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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-147/2016-01 

Датум: 13.06.2016. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, број 

129/2007“) и члана 32. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца, број 

17/2012)  

Скупштина општине Црна Трава на седници од 13.06.2016. године донела је  

 

О Д Л У К У 

О РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком, уређује се надлежност,организација и начин рада радних тела 

Скупштине општине Црна Трава која су утврђена Статутом општине. 

 

Члан 2. 

Статутом општине Црна Трава предвиђено је оснивање сталних и повремених радна 

тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Стална радна тела су: 

 

1. Савет за буџет и финансије 

2. Савет за урбанизам,стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине 

3. Савет за друштвене делатности 

4. Савет за привреду, пољопривреду и развој села 

5. Савет за младе 

6. Савет за социјалну политику 

7. Комисија за статут 

8. Комисија за избор, именовање и одликовања 

9. Комисија за мандатно-имунитетска питања 

10. Комисија за преставке и жалбе 

11. Комисија за сарадњу са другим општинама и градовима 

12. Административни одбор 

 

 

Члан 3. 

Савет за буџет и финансије даје мишљење на предлог Одлуке о буџету и завршног 

рачуна буџета општине и других аката из области финансија које доноси Скупштина. 

Савет има председника и два члана. 

            Председник Савета и један члан именују се из реда одборника а други члан из реда 

грађана на предлог одборничких група и Савета за заштиту и унапређење локалне 

самоуправе. 

Члан 4. 

              Савет за урбанизам,стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине даје 

мишљење на предлог одлука и других аката из области урбанизма, стамбено-комуналних 
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делатности, јавних комуналних предузећа, утврђивања и коришћења градског и осталог 

грађевинског земљишта, пословног простора и заштите животне средине које доноси 

Скупштина. 

             Савет има председника и два члана. 

             Председник Савета и један члан именују се из реда одборника а други члан из реда 

грађана на предлог одборничких група и савета за заштиту и унапређење локалне самоуправе. 

 

Члан 5. 

Савет за друштвене делатности даје мишљење на предлоге одлука и других аката из 

области друштвене делатности које доноси Скупштина. 

Савет има председника и два члана. 

Председник савета и 1 члан именује се из реда одборника а други члан из реда грађана, 

на предлог одборничких група и Савета за заштиту и унапређење локалне самоуправе. 

 

Члан 6. 

Савет за привреду, пољопривреду и развој села даје мишљење на предлог  одлука и 

других аката из области привреде, пољопривреде и развој села које доноси Скупштина. 

Савет има председника и 2 члана. 

Председник савета и 1 члан именује се из реда одборника а други члан из реда грађана, 

на предлог одборничких група и Савета за заштиту и унапређење локалне самоуправе. 

 

Члан 7.  

 Савет за младе даје мишљење на предлоге одлука и других аката у изради посебних 

локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са националном стратегијом 

за младе и прати њихово остваривање 

 Савет за младе иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области 

образовања, спорта, повећања запослености, обезбеђивања једнаких шанси, равноправности 

полова, спречавању насиља и криминалитета, борбе против болести зависности и другим 

областима од значаја за младе. 

 Савет за младе усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне 

омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их 

Скупштини општине и Општинском већу. 

Савет има председника и два члана. 

            Председник Савета и један члан именују се из реда одборника а други члан из реда 

грађана на предлог одборничких група и Савета за заштиту и унапређење локалне 

самоуправе. 

 

Члан 8. 

Савет за социјалну политику даје мишљење на предлоге одлука, пројеката и других 

аката из области социјалне заштите. 

Савет има председника и два члана. 

            Председник Савета и један члан именују се из реда одборника а други члан из реда 

грађана на предлог одборничких група и Савета за заштиту и унапређење локалне 

самоуправе. 

 

Члан 9. 

Комисија за Статут припрема предлог Статута општине и измене и допуне Статута. 

Комисија има председника и 2 члана. 

          Председник комисије и 1 члан именује се из реда одборника а други члан из реда 

грађана, на предлог одборничких група и Савета за заштиту и унапређење локалне 

самоуправе. 

Члан 10. 

Комисија за избор и именовања припрема предлоге за избор именовања и делегирање 

представника Скупштине општине у друге органе и организације, где се тражи њено учешће. 
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Разматра предлоге за састав управних и надзорних одбора и директора организације чији је 

оснивач општина. 

Комисија има председника и 2 члана. 

Председник комисије и 1 члан именује се из реда одборника а други члан из реда 

грађана, на предлог одборничких група и Савета за заштиту и унапређење локалне 

самоуправе. 

Члан 11. 

Комисија за мандатно имунитетска питања која се односе на верификацију мандата и 

имунитет одборника и припрема предлоге одлука за Скупштину. 

Комисија има председника и 2 члана. 

Председник комисије и 1 члан именује се из реда одборника а други члана из реда 

грађана, на предлог одборничких група и Савета за заштиту и унапређења локалне 

самоуправе. 

Члан 12. 

Комисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе које су упућене 

Скупштини и предлаже Скупштини и другим органима мере за решавање питања садржаних 

у њима и о томе обавештава подносиоца. 

 

Члан 13. 

Комисија за сарадњу са другим општинама и градовима врши задатке и послове које се 

односе на сарадњу општине са другим општинама и градовима, разматра предлоге за сарадњу 

одређује састав делегације Скупштине општине подноси програм сарадње Скупштине и 

подноси извештаје Скупштини о оствареној сарадњи. 

 

Члан 14. 

Административни одбор разматра питања које се односи на радно-правни статус 

изабраних, постављених и именованих лица од стране Скупштине општине. 

Одбор има представника и 2 члана. 

Председник комисије и 1 члан именује се из реда одборника а други из реда грађана, 

на предлог одборничких група и Савета за заштиту и унапређење локалне самоуправе. 

 

Члан 15. 

Седницу радног тела сазива председник радног тела по сопственој иницијативи или на 

иницијативу најмање 2 члана радног тела а дужан је сазивати седницу ако тражи председник 

Скупштине или Председник општине. Ако је у том случају председник радног тела не сазове, 

седницу сазива председник Скупштине општине или Председник општине. 

У случају спречености председника радног тела да сазове седницу радног тела њу 

сазива председник Скупштине општине, а радно тело бира председавајући за ту седницу. 

 

Члан 16. 

Радно тело ради у седници којој присуствује већина чланова радног тела а одлучује 

већином гласова присутних чланова радног тела. 

Седница радног тела сазива се најкасније три дана пре одржавања седнице  а може се 

сазвати и у краћем року ако за то постоје разлози. 

 

Члан 17. 

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 чланови општинског већа, ако је питање које је 

на дневном реду из његове надлежности. 

У раду радног тела може учествовати и Начелник општинске управе, руководилац 

организационе јединице Општинске управе,  као и радник кога Начелник управе или 

руководилац организационе јединице овласти када се разматрају питања из области за коју је 

образована та јединица. 
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У раду радног тела могу по позиву учествовати и друга лица. 

 

Члан 18. 

Након завршетка претреса радна тела подносе Скупштини општине своје мишљење и 

предлоге. 

Радно тело одређује свог известиоца за седницу Скупштине општине приликом 

расправе питање о коме је расправљено радно тело. 

 

Члан 19. 

На седници радног тела води се записник. 

У записник се уносе нарочито: имена присутних, питања која су разматрана, мишљења 

и предлози радног тела, свако издвојено мишљење као и известиоци које је одредило радно 

тело за седницу Скупштине. 

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

 

Члан 20. 

У извршењу послова из свог делокруга радно тело може преко свог представника 

тражити од Општинске управе податке и информације од значаја за његов рад. 

 

Члан 21. 

Одредбе о начину рада сталних радних тела се примењују и на повремена, анкетна и 

друга радна тела која образује Скупштина општине. 

 

 

Члан 22. 

Вршење стручних и административних послова за потребе радних тела обезбеђује 

секретар Скупштине општине. 

Стручне организационе и административне послове за рад радних тела у складу са 

њиховим надлежностима, врши Општинска управа што се ближе уређује Одлуком о 

општинској управи. 

 

Члан 23. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

 

Члан 24. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о радним телима Скупштине 

општине Црна Трава, број 06-133/2014-01 од 08.10.2014. године („Службени гласник града 

Лесковца“, број 21/2014) 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                              Јоца Митић 

                  ________________________                                                                                       

               

 

  


