већину, поновиће се 

избор, и то између кандидата који су добили 

највећи број гласова. 

Ако ни у другом кругу председник 

Скупштине није изабран, понавља се поступак 

избора. 

Ако је предложен један кандидат, а није 

добио потребну већину, поновиће се избор са 

истим кандидатом.  

Ако ни у другом кругу предложени 

кандидат за председника Скупштине није изабран  

понавља се поступак избора. 

Уколико и после поновљеног поступка 

избора председник Скупштине није изабран, 

заказује се нова седница Скупштине у року који не 

може бити краћи од три ни дужи од осам дана, на 

којој се врши избор председника Скупштине по 

одредбама ставова 1.-5. овог члана. 

 

Члан 23. 

 Кандидат за председника Скупштине који 

је добио потребну већину гласова  ступа на 

дужност председника Скупштине по  објављивању 

резултата избора.  

 

Члан 24. 

 Ако изабрани председник Скупштине није 

присутан на конститутивној седници, 

председавајући одборник  наставиће са 

преседавањем конститутивном седницом.  

Ако председник Скупштине није присутан 

на радним седницама до избора заменика 

председника Скупштине седницама председава 

најстарији одборник. 

 

Члан 25. 

Председник Скупштине има заменика који 

га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и 

разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине. 

 

Члан 26. 

 Председнику и заменику председника 

Скупштине престаје функција пре истека времена 

на које су изабрани разрешењем или оставком. 

 Предлог за разрешење може поднети 

најмање једна трећина одборника Скупштине. 

 Предлог се подноси у писаној форми и 

мора бити образложен. 

 Разрешење се врши на начин и по поступку 

који је предвиђен за њихов избор. 

Оставка се подноси у писаном облику. 

О оставци се не гласа већ се само 

констатује престанак функције. 

 У случају подношења оставке, 

председнику Скупштине престаје функција даном 

одржавања седнице на којој је поднео оставку, 

односно на првој наредној седници Скупштине ако 

је оставку поднео  између две седнице. 

 Седницом на којој се одлучује о 

разрешењу не може председавати лице о чијем се 

разрешењу одлучује. 

 Уколико се на истој седници одлучује о 

разрешењу председника и заменика председника 

Скупштине, седницом председава најстарији 

присутни одборник. 

 

 5. Секретар Скупштине 

 

Члан 27. 
 Скупштина има секретара који се стара о 

обављању стручних послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница Скупштине и њених радних 

тела и руководи административним пословима 

везаним за њихов рад. 

Секретара поставља Скупштина   на 

четири године, на предлог председника Скупштине 

и може бити поново постављен . 

За секретара Скупштине може бити 

постављено лице које има завршен правни 

факултет, положен стручни испит за рад у 

органима државне управе и најмање три године 

радног искуства. 

Гласање за постављање секретара је јавно. 

Секретар Скупштине је постављен ако је за 

предлог за постављење гласала већина од 

присутног броја одборника. 

 

Члан 28. 

Секретар Скупштине може поднети 

оставку или бити разрешен пре истека мандата на 

предлог председника Скупштине.  

Предлог се подноси у писаној форми и 

мора бити образложен. 

Разрешење се врши на начин и по поступку 

који је предвиђен за његово постављење. 

Оставка се подноси у писаном облику. 

 У случају подношења оставке, секретару 

престаје функција даном одржавања седнице на 

којој је поднео оставку, односно на првој наредној 

седници Скупштине ако је оставку поднео  између 

две седнице. 
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Члан 29. 

Секретар може имати заменика који га 

замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине поставља се 

и разрешава  на исти начин  и под истим условима  

као и секретар. 

 

Члан 30. 

Скупштина се сматра конституисаном 

избором председника Скупштине и постављењем 

секретара Скупштине. 

Када се заврши конститутивна седница на 

предлог председника Скупштине истог дана може 

се одржати прва радна седница Скупштине. 

 

III ИЗВРШНИ ОРГАНИ 

 

Члан 31. 
Извршни органи Града су: Градоначелник 

и Градско веће. 

Градоначелник представља и заступа град. 

Градоначелник има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

 

Члан 32. 

Градско веће има девет чланова, од којих 

Скупштина града бира седам, док су 

Градоначелник и заменик Градоначелника чланови 

Градског већа по функцији. 

Градоначелник је председник Градског 

већа . 

Члан 33. 

Организација, начин рада и одлучивања 

Градског већа, детаљније се уређује посебном 

одлуком, у складу са законом и  Статутом. 

 

Члан 34. 

Градоначелник  и заменик Градоначелника 

бирају се из реда одборника. 

Чланови Градског већа могу се бирати из 

реда одборника. 

Градоначелника, заменика Градоначелника 

и чланове Градског већа бира Скупштина на време 

од  четири године, тајним гласањем већином 

гласова од укупног броја одборника Скупштине. 

 Кандидата за Градоначелника предлаже 

председник Скупштине. 

Кандидат за Градоначелника предлаже 

кандидата за заменика Градоначелника и кандидате 

за чланове Градског већа које бира Скупштина. 

Предлог из става 4. и 5. овог члана  

садржи: име и презиме кандидата, биографију, 

страначку припадност, образложење и сагласност 

кандидата у писаном облику. 

Поступком избора Градоначелника, 

заменика Градоначелника и чланова Градског већа 

руководи Гласачки одбор кога чине: председник и 

два члана из реда одборника које бира Скупштина,а  

помаже им  секретар Скупштине у  раду. 

Чланове Гласачког одбора предлаже 

председник Скупштине.  

 

Члан 35. 

 После  завршеног предлагања, 

Гласачки одбор утврђује листу кандидата за : 

- предлог кандидата за Градоначелника, 

- предлог кандидата за заменика 

Градоначелника, 

- предлог кандидата за чланове Градског 

већа, које бира Скупштина по азбучном реду 

презимена. 

Гласање се врши на гласачком листићу 

заокруживањем редног броја испред имена 

кандидата за кога одборник гласа. 

Тајно гласање за избор Градоначелника, 

заменика Градоначелника и чланове Градског већа 

врши се  према одредбама овог Пословника о 

избору Председника Скупштине уколико овим  

Пословником није другачије прописано. 

 

 Члан 36. 

За Градоначелника и  заменика 

Градоначелника  изабран је кандидат који је добио 

већину укупног броја одборника  Скупштине.  

 За чланове  Градског већа изабрани су 

кандидати који су добили већину укупног броја 

одборника Скупштине. 

 Ако  у поступку  избора градоначелник  , 

заменик градоначелника или   чланови градског 

већа недобију потребну већину  гласање се 

понавља.  

 Ако ни у другом кругу за избор 

Градоначелника, заменика градоначелника и 

чланова Градског већа не добију  потребну већину  

поступак избора се понавља. 

Уколико и после поновљеног поступка 

избора, Градоначелник, заменик Градоначелника и 

чланови Градског већа нису изабрани заказује се 

нова седница Скупштине у року који не може бити 

краћи од три ни дужи од осам дана, на којој се 

врши избор истих по одредбама ставова 1.- 3. овог 

члана. 

 

Члан 37. 

Кандидати за Градоначелника, заменика 

Градоначелника и чланове Градског већа који су  

добили потребну већину гласова,  ступају на 

дужност  по  објављивању резултата избора. 

 

Члан 38. 

Градоначелник  може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на образложен 

предлог најмање једне трећине одборника, на исти 

начин на који је изабран. 

О предлогу за разрешење Градоначелника 

мора се расправљати и одлучивати у року од 15 

дана од дана достављања предлога председнику 

Скупштине. 

Ако Скупштина  не разреши Градона-

челника, одборници који су поднели предлог за 

разрешење не могу поново предложити разрешење 

Градоначелника, пре истека рока од шест месеци 

од одбијања претходног предлога. 
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Члан 39. 

Градоначелнику престаје мандат: 

престанком мандата Скупштине, разрешењем и 

подношењем оставке.  

Престанком мандата Скупштине престаје 

мандат Градоначелника, заменика Градоначелника 

и Градског већа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника, заменика Градоначелника и 

Градског већа, односно председника и чланова 

Привременог органа ако је Скупштини града 

мандат престао због распуштања. 

Разрешењем Градоначелника престаје 

мандат заменика Градоначелника и Градског већа. 

Заменик Градоначелника, односно члан 

Градског већа, могу бити разрешени пре истека 

времена на које су бирани, на предлог 

Градоначелника или најмање једне трећине 

одборника, на исти начин на који су изабрани. 

Истовремено са предлогом за разрешење 

заменика Градоначелника или члана Градског  

већа, Градоначелник  је дужан да Скупштини града 

поднесе предлог за избор новог заменика 

Градоначелника  или члана Градског већа, која 

истовремено доноси одлуку о разрешењу и о 

избору.  

Предлог се подноси у писаној форми и 

мора бити образложен. 

Градоначелник, заменик Градоначелника 

или члан Градског већа који су разрешени или су 

поднели оставку, остају на дужности и врше текуће 

послове, до избора новог Градоначелника, 

заменика Градоначелника или члана Градског  

већа. 

 

  IV ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 

 

Члан 40. 

 У Скупштини се образују  одборничке 

групе. 

 Одборничку групу чине одборници једне 

или више политичких странака, друге политичке 

организације или групе грађана, која има најмање 3 

одборника. 

Одборничку групу од најмање 3 одборника 

могу удруживањем да образују одборници који 

припадају различитим политичким странкама, 

другим политичким организацијама или групи 

грађана које имају мање од 3 одборника. 

 Одборничка група се образује тако што се 

председнику Скупштине подноси списак чланова 

групе који је потписао сваки њен члан. На списку 

се посебно назначава председник одборничке групе 

и његов заменик. 

 Одборник може бити члан само једне 

одборничке групе. 

О промени састава одборничке групе 

председник групе уз писмену сагласност одборника 

који мења припадност групи обавештава 

председника Скупштине. 

О образовању нове одборничке групе и о 

променама у постојећим председник Скупштине 

обавештава одборнике на првој наредној седници.  

 

 V СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

 

 1. Припремање и сазивање седнице 

 

Члан 41. 

 О припремању седница стара се 

председник Скупштине уз стручну  помоћ 

секретара Скупштине. 

У поступку припреме седница и 

утврђивању предлога дневног реда председник 

Скупштине сарађује са председницима 

одборничких група. 

 Председник Скупштине уноси у предлог 

дневног реда предлоге које прими од овлашћеног 

предлагача, као и питања из надлежности 

Скупштине o којима је расправљано на зборовима 

грађана. 

Предлоге примљене од овлашћеног 

предлагача председник Скупштине уврстиће у 

предлог дневног реда најкасније у року од 30 дана 

од дана пријема предлога, а седницу Скупштине 

сазвати најкасније у року од 45 дана од дана 

пријема предлога. 

  Обавештење о томе да ће се примљени 

предлог уврстити у дневни ред доставиће се 

овлашћеном предлагачу најкасније у року од 15 

дана од дана пријема предлога. 

 Председник Скупштине  се стара да сва 

питања која су унета у предлог дневног реда буду 

претходно разматрана у надлежном радном телу. 

 Председник Скупштине може одбити да у 

предлог дневног реда унесе оне предлоге и питања 

која нису из надлежности Скупштине или за која 

сматра да нису довољно припремљени да би се о 

њима могло на седници расправљати о чему 

најкасније у року од 30 дана од дана пријема 

предлога обавештава  овлашћеног предлагача. 

Обавештење из претходног става мора да 

садржи разлоге одбијања.  

 

Члан 42. 

Седницу Скупштине сазива председник 

Скупштине, по потреби, а најмање једном у три 

месеца. 

Председник Скупштине је дужан да 

седницу сазове на захтев Градоначелника, Градског 

већа или једне трећине одборника, у року од седам 

дана од дана подношења захтева, тако да дан 

одржавања седнице буде најкасније у року од 

петнаест дана од дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине не сазове 

седницу у року из става 2. овог члана, седницу 

може сазвати подносилац захтева, а председава 

одборник кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине може одложити 

седницу коју је сазвао само у случају када не 

постоји кворум потребан за рад, а у другим 
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случајевима о одлагању седнице одлучује 

скупштина.  

Члан 43. 

Када Градоначелник сазове седницу 

Скупштине, Градоначелник  предлаже дневни ред 

седнице. 

Када седницу сазива једна трећина 

одборника, једна трећина одборника предлаже 

дневни ред седнице.  

Када седницу сазива Градско веће, Градско 

веће предлаже дневни ред седнице. 

Захтев за сазивање седнице са 

предложеним дневним редом, надлежна служба 

доставља одборницима. 

 

Члан 44. 
 Седнице Скупштине сазивају се писаним 

путем. 

 Позив за седницу садржи: место и време 

одржавања седнице са предлогом дневног реда. 

 О достављању позива за седницу и других 

аката одборницима води се евиденција. 

 Позив за седницу се мора доставити 

одборницима најкасније седам дана пре дана 

одржавања седнице . 

Кад постоје оправдани разлози, овај рок 

може бити и краћи. 

 

Члан 45. 

 Уз позив за седницу одборницима се 

доставља  текст и образложење предлога из 

дневног реда, извештај одговарајућег радног тела  о 

поједином питању као и други материјал. 

 Уз предлог измене општег акта обавезно се 

доставља целокупан текст акта који се мења. 

 Пет дана пре заказане седнице, целокупан 

материјал за седницу ставиће се на располагање 

одборницима код секретара. 

 

Члан 46. 

 Материјал за седницу и позив, поред 

одборника, доставља се и Градоначелнику, 

заменику Градоначелника, члановима Градског 

већа, секретару Градског већа, начелнику Градске 

управе,  руководиоцима организационих јединица 

Градске  управе, народним посланицима и 

начелнику Управног округа . 

Председник Скупштине може одлучити да 

се материјал достави и другим државним органима 

и службама у зависности од питања која се на тој 

седници разматрају. 

Позив за седницу доставља се и 

средствима јавног информисања. 

 

 2. Ток седнице 

 

Члан 47. 

 Пре усвајања записника и утврђивања 

дневног реда, председник Скупштине, по извештају 

секретара Скупштине, утврђује да ли седници 

присуствује довољан број одборника за пуноважно 

одлучивање ( у даљем тексту: кворум). 

 Скупштина може пуноважно одлучивати 

ако је на седници присутна већина одборника 

Скупштине. 

 Одборници су дужни да најкасније 48 

часова пре почетка заказане седнице обавесте 

председника Скупштине о евентуалној спречености 

за учешће на седници. 

 Ако се утврди да кворум не постоји, 

председавајући одлаже седницу за одговарајући 

дан или сат. 

О одлагању седнице писмено се 

обавештавају одборници који су одсутни. 

 Ако председавајући пре гласања о питању 

са дневног реда посумња да  постоји кворум 

наредиће прозивку или пребројавање.  

Прозивка или пребројавање извршиће се и 

кад то затражи неки од одборника пре гласања у 

циљу утврђивања кворума. 

Прозивку или пребројавање  врши 

секретар Скупштине. 

 

Члан 48. 

 Пре утврђивања дневног реда, усваја се 

записник са претходне седнице. 

По примедбама на записник објашњења 

даје председник Скупштине. 

Одборник може тражити да се прочита 

стенограм са седнице, у делу који је оспорио. 

По примедбама на записник не може се 

отварати расправа. 

 

Члан 49. 

После усвајања  записника са претходне 

седнице  приступа се утврђивању дневног реда. 

Сваки одборник може предлагати измене и 

допуне предложеног дневног реда. 

Предлози за допуну дневног реда, 

достављају се председнику Скупштине у писаној 

форми, најкасније  два дана пре дана одржавања 

седнице и морају бити образложени. 

Предлог за повлачење појединих тачака  

дневног реда  и промену редоследа  тачака у 

дневном реду достављају се председнику 

Скупштине у писаној форми најкасније до почетка 

седнице Скупштине. 

 Сваки одборник може на самој седници 

захтевати да се у дневни ред унесу поред питања и  

предлога  које је председник унео у предлог 

дневног реда, и друга питања и предлози за које  он 

сматра да су хитни. 

 Одборник је дужан да хитност питања, 

односно предлога, образложи. 

 

Члан 50. 

 О дневном реду решава се без претреса. 

 Дневни ред утврђује се већином гласова 

присутних одборника. 

 

Члан 51. 

 Једном утврђени дневни ред не  може се  

мењати у току седнице.  
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Члан 52. 

 На седници Скупштине сваки одборник  

има право да говори. 

 Када се разматрају питања из делокруга 

радних тела, право да говоре имају и чланови истих 

који нису одборници. 

 Скупштина може одлучити да по 

одређеним питањима саслуша представнике 

појединих предузећа, установа и других 

организација  као и поједине грађане. 

 

Члан 53. 
 На седници Скупштине може се говорити 

тек по добијању речи од председавајућег и то по 

редоследу пријављивања. 

Говорник може да добије реч по други пут, 

тек пошто се исцрпи листа говорника и када 

председавајући оцени да питање које је на дневном 

реду није довољно расправљено. 

 

 

Члан 54. 

 Предлагач односно представник 

предлагача и известилац радног тела могу тражити 

и одмах добити реч када то затраже да би 

објаснили, изменили или допунили предлог. 

Градоначелнику  и секретару Скупштине 

даје се реч када је затраже. 

 

Члан 55. 

 Време излагања говорника, осим  

предлагача и известиоца,  у вези са питањем које је 

на дневном реду износи пет минута. Учесник у 

претресу о истом питању може да говори само 

једанпут. 

 У случају прекорачења времена одређеног 

у претходном ставу председавајући ће опоменути 

говорника да је време протекло, а ако говорник за 

наредни минут не заврши говор, председавајући му 

одузима реч. 

 

Члан 56. 

 Одборнику који жели да говори о повреди 

овог  Пословника или повреди утврђеног дневног 

реда председник Скупштине даје реч чим је овај 

затражи. Излагање тог одборника не може трајати 

дуже од 2 минута. 

Одборник који говори о повреди овог 

Пословника обавезан је да наведе члан Пословника 

који је по његовом мишљењу повређен, да га 

цитира и образложи. 

Председник Скупштине је дужан да после 

излагања одборника да објашњење о повреди овог 

Пословника односно утврђеног дневног реда. 

Ако одборник не буде задовољан 

објашњењем, о питању решава Скупштина без 

претреса. 

Уколико Скупштина утврди да је овај 

Пословник повређен одлучиће и о начину 

отклањања те повреде. 

 

Члан 57. 

 Ако одборник затражи реч да би исправио 

навод који је по његовом мишљењу нетачан и који 

је проузроковао неспоразум или захтева лично 

објашњење, председник Скупштине ће му дати реч 

чим заврши говор лице које је исправку изазвало. 

 Одборник се у свом говору мора 

ограничити на  исправку, односно лично 

објашњење и његов говор не може да траје дуже од 

2 минута. 

 

Члан 58. 
 Уколико се одборник у свом излагању на 

седници Скупштине увредљиво изрази о другом 

одборнику наводећи његово име и презиме или 

функцију, односно погрешно протумачи његово 

излагање, одборник на кога се излагање односи, 

има право на реплику. 

 Уколико се увредљиви изрази односе на 

одборничку групу односно политичку странку којој  

одборници припадају, у име одборничке групе, 

односно политичке странке право на реплику има 

председник одборничке групе. 

 Одлуку у случајевима из става 1. и 2. овог 

члана доноси председавајући. 

 Уколико председавајући не дозволи 

тражену реплику одборник који је тражио реплику 

може захтевати да се о томе изјасни Скупштина без 

претреса. 

 Реплика не може трајати дуже од 2 минута. 

Реплика на реплику није дозвољена. 

 

Члан 59. 

 Говорник може говорити само о питању 

које је на дневном реду. 

 Ако се говорник удаљи од дневног реда, 

председавајући ће га на то опоменути и позвати га 

да се држи дневног реда. Ако се говорник после 

другог позива не буде држао дневног реда, 

председавајући ће му одузети реч. 

 

Члан 60. 

 Говорника може прекинути и опоменути 

само председавајући који је дужан да обезбеди 

слободу говора. 

 

 3. Одржавање реда на седници 

 

Члан 61. 

 О реду на седници Скупштине стара се 

председник Скупштине. 

 За повреду реда на седници Скупштине 

могу да се изрекну следеће мере: 

 - опомена 

 - одузимање речи 

 - удаљавање са седнице. 

 Опомену и одузимање речи изриче 

председник Скупштине. 

 Удаљавање са седнице изриче Скупштина 

без претреса на предлог председника или пет 

одборника Скупштине. 
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Члан 62. 

 Опомена ће се изрећи одборнику који 

својим понашањем и говором на седници нарушава 

ред или одредбе  Пословника, односно не поштује 

правила пристојности. 

 

Члан 63. 

 Одборнику ће се одузети реч ако и после 

две изречене опомене повреди ред на седници или 

повреди одредбе  Пословника или не поштује 

правила пристојности. 

 

Члан 64. 

 Одборник који у свом говору тешко вређа 

друге одборнике или друга лица или на други 

начин руши углед одборника или изазива неред,  

омета и спречава  рад на седници   удаљава се са  

седнице. 

 

Члан 65. 

 Одборник коме је изречено удаљење са 

седнице дужан је да се одмах удаљи из сале и не 

може присуствовати седници са које је удаљен. 

 Ако се одборник противи да напусти 

седницу председавајући ће наредити службеном 

лицу  овлашћеном за одржавање реда у згради да се 

одборник удаљи из сале. 

 Ако председник Скупштине мерама 

утврђеним у члану 61. овог  Пословника не може да 

одржи ред на седници, одредиће кратак прекид 

седнице  у трајању потребном да се успостави ред, 

а не дуже од 30 минута. 

 

Члан 66. 

Мера изрицања опомене и удаљавања са 

седнице изриче се  представницима средстава  

јавног информисања, као и другим лицима која 

присуствују седници, у случају повреде реда на 

седници.  

 

 4. Одлучивање 
 

Члан 67. 

 Одлучивању се приступа после претреса, 

осим у случајевима у којима је овим  Пословником 

одређено да се одлучује без претреса. 

 Пре или после претреса Скупштина може 

одлучити да се поједино питање скине са дневног 

реда или да се врати одговарајућем радном телу на 

поновно разматрање. 

 

Члан 68. 
 Када се претрес закључи приступа се 

гласању о предлогу. 

 Председавајући може предложити да 

Скупштина закључи претрес и пре завршетка 

дискусије свих пријављених говорника, ако сматра 

да је питање довољно претресено. Такав предлог 

може поднети и сваки одборник. О овом предлогу 

гласа се без претреса. 

 

Члан 69. 

 Скупштина одлучује јавним гласањем, 

уколико законом, Статутом, другим општим актом 

или овим  Пословником није другачије регулисано. 

 Одборник се може уздржати од гласања и 

може да образложи зашто се уздржао од гласања. 

 

Члан 70. 

Јавно гласање врши се дизањем руке или 

поименично. 

 

Члан 71. 
 Кад се гласа дизањем руке председавајући 

прво позива да дигну руку одборници који гласају 

"за", изброји тако дате гласове, затим позива да 

дигну руку они који гласају "против", изброји тако 

дате гласове и најзад пита да ли има одборника 

који се уздржавају од гласања и позива их да дигну 

руку, па и њих изброји. 

 У случају кад се гласа о питањима 

процедуре или о другим питањима за чије 

решавање није прописана квалификована већина, 

не мора се вршити посебно пребројавање гласова 

"за" и "против", кад је очигледно за какво је 

решење већина. У том случају констатоваће се само 

колико је гласова дато против. 

 

Члан 72. 

 Поименично се гласа тако што одборници 

по прозивци гласно изјављују да гласају "ЗА" или 

"ПРОТИВ" или да се уздржавају од гласања. 

 Кад се заврши прозивка, прозиваће се још 

једном сви одборници који се први пут нису 

одазвали. 

 Председавајући, заједно са секретаром 

Скупштине, утврђује резултат гласања. 

 

Члан 73. 

 Тајно гласање врши се на гласачким 

листићима исте боје и величине, овереним печатом 

Скупштине. 

 Кад се гласа о предлогу који треба да се 

прихвати или одбије, одборници заокружују на 

гласачком листићу реч "за" или "против". Гласачки 

листић одборници стављају у гласачку кутију. 

 

Члан 74. 

 Пре него што се приступи тајном гласању 

председавајући ће прочитати одредбе Пословника 

које се односе на поступак при тајном гласању, а 

потом се бира комисија од 3 члана за утврђивање 

резултата гласања. 

 Утврђивање резултата гласања врши се на 

следећи начин: један члан комисије узима један по 

један листић из гласачке кутије, чита шта је на 

листићу записано, па листић додаје другом члану 

који такође  чита листић и додаје трећем члану који 

и сам прегледа листић а потом  садржину листића 

бележи у списак. Садржину листића бележи и 

записничар који води записник седнице. 

 Неважећим гласачким листићем сматра се 

непопуњени гласачки листић и гласачки листић из 
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кога се не може са сигурношћу утврдити за који је 

предлог одборник гласао. 

 Приликом гласања о избору, постављењу и 

именовању, неважећим гласачким листићем сматра 

се гласачки листић на коме је заокружен већи број 

кандидата од броја који се бира, поставља односно 

именује. 

По завршетку гласања председник 

комисије обавештава Скупштину о резултатима 

гласања. 

Председник Скупштине објављује  

резултате гласања. 

 

Члан 75. 

 Ако није другачије прописано, питања се 

решавају и одлуке доносе простом већином гласова 

присутних одборника. 

Скупштина  одлучује већином гласова од 

укупног броја одборника када одлучује : 

1) о доношењу Статута, буџета и 

урбанистичких планова; 

2) о расписивању саветодавног и другог 

референдума за територију Града; 

3) о сарадњи и удруживању са другим 

јединицама локалне самоуправе и  

сарадњи са  јединицама локалне 

самоуправе  у другим државама; 

4) о утврђивању назива улица, тргова, 

градских четврти, засеока и других 

делова насељених места; 

5) о програму развоја Града и појединих 

делатности; 

6) о  јавном задуживању Града; 

7) о образовању градских општина и  

8)  у другим случајевима предвиђеним 

законом и Статутом. 

 

 5. Поступак за доношење аката 

Скупштине 

 

а/ Акти које доноси Скупштина 
 

Члан 76. 

 Скупштина доноси програме, планове, 

одлуке, друга општа акта, решења, закључке, 

препоруке и друга акта и даје аутентична тумачења 

аката које доноси. 

Одлука је општи акт којим Скупштина 

уређује питања из своје надлежности. 

Закључком и препоруком Скупштина 

утврђује ставове о појединим питањима из своје 

надлежности. 

Решењем Скупштина решава о 

појединачним и управним стварима. 

 О облику акта одлучује Скупштина с 

обзиром на природу предлога који је био стављен 

на дневни ред, без обзира на то у ком је облику акт 

био предложен. 

 Акта Скупштине израђују се на основу 

изворног записника о раду седнице на којој су 

донета. 

 Акте Скупштине потписује председник 

Скупштине. 

 О чувању и објављивању аката Скупштине 

стара се секретар Скупштине. 

 Акта Скупштине за која је одређено да се 

објављују, објављују се у "Службеном гласнику 

града Ваљево", уколико законом није другачије 

прописано. 

Секретар Скупштине, на основу изворног 

текста одлуке или другог општег акта, даје 

исправке грешака у објављеном тексту одлуке или 

другог општег акта. 

 

 б/ Иницијатива за доношење и предла-

гање аката  

 

Члан 77. 

 Иницијативу за доношење прописа и 

општих аката из надлежности Скупштине  могу  

дати  одборници, Градоначелник, Градска управа, 

као и 1% бирача. 

 Иницијатива се може састојати у усменом 

предлогу на седници Скупштине да се донесе нова 

одлука или да се укине, измени или допуни 

постојећа. Ако усвоји иницијативу, Скупштина ће  

исту доставити Градском већу.  

 Иницијатива се може састојати у 

подношењу писменог предлога одлуке са посебним 

образложењем, која се доставља Градском већу. 

  

Члан 78. 
Градско веће  утврђује предлог аката које 

доноси Скупштина Града. 

 Предлог се подноси у облику у коме се акт 

доноси и мора бити образложен. 

Образложење предлога мора да садржи: 

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. 

 Предлог се,  пре разматрања у Скупштини, 

разматра у надлежним радним телима. 

Надлежна радна тела дају Скупштини   

мишљење да прихвати или неприхвати предлог 

акта.  

Уколико надлежно радно тело  да 

мишљење Скупштини да прихвати предлог акта 

дужно је да наведе  да ли предлаже прихватање 

предлога акта у целини или са изменама, које 

подноси у форми амандмана. 

Скупштина или  Градско веће  могу 

одлучити да се предлози појединих аката 
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публикују, претресу на зборовима грађана, или 

доставе појединим организацијама на мишљење.  

 

Члан 79. 

 Претрес предлога акта у Скупштини 

почиње извештајем известиоца, па се потом  

предлог претреса у начелу, а затим у појединостима 

ако се прихвати предлог општег акта у начелу. 

 Известиоца одређује Градско веће. 

 Претресом предлога општег акта у начелу 

расправљају се питања законитости доношења тог 

акта и његова целисходност. 

 У претресу предлога о појединостима 

расправља се о правној природи предлога, о  

одредбама тог предлога, о поднетим амандманима 

и о  целисходности предлога. 

 

Члан 80. 
 Одборник има право да учествује у 

претресу предлога акта и предлаже амандмане. 

 У претресу може узети учешће и одређени 

члан  радног тела који на позив председавајућег 

даје потребна објашњења.  

Члан  радног тела може и сам затражити 

реч ради давања објашњења, када то нађе за 

потребно. 

 

 в/ Амандман   

 

Члан 81. 

 Предлог за измену и допуну предлога акта 

подноси се у облику амандмана. 

Амандман могу поднети: одборник 

Скупштине, Градско веће  и  радно тело 

Скупштине.  

Члан 82. 

 Амандман се подноси најкасније пет дана 

пре дана одређеног за одржавање седнице. 

 На предлог Статута, одлуке о буџету, 

генералног урбанистичког плана, програма развоја 

делатности за које је надлежна Скупштина, 

амандмани се подносе најкасније шест дана пре 

дана одређеног за одржавање седнице Скупштине. 

 

Члан 83. 

 Амандман се подноси у писаном облику и 

мора бити образложен. 

 Амандман садржи: назив предлога општег 

акта на који се амандман односи, текст измена, 

односно допуна предлога у целости, образложење 

са назначеним разлозима за подношење амандмана 

и назив односно име  подносиоца амандмана. 

 

Члан 84. 

 Амандман се подноси председнику 

Скупштине  који доставља амандман предлагачу и 

надлежном радном телу Скупштине ради давања 

мишљења. 

 

Члан 85. 

 Пре гласања о амандману, о њему ће се 

изјаснити  предлагач и надлежно радно тело 

Скупштине. 

 Амандман са којим се сагласи предлагач 

општег акта постаје саставни део предлога општег 

акта. 

 Ако се предлагач општег акта у начелу не 

сложи са  формулацијом амандмана, предложиће 

нову формулацију. 

 Ако подносилац амандмана прихвати нову 

формулацију, амандман постаје саставни део 

општег акта.   

Ако подносилац не прихвати нову 

формулацију, онда Скупштина прво гласа о 

амандману у тексту како га је формулисао 

подносилац. 

 

Члан 86. 

 О амандманима са гласа према редоследу 

чланова општег акта на које се односе. 

 Ако је на исту одредбу општег акта 

поднето више амандмана, прво се одлучјује о 

амандману којим се предлаже брисање те одредбе, 

а затим о амандманима којима се предлаже измена 

одредбе, по редоследу подношења амандмана. 

 Прихваћени амандмани постају саставни 

део предлога  општег акта. 

 

г/ Гласање о предлогу  у целини и  

усвајање  предлога 

 

Члан 87. 
 Кад се заврши претресање предлога  акта  

и кад је завршено гласање о предложеним 

амандманима, ако их је било, прелази се на гласање 

о предлогу акта у целини. 

Предлагач  акта  може  исти повући до 

почетка гласања о акту у целини. 

 

Члан 88. 

 Предлог  акта усвојен је у Скупштини кад 

га Скупштина, према одредбама овог Привременог  

Пословника, изгласа у целини. 

 

 д/ Проглашавање  одлуке 

 

Члан 89. 

 Текст одлуке који је усвојила Скупштина 

проглашава председник Скупштине. 

 

ђ/ Доношење аката   по хитном поступку 

 

Члан 90. 

 Општи акт се може, изузетно, донети по 

хитном поступку,без претходног разматрања у 

радним телима. 

 По хитном поступку може да се донесе 

само општи акт којим се уређују питања и односи 

настали услед околности које нису могле да се 

предвиде, а недоношење општег акта по хитном 

поступку могло би да проузрокује  штетне 

последице. 

 

Члан 91. 

 Овлашћени предлагач може председнику 

Скупштине поднети предлог да се о одређеном 
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питању  одлучи по хитном поступку са 

образложењем о штетним последицама које би 

настале због недоношења тог акта по хитном 

поступку, најкасније 24 часа пре почетка седнице. 

 О предлогу за доношење аката по хитном 

поступку одлучује се без претреса. Пре гласања о 

том предлогу Скупштина ће саслушати 

образложење предлагача. 

 Ако Скупштина усвоји предлог да се акт 

донесе по хитном поступку, предлог акта се уноси 

у дневни ред исте седнице. 

 Скупштина може у току седнице да 

затражи хитно мишљење од одговарајућег радног 

тела  Скупштине. 

 Предлог акта који се доноси по хитном 

поступку мора се доставити одборницима 

најкасније до почетка седнице. 

 

 е/ Скраћени поступак за доношење  

аката 

 

Члан 92. 

У скраћеном поступку одлучује се без 

претходне расправе. 

 

Члан 93. 

По скраћеном поступку Скупштина може 

одлучивати о појединачним конкретним 

актима.Одлучивање по скраћеном поступку може 

да се спроведе само ако су предлози из претходног 

става у предлогу дневног реда груписани у 

посебном одељку и означени као "предлози о 

којима се одлучује по скраћеном поступку". 

 

Члан 94. 
У материјалу који се одборницима 

доставља уз позив за седницу мора се у прописаној 

форми изложити пуна садржина акта о коме се 

одлучује по скраћеном поступку и образложење 

предлога. 

 

Члан 95. 

По утврђивању дневног реда председник 

Скупштине је дужан да упозна одборнике са 

захтевима за отварање расправе о предлозима из 

групе "предлога о којима се одлучује по скраћеном 

поступку", уколико су  такви  предлози поднети до 

почетка седнице. 

Пре утврђивања дневног реда седнице или 

преласка на дневни ред по "предлозима о којима се 

одлучује по скраћеном поступку", председник 

Скупштине пита да ли има захтева за отварање 

расправе о поједином питању из ове групе 

предлога. 

Одборник може затражити да се одређени 

предлог издвоји из скраћеног и стави у редован 

поступак, о чему се Скупштина изјашњава 

гласањем. 

Уколико се Скупштина изјасни да се 

одређено питање разматра у редовном поступку, 

председник Скупштине то саопштава, па се 

предлози за које је захтевано отварање расправе 

издвајају из групе "предлога о којима се одлучује 

по скраћеном поступку" и о њима се расправља и 

одлучује одвојено. 

 Председник Скупштине потом констатује 

да су усвојени сви предлози који су остали у групи 

"предлога о којима се одлучује по скраћеном 

поступку". 

 

 6. Извештај Градоначелника и Градског 

већа 

 

Члан 96. 

 На предлог најмање 10 одборника 

Скупштина може одлучити да тражи од 

Градоначелника и Градског  већа  подношење 

извештаја о њиховом раду и о извршењу аката из 

надлежности органа Града. 

 Извештај из  претходног става ставља се на 

дневни ред Скупштине. 

 

 7. Прекидање и закључивање седнице. 

 

Члан 97. 

 Кад услед обимности дневног реда или из 

других разлога не може да се заврши претрес по 

свим тачкама дневног реда у заказани дан, 

Скупштина може одлучити да се седница прекине и 

да се закаже наставак у одређени дан о чему се 

писмено обавештавају само одсутни одборници. 

 

Члан 98. 

 Седницу Скупштине закључује председник 

Скупштине после спроведеног одлучивања по 

утврђеном дневном реду и спроведене процедуре 

по одборничким питањима. 

 

 8. Записник са седнице 

 

Члан 99. 

 О раду на седницама скупштине води се 

записник. 

 Записник води лице које одреди секретар 

Скуштине. 

 Председник Скупштине формулише 

поједине закључке који се уносе у записник. 

 Сваки одборник може захтевати да сам 

формулише своје предлоге или своје мишљење 

ради уношења у записник. Ако се председник са 

тим захтевом не сложи, о захтеву одборника 

одлучује Скупштина без претреса. 

 

Члан 100. 

 У записник се обавезно уносе: 

 1. време и место одржавања седнице, 

 2. име председавајућег, 

 3. имена одсутних лица са седнице, 

 4. број одборника Скупштине који су 

присуствовали седници  Скупштине 

 5. имена лица  позваних да као гости узму 

учешће на  седници Скупштине, 

 6. дневни ред, 

 7. питања одборника, 

 8. кратак тог седнице са битним садржајем 

питања о којима се расправљало, имена  говорника 
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са ознаком да ли су говорили за предлог или 

против предлога, 

 9. резултат гласања по појединим 

питањима, број гласова "за" или "против", број  

одборника који су се уздржали од гласања, број 

празних и неважећих листића у  случају  тајног 

гласања, 

10. донете одлуке и  закључци Скупштине 

по свакој тачки   дневног реда, 

11. изречене мере у случају повреде реда 

на седници. 

  

Члан 101. 

 Ток седнице снима се на магнетофону или 

се воде стенографске белешке. 

 Говорник има право да прегледа текст свог 

говора у стенографским белешкама. 

Сваком одборнику ће се ставити на увид 

стенографске белешке. 

Председник Скупштине се стара да се 

одборнику обезбеди увид у записник.  

 

Члан 102. 
Усвојени записник  потписује председник 

и секретар Скупштине . 

  О записнику се стара секретар Скупштине. 

 

VI РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ 

РАТНОГ СТАЊА, НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ 

ОПАСНОСТИ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

Члан 103. 

Одредбе овог пословника примењују се на  

рад Скупштине и у случају ратног стања, 

непосредне ратне опасности или ванредног стања, 

уколико овим Привременим Пословником или 

другим општим актима Скупштине није другачије 

одређено. 

 

Члан 104. 

Председник Скупштине у случају ратног 

стања, непосредне ратне опасности или ванредног 

стања: 

- одређује време и место одржавања 

седница Скупштине; 

- одлучује о начину позивања одборника на 

седнице и начину и роковима достављања 

материјала за те седнице; 

- може, по потреби, одредити посебан 

начин вођења, издавања и чувања стенографских 

бележака и записника са седнице Скупштине и 

њених радних тела; 

- може одредити да се предлози одлука и 

други општи акти и други материјали не стављају 

на располагање средствима јавног информисања, 

док Скупштина другачије не одлучи; 

- одлучује о начину рада и извршавању 

задатака Градске управе. 

У случају ратног стања, непосредне ратне 

опасности  или ванредног стања, предлози одлука, 

других прописа и општих аката које разматра 

Скупштина могу се ставити на разматрање и 

одлучивање без претходног разматрања у 

надлежним радним телима, уколико то Скупштина 

одлучи. 

 

Члан 105. 

Уколико не постоји могућност да се одржи 

седница Скупштине у случају ратног стања, 

непосредне ратне опасности или ванредног стања 

Градоначелник доноси акте из надлежности 

Скупштине с тим што је дужан да исте поднесе на 

потврду  Скупштини, када она буде у могућности 

да се  састане.  

 

Члан 106. 

Одборници су дужни да у случају ратног 

стања, непосредне ратне опасности или ванредног 

стања обавесте секретара Скупштине о свакој 

промени адресе пребивалишта или боравишта. 

 

 VII ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 107. 

 Седнице Скупштине и њених радних тела 

су јавне. 

 Скупштина може одлучити на предлог 

председника Скупштине или на предлог најмање 

десет одборника да се седница одржи без присуства 

јавности или да се само о појединим питањима 

расправља и одлучује без присуства јавности.  

Одлука о овом предлогу доноси се без 

претреса, пре утврђивања дневног реда већином од 

укупног броја одборника. 

 

Члан 108. 

 Рад на нејавној  седници сматра се тајном и 

не сме се објавити ни на који начин. 

 Скупштина може одлучити да објави 

кратак извештај о раду са нејавне седнице, као и 

акте донете на   таквој седници. 

 

Члан 109. 

 Јавним седницама могу присуствовати 

грађани, у броју који неће ометати рад седнице и 

који је могућ с обзиром на расположиви простор.  

 Присутни грађани не смеју да ремете рад 

на седници, у супротном биће удаљени са исте. 

 

Члан 110. 

 Представници средстава јавног инфор-

мисања могу присуствовати свим јавним седницама 

Скупштине  и радних тела о чему се стара секретар  

Скупштине или лице које он одреди.   

 Кад представник средстава јавног 

информисања злоупотреби своја права или грубо 

повреди ред на седници или правила пристојности, 

председник Скупштине удаљиће га са седнице а 

може донети и одлуку да то лице не може вршити 

права која му по овом Привременом Пословнику 

припадају. У том случају обавестиће се и новинска 

агенција, радио или телевизија чији је представник 

то лице уз захтев да упути друго лице као свог 

представника. 
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Члан 111. 

Скупштина може да изда службено 

саопштење за средства јавног информисања. 

Текст службеног саопштења саставља 

надлежна служба Скупштине, а одобрава 

председник Скупштине или лице које он овласти. 

Конференцију за штампу, у вези са 

питањима која разматра Скупштина, може да 

одржи председник и заменик председника 

Скупштине, а председник радног тела Скупштине о 

питањима из надлежности тог радног тела. 

 

VIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 

 

Члан 112. 

Одборник је дужан да учествује у раду 

Скупштине и радних тела чији је члан. 

Председник Скупштине може да одобри 

одборнику одсуство са седнице, о чему обавештава 

Скупштину. 

 

Члан 113. 

Одборник има право да буде обавештен о 

свим питањима чије му је познавање потребно ради 

вршења функције одборника. 

Одборник има право да тражи обавештења 

и објашњења од председника Скупштине, 

председника радних тела Скупштине, 

Градоначелника и начелника Градске управе о 

питањима која се односе на послове из оквира 

њихових права и дужности, односно послове из 

надлежности органа на чијем се челу налазе, а која 

су му потребна за вршење функције одборника. 

 

Члан 114. 
Одборник има право да постави 

одборничко питање. 

Одборничко питање секретар Скупштине 

доставља надлежном органу или правном лицу на 

које се то питање односи. 

 

Члан 115. 

Одборничка питања постављају се усмено 

или писмено. 

Одборничка питања постављају се,  пошто 

Скупштина оконча рад по свим тачкама дневног 

реда. 

Одборничко питање може се поставити 

писмено између две седнице ,преко председника 

Скупштине,најкасније у року од осам дана од дана 

одржавања седнице. 

 

Члан 116. 

На постављено питање одборник по 

правилу добија одговор на истој или наредној 

седници. 

Ако то није могуће, због потребе 

прикупљања података и информација или из 

других разлога, представник органа, радног тела 

или правног лица на које се питање односи, има 

право да затражи да Скупштина одреди дужи рок за 

припрему одговора. 

На постављено питање на које се одговор 

добија на наредној седници Скупштине мора се 

одговорити писмено. 

 

Члан 117. 

 Ако одборник није задовољан одговором, 

може тражити да се о предмету постављеног 

питања отвори претрес. 

О отварању претреса  одлучује Скупштина. 

По завршетку претреса доноси се закључак 

о ставу Скупштине у односу на предмет 

постављеног питања.  

 

Члан 118. 

Одборник има право на накнаду за учешће 

у раду Скупштине и њених радних тела и право на 

накнаду путних трошкова насталих обављањем 

одборничке дужности у складу са одлуком 

Скупштине.  

 

Члан 119. 

 Одборник не може бити позван на 

кривичну одговорност, притворен или кажњен за 

изражено мишљење или давање гласа на седници  

Скупштине или њених радних тела  чији је члан. 

 

Члан 120. 

Одборнику престаје мандат пре истека 

времена на које је изабран: 

1) подношењем оставке; 

2) доношењем одлуке о распуштању 

Скупштине;  

3) ако је правноснажном судском 

одлуком осуђен на безусловну казну 

затвора у трајању од најмање шест 

месеци; 

4) ако је правноснажном одлуком лишен 

пословне способности; 

5) преузимањем посла, односно функције 

које су, у складу са законом, неспојиве 

с функцијом одборника; 

6) ако му престане пребивалиште на 

територији града Ваљева;  

7) губљењем држављанства; 

8) ако наступи смрт одборника. 

Одборник може поднети оставку усмено на 

седници Скупштине, а између две седнице подноси 

је у форми оверене писане изјаве. 

После подношења усмене оставке 

одборника, Скупштина  без одлагања, на истој 

седници утврђује да је одборнику престао мандат. 

О оставци коју је одборник поднео између 

две седнице, Скупштина  је дужна да одлучи на 

првој наредној седници. 

Одборник може опозвати поднету оставку 

све док Скупштина не утврди престанак његовог 

мандата. 

Ако одборнику престаје мандат 

наступањем случаја из става 1. овог члана тач. 2) до 

8), Скупштина  на првој наредној седници, после 

обавештења о наступању таквог случаја, утврђује 

да је одборнику престао мандат. 
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IX АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ  

Члан 121. 

Предлог за давање аутентичног тумачења 

могу поднети овлашћени предлагач, 

Градоначелник, одборник, одборничка група, радно 

тело скупштине и грађани по поступку одређеном 

за спровођење грађанске иницијативе. 

 Предлог се подноси у писаној форми. 

Надлежно радно тело Скупштине цени 

оправданост предлога за давање аутентичног 

тумачења. 

Ако надлежно радно тело Скупштине 

оцени да је предлог за давање аутентичног 

тумачења оправдан, сачињава предлог аутентичног 

тумачења и доставља га Скупштини и подносиоцу 

предлога. 

Ако надлежно радно тело Скупштине 

оцени да предлог за давање аутентичног тумачења 

није оправдан, о томе извештава Скупштину и 

подносиоца предлога. 

Скупштина одлучује о предлозима 

надлежног радног тела из става 4. и 5. овог члана. 

 

Члан 122. 

Ако Скупштина не прихвати предлог 

надлежнног  радног  тела Скупштине да предлог за 

давање аутентичног тумачења није оправдан, 

задужује га да сачини предлог аутентичног 

тумачења. 

 

 X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 123. 
 Градска управа врши стручне и 

административне послове за Скупштину. 

 

Члан 124. 

 Даном ступања на снагу овог Пословника 

престаје да важи Пословник Скупштине општине 

Ваљево ("Сл. гласник општине Ваљево" број 9/04 и 

1/05). 

 

Члан 125. 

 Овај  Пословник ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'' 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  ВАЉЕВА 

Број: 011- 74 / 08-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Горан  Лучић, с.р. 

 

 

_______________ 
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