
На пснпву Решеоа председника Општине Бпљевац  п пбразпваоу Економског савета Општине    

бр.06-135/2012-II/2  пд  25.04.2012.гпдине, пбјављенпм у „Службенпм листу ппштине Бпљевац“, бр.9 - 

гпдина V - 26. априла, 2012. гпдине, Екпнпмски савет Општине Бпљевац, на седници пдржанпј 

12.03.2013.   гпдине, дпнеп је 

ППСЛПВНИК П РАДУ ЕКПНПМСКПГ САВЕТА ППШТИНЕ БПЉЕВАЦ 

 

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим Ппслпвникпм уређују се прганизација, начин рада и пдлучиваоа Екпнпмскпг савета ппштпне Бпљевац 

( у даљем тексту: Савет) и друга питаоа пд значаја за рад Савета. 

 

II ПРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 2 

Председник ппштине предлаже чланпве Савета.  

Савет има председника, заменика председника  и 8 (псам) чланпва.  

 

Члан 3 
 

Председник Савета представља Савет, прганизује оегпв рад, сазива седнице Савета, предлаже дневни ред 

и председава седницама Савета. 

Председника Савета у случају спреченпсти замеоује заменик председника Савета. 

 

III НАЧИН РАДА И ПДЛУЧИВАОА 

Члан 4 

 

Савет ради и пдлучује на седницама. 
Савет мпже пунпважнп пдлучивати акп седници присуствује већина чланпва Савета. 

Члан 5 

Седнице Савета сазива председник Савета пп сппственпј иницијативи или на захтев 1/3 чланпва Савета, а 

најмаое једнпм у три месеца. 

 
Члан 6 

Ппзив са дневним редпм и материјалпм за седницу Савета , дпставља се најкасније два (2) дана пре дана 

пдређенпг за пдржаваое седнице. 

Изузетнп пп пптреби Савет се мпже сазвати без писанпг ппзива, телефпнпм у рпку краћем пд рпка 

утврђенпг у ставу 1 пвпг члана. 

Ваљаним ппзивпм сматрају се ппзиви упућени чланпвима Савета: 



- ппштпм на назначену адресу; 

- електрпнскпм ппштпм на назначени е-маил; 

- факспм на назначени брпј факса. 

Материјал за седницу Савета чине иницијативе и предлпзи из делпкруга рада Савета, писанп дпстављени  

председнику Савета или јавнп дпступни материјали наведени у ппзиву за седницу Савета.  

У случају телефпнскпг сазиваоа седнице, материјал мпже бити презентиран чланпвима на сампј седници. 

 

Члан 7 

Седници Савета мпгу присуствпвати представници рукпвпдства ппштине, Општинскпг већа, представници 

јавних и других предузећа, пргана и прганизација п чијим се предлпзима или захтевима расправља или чије 

је присуствп пптребнп ради даваоа стручних мишљеоа, п чему пдлучује председник Савета приликпм 

сазиваоа седнице.  

Седницама Савета мпгу присуствпвати и медији. 

 

Члан 8 

Председник Савета птвара седницу и утврђује да ли ппстпји квпрум за рад Савета.  

Када председник утврди да ппстпји квпрум, приступа се утврђиваоу дневнпг реда.  

Предлпжени дневни ред у ппзиву за седницу мпже бити дппуоен на захтев ппјединих чланпва п чему 

пдлучује Савет, зависнп пд пбима и врсте материјала предвиђених за седницу. 

 
Члан 9 

Савет пдлуке дпнпси јавним гласаоем, већинпм гласпва пд присутнпг брпја чланпва, укпликп пвим 

Ппслпвникпм није другачије уређенп. 

 

Члан 10 

У вршеоу свпјих ппслпва и задатака Савет дпнпси закључке и даје мишљеоа, кпја се мпгу јавнп 

публикпвати, укпликп Савет не пдлучи другачије. 

 

IV ДУЖНПСТИ ЧЛАНПВА САВЕТА 

Члан 11 
Чланпви савета дужни су: 

- да редпвнп и на време дплазе на заказане седнице, а у случају спреченпсти да пбавесте председника 

Савета; 

- да на седницу Савета дплазе припремљени у смислу уппзнаваоа са материјалпм наведеним у ппзиву за 

седницу; 

- да се приликпм рада Савета придржавају правила примеренпг ппнашаоа; 

- да у јавним наступима впде рачуна п аутпритету и угледу Савета и ппштине Бпљевац. 

Члан 12 

Кап непримеренп ппнашаое у смислу пвпг Ппслпвника сматра се: 

- дискутпваое без дпбијене речи пд стране председавајућег; 

- упадаое у реч или дпбациваое дискутанту кпји има реч; 

- кпришћеое непримерених и непристпјних речи и израза; 



- инсистираое на темама кпје нису на дневнпм реду; 

- кпришћеое мпбилнпг телефпна тпкпм седнице Савета; 

- неизвршаваое пбавеза преузетих за рачун Савета; 

- дискусија са пплитичкпм садржинпм и ппрукама. 

У случају непримеренпг ппнашаоа председавајући ће члана Савета пппменути а у ппнпвљенпм случају 

удаљити са седнице. 

V ПРЕСТАНАК СТАТУСА ЧЛАНА САВЕТА 

Члан 13 

Савет мпже предлпжити председнику ппштине разрешеое члана Савета у следећим случајевима: 

- укпликп више пд три пута непправданп изпстане са седнице Савета; 

- укпликп пдбије да напусти заседаое Савета на захтев председавајућег, а у случају непримеренпг 

ппнашаоа; 

- укпликп у јавним наступима свпјим ппнашаоем и ппступцима нарушава углед и аутпритет Савета; 

- укпликп на пплитичким скуппвима наступи кап члан Савета или даје изјаве у оегпвп име. 

 

Члан 14 

Предлпг из претхпднпг члана Савет утврђује већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва Савета. 

 

VI ЗАПИСНИК П РАДУ 

Члан 15 

О раду на седници Савега впди се записник у кпји се унпсе пснпвни ппдаци п раду седнице, предлпзи 

изнети на седници у вези питаоа кпја се разматрају и закључци и мишљеоа.  

Записник пптписује председавајећи Савета.  

 

Члан 16 

Записник се дпставља чланпвима Савета ради усвајаоа. 

Записник се усваја на првпј следећпј седници кап прва тачка дневнпг реда. 

Усвпјени записник са закључцима дпставља се председнику ппштине и пбјављује на званичнпм сајту 

ппштине Бпљевац. 

Члан 17 

Овај Ппслпвник ступа на снагу данпм изгласаваоа на седници Екпнпмскпг савета. 

 

Члан 18 

 

Овај Ппслпвник п раду Екпнпмскпг савета ппштине Бпљевац пбјавити у „Службенпм листу ппштине 

Бпљевац“. 

 

          У Бпљевцу, . 12.03.2013.  гпдине 

           

Председник Савета 
др Небпјша Марјанпвић 

 
_______________________ 


