
ПОСЛОВНИК
САВЕТА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

На основу Акционог плана за младе (СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 020- 53  од  30. априла 2010. године ) и  Решења о образовању  VI-02 бр. 020- 2/98  од  10. 
септембра 2010.  Савет за младе Градске општине Обреновац, на 1. седници, одржаној  26.октобра 2010., 
донео је

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ
Савета за младе Градске општине Обреновац

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником се,  у  складу  са  Акционим планом за  младе  Градске  општине Обреновац, 
уређује начин рада Савета за младе Градске општине Обреновац ( у даљем тексту: Савет), а посебно:

1. конституисање Савета;
2. избор и разрешење председника и заменика председника Савета;
3. права и дужности председника, заменика председника и чланова Савета и начин остваривања;
4. радна тела Савета;
5. поступак доношења мишљења Савета;
6. седница Савета;
7. јавност рада Савета;
8. обављање стручних, административних и других послова за Савет.

II. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА

Члан 2.

Савет је конституисан избором председника Савета на првој седници на којој је присутна већина 
чланова Савета.

Прву седницу Савета сазива председник Градске општине Обреновац  ( у даљем тексту 
председник Градске општине).

Члан 3.

Првој седници Савета до избора председника Савета председава најстарији члан.

Председавајући има, до избора председника Савета, сва права и дужности председника у погледу 
председања седницом Савета.



Члан 4.

Дневни ред прве седнице утврђује се на почетку седнице на предлог председавајућег или најмање 
једне трећине чланова Савета.

III. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

Члан 5.

Савет има председника и заменика председника који се бирају већином гласова свих чланова 
Савета.

Председник Савета и заменик председника Савета се бирају се на првој седници Савета.
 

Члан 6.

Предлог кандидата за председника и заменика председника Савета може поднети сваки члан 
Савета.

Члан Савета може учествовати у подношењу само једног предлога кандидата.

Предлог кандидата за председника и заменика председника је појединачан и  подноси се усмено 
на седници.

Избор председника и заменика председника обавља се гласањем, посебно за сваког кандидата.

О кандидатима за председника, односно заменика председника се гласа редоследом подношења 
предлога.

Члан 7.

Ако приликом гласања за избор председника и заменика председника Савета предлог кандидата 
не добије потребну већину, или ако од два кандидата ниедан не добије потребну већину гласова, изборни 
поступак се понавља.  

 Ако је за избор председника и заменика председника Савета било предложено више од два 
кандидата, а ни један не добије потребну већину, гласање се понавља, а у поновљеном гласању учествују 
само два кандидата који су добили највећи број гласова.

Ако у поновљеном гласању ниједан од кандидата не добије потребну већину гласова, изборни се 
поступак понавља до избора председника, односно заменика председника.

Члан 8.

Након што је изабран, председник Савета преузима председавање Саветом и даље води седницу.

Члан 9.

Председник и заменик председника Савета могу бити разрешени дужности и пре истека времена 
на које су бирани.

Поступак за разрешење председника, односно заменика председника Савета може покренути 
најмање једна трећина чланова Савета.



Предлог за разрешење мора бити образложен.

О предлогу за разрешење одлучује се већином гласова свих чланова Савета.

Члан 10.

Ако Савет разреши дужности председника, односно заменика председника Савета, а на истој 
седници не изабере новог, изабраће га у року од 30 дана од дана разрешења.

IV. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА САВЕТА и  НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА

Члан 11.

Председник Савета:
1. представља и заступа Савет;
2. сазива седнице Савета, предлаже дневни ред, председава седницама Савета и потписује акте Савета;
3. брине се о извршавању одлука Савета;
4. сарађује с телима Градске општине Обреновац, Управом Градске општине и другим телима из подручја 
везаних за младе и питања младих;
5. информише јавност о раду Савета;
9. обавља и друге послове које му повери Савет.

Председник Савета за свој рад одговара Савету.

Члан 12.

Заменик председника Савета:
1. замењује председника Савета у случају његове спречености или одсутности;
2. помаже председнику Савета у раду;
3. обавља послове из делокруга председника Савета које му повери председник Савета.

 За време док замењује председника Савета, заменик председника има права и дужности 
председника.

У обављању поверених послова заменик председника је дужан  да се придржава упустава које му 
даје  председник.

Члан 13.

Члан Савета има права и дужности утврђене Акционим планом за младе Градске општине 
Обреновац и овим пословником, а посебно:
1. да присуствује седницама Савета и радних тела којих је члан и  да учествовује у њиховом раду;
2. да предлаже Савету разматрање појединих питања из његовог делокруга;
3. да расправља и изјашњава се о сваком питању које је на дневном реду Савета и о њему одлучује;
4. да предлаже доношење мишљења из делокруга Савета;
5. да тражи и добије податке и обавештења од Управе Градске општине Обреновац потребне за 
обављање дужности члана Савета;
6. бити биран и прихватити избор у радна тела Савета.



Члан 14.

Члану Савета достављају се:
1. предлози аката које доноси Савет;
2. предлози аката који су у предлогу дневног реда седнице Скупштине и Већа Градске општине 
Обреновац о којима Савет даје мишљење Скупштини или Већу;
3. материјал о којем ће се расправљати на седници Савета;

Члан 15.

Члан Савета има право од предлагача да тражи обавештење о темама које су на дневном реду 
седнице и друга обавештења која су му потребна као члану Савета.

Објашњења у вези с темом, члан Савета може тражити и од председника Савета, председника 
радног тела  Савета и Управе Градске општине Обреновац ако је Савет надлежан за тему која је на 
дневном реду седнице Савета.

Члан 16.

О присуствовању чланова Савета седницама Савета и радних тела води се евиденција.

 Члан Савета, уколико не може присуствовати седници Савета, односно радног тела о томе 
извештава стручну службу Одељеља за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Управе 
Градске општине Обреновац  (у даљем тексту: стручна служба).

V. РАДНА ТЕЛА САВЕТА

Члан 17.

 Савет може оснивати стална и повремена радна тела за ужа подручја деловања.

Актом о оснивању радног тела одређују се назив, састав и делокруг радног тела.

 Стална радна тела Савета разматрају предлоге аката те друга питања која су на дневном реду 
Савета и о њима дају мишљења и предлоге. 

Стална радна тела Савета могу разматрати и друга питања из делокруга Савета, предлагати 
Савету расправу о њима и припремати предлоге аката из свог делокруга.

Повремена радна тела оснивају се ради разматрања или стручне обраде појединог питања, 
односно израде предлога појединог акта.

На рад радних тела примењују се одговарајуће  одредбе главе VII. и главе VIII. овог пословника.



VI. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА АКАТА

Члан 18.

Ако овим пословником није друкчије одређено, право подношења предлога аката има сваки члан 
Савета и стално радно тело Савета.

Члан 19.

Предлог акта подноси се председнику Савета у писаном облику.

Предлог акта мора бити образложен.

Члан 20.

Расправа о предлогу акта на седници Савета обухвата  излагање предлагача, расправу о 
предлогу и поднесеним амандманима, одлучивање о амандманима и доношење акта.

Члан 21.

Предлог да се измени или допуни предлог акта подноси се у облику амандмана, уз образложење.

Право подношења амандмана има предлагач, сваки члан Савета и радно тело Савета које 
разматра предлог.

Члан 22.

Амандман се у писаном облику упућује председнику Савета, најкасније три дана пре седнице 
Савета.

Поднесене амандмане председник Савета упућује предлагачу акта на изјашњавање.

Амандмани се достављају свим члановима Савета, најкасније непосредно пре почетка седнице 
Савета.

 Предлагач акта може подносити амандмане све до закључивања расправе.

Амандмани из става 1. и 4. овога члана подносе се у писаном облику, уз образложење.

Члан 23.

Акте Савета потписује председник Савета.

Када замењује председника, заменик председника, приликом потписивања аката, наводи ознаку: 
„заменик" (скраћеница за) и своје име и презиме и дужност.

 Потписани изворник одлуке и другог акта чува се у стручној служби.

За израду, потписивање и чување изворника одлуке и другог акта одговорна је стручна служба.

Члан 24.

Пословник о раду Савета и програм рада Савета за сваку календарску годину објављују се на 
огласној табли и интернет презентацији Градске општине Обреновац.



VII. СЕДНИЦА САВЕТА

1.Сазивање седнице

Члан 25.

Седницу Савета сазива председник Савета.

Седница Савета одржава се најмање једанпут у два месеца.

Члан 26.

Председник Савета дужан је сазвати седницу Савета ако то затражи најмање трећина чланова 
Савета или координатор Канцеларије за младе, у року од осам дана од дана доставе захтева.

Уз захтев за сазивање седнице подносилац је дужан да предложи дневни ред седнице и 
доставити материјал, односно предлог акта за расправу и одлучивање, ако их већ нису доставили 
овлашћени предлагачи.

Члан 27.

Ако Председник Савета не сазове седницу у роковима утврђеним овим пословником, седницу ће 
сазвати kоординатор Канцеларије за младе у року од осам дана након истека утврђених рокова.

Члан 28.

Седница Савета сазива се писаним путем, а у  хитним случајевима и на други начин.

Позив за седницу доставља се члановима Савета накасније пет дана пре одржавања седнице.

На седнице Савета могу се позвати стручњаци из појединих подручја везаних за младе и бригу о 
младима  и друге особе које одреди Председник Савета.

Уз позив за седницу доставља се предлог дневног реда, материјал о којем ће се водити расправа 
и записник са претходне седнице.

Позив за седницу с прилозима доставља се и председнику Градске општине Обреновац , 
Председнику Скупштине Градске општине Обреновац, начелнику Управе Градске општине Обреновац 
или директорима ЈП чији је оснивач Градска општина Обреновац  у делокругу којих су питања садржана у 
предлогу дневног реда седнице Савета, као и  уредништвима средства јавног информисања која покажу 
занимање за праћење рада Савета

2. Утврђивање кворума, одлагање и прекид седнице

Члан 29.

Кад Председник Савета утврди да је присутна већина чланова Савета, отвара седницу.

 Ако Председник на почетку седнице утврди да није присутан потребан број чланова Савета, 
одлаже седницу за одређени сат истога дана или за други одређени дан и сат.

Ако члан Савета жели раније напустити седницу, о томе мора известити председника Савета.

Седницу ће Председник прекинути ако за њено трајање утврди да није присутан потребан број 
чланова Савета и заказаће наставак седнице за одређени сат истога дана или за други одређени дан и 
сат.



О одлагању седнице и о наставку прекинуте седнице заказане за други дан и сат писаним  путем 
се обавештавају само одсутни  чланови Савета.

У случајевима из става 2. и 4. овога чланка Председник ће заказати седницу, односно наставак 
седнице најкасније у року од осам дана од дана одлагања, односно прекида седнице.

Члан 30.

Председник Савета може одложити сазвану седницу, ако за то постоје оправдани разлози, 
највише за осам дана.

3. Усвајање записника

Члан 31.

Пре утврђивања дневног реда прихвата се записник претходне седнице Савета.

Члан Савета има право изнети приедбе на записник.

О основаности приедаба на записник одлучује се без расправе.

Ако се примедбе прихвате, у записник са седнице на којој је примедба истакнута, унеће се 
сарджина примедбе, а у записник са односне седнице констатује се да је усвојен са изнетом примедбом и 
да је садржина исте унета у записник  седнице на којој је истакнута.

 Записник се прихвата гласањем “за”, “против” или “уздржан”.

 
4. Дневни ред

Члан 32.

Дневни ред седнице Савета предлаже Председник Савета.

Председник Савета уноси у предлог дневног реда све предлоге које су поднели овлашћени 
предлагачи на начин утврђен овим пословником.

Члан 33.

Члан Савета може предложити да се из предложенога дневног реда поједини предлог изостави, 
да се предложени дневни ред допуни или да се измени редослед разматрања појединих предлога.

У случају да се предлаже допуна дневног реда, члановима Савета мора се поделити материјал 
најкасније пре одлучивања о дневном реду.

Члан 34.

Приликом утврђивања дневног реда најприје се одвојено одлучује о предлогу да се поједини 
предлог изостави из дневног реда, затим да се дневни ред допуни појединим предлогом, а након тога да 
се измени редослед разматрања појединих предлога.

Након доношења одлука из претходног става дневни ред се прихвата у целини.

О прихватању дневног реда одлучује се гласањем “за” или “против”.
5. Председавање и учествовање у раду



Члан 35.

Седници Савета председава Председник Савета, а у случају његове одсутности или спречености 
заменик председника Савета.

Члан 36.

У раду Савета могу учествовати, без права гласа, стручњаци из појединих подручја везаних за 
младе и бригу о младима и друге особе које су позване на седницу Савета.

Члан 37.

На седници нико не може говорити пре него што добије реч од председника Савета.

Председник Савета прима пријаве за говор од отварања до закључивања расправе о појединој 
тачки дневног реда.

Председник Савета даје реч члановима Савета и другим говорницима редоследом којим су се 
пријавили.

Име говорника који није добио реч не уноси се у записник.

Говорник може говорити само о теми о којој се расправља према утврђеном дневном реду.

Члан Савета који жели да говори о повреди овога пословника  има право да говори одмах када то 
затражи, а најдуже три минута.

Члан 38.

Ради делотворнијег рада на седници, говорник треба  да говори кратко и у вези с предметом расправе, не 
понављајући оно што је већ речено и најдуже пет минута, а предлагач и известилац, најдуже, осам 
минута.

6. Одржавање реда на седници

Члан 39.

Ред на седници Савета одржава Председник Савета.

Говорника може опоменути на ред или прекинути у говору само Председник Савета.

Председник Савета се брине о томе да говорник не буде ометан или спречен у свом говору.

Члан 40.

Председник Савета ће изрећи опомену члану Савета и другом говорнику који својим понашањем 
или говором на седници ремети ред или на други начин крши одредбе овог пословника.

Председник Савета ће одузети реч члану Савета и другом говорнику ако, и након што му је 
изречена опомена, настави реметити ред на седници или на други начин кршити одредбе овог 
пословника.



Име говорника којем је одузета реч не уноси се у записник.

Члан 41.

Ако грађани и друге особе које су присутне на седници нарушавају ред, Председник Савета ће их 
опоменути.

Председник Савета може наредити да се из просторије удаље грађани или друге особе које, и 
након опомене, нарушавају ред.

Члан 42.

Ако Председник Савета не може одржати ред на седници мерама из Члана 39., 40. и 41. овог 
пословника, одредиће прекид седнице.

У случају из претходног ставка примјењују се одредбе чланка 29. ставака 5. и 6. овог пословника.

7. Одлучивање и гласање

Члан 43.

Савет може одлучивати ако је седници присутна већина чланова Савета, а одлучује већином 
гласова присутних  чланова, ако Акционим планом Градске општине Обреновац и овим пословником није 
друкчије одређено.

Савет већином гласова свих чланова Савета одлучује о:
1. доношењу Пословника о раду Савета;
2. избору и разрешењу председника и заменика председника Савета;
3. програму рада Савета.

О сваком питању на дневном реду Савет одлучује након расправе, осим ако је овим пословником 
одређено да се одлучује без расправе.

Члан 44.

Савет може у току расправе основати радна група за утврђивање предлога закључка.

Радна група из претходног ставка поднијет ће предлог закључка на истој или следећој седници, 
према одлуци Савета.

Члан 45.

Савет одлучује јавним гласањем, ако на предлог најмање једне трећине свих чланова Савета не 
одлучи, већином гласова присутних чланова Савета да се о неком питању гласа тајно.

Тајним гласањем руководи Председник Савета уз помоћ два члана која изабере Савет. Након 
завршенога гласања они утврђују и објављују резултате гласања.

Тајно се гласа на овереним гласачким листићима исте боје и величине.

Неважећим се сматра гласачки листић из ког се не може утврдити је ли члан Савета гласао "за" 
или "против" предлога, за ког је кандидата гласао те гласачки листић на којем је гласано за више 
кандидата него што се бира.



Члан 46.

У гласању на седници Савета важи правило да се најпре гласа о амандманима тако да се најпре 
гласа о амандману који се садржајно највише разликује од садржине предлога.

Акору има више амандмана који се међусобно искључују, а један од њих буде прихваћен, даљње 
се гласање се не спроводи.

Амандман предлагача и амандман с којим се сагласи предлагач постају саставним део предлога и 
о њима се посебно не гласа.

Прихваћени амандмани постају саставни део предлога.

Члан 47.

Јавно се гласа тако да се чланови Савета дизањем руку или поименично, изјашњавају “за” 
предлог, “против” предлога или се “уздржавају” од гласања.

Поименично се гласа ако се не може тачно утврдити резултат гласања, односно ако тако одлучи 
Савет, на предлог председника.

Поименично се гласа тако да члан Савета, након што је прозван, изјављује: “за”, “против” или 
“уздржан”.

8. Записник

Члан 48.

О раду на седници Савета води се записник.

Записник садржи: редни број седнице; време и место одржавања седнице; имена присутних и 
одсутних чланова Савета; имена и дужности других присутних; дневни ред седнице, приказ тока седнице 
с називима предлога о којима се расправљало и одлучивало; имена говорника, резултат гласања о 
сваком поједином предлогу и називе аката који су донети на седници.

Саставни су део записника и текстови аката који  су донети на седници.

Записник који је прихваћен у складу са чланом 31. овога пословника потписују Председник Савета 
и записничар.

VIII. ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА

Члан 49.

 Рад Савета је јаван.

 Представници средстава јавног информисања имају право пратити рад Савета.

Члан 50.

Грађани и заинтересовани представници правних лица имају право присуствовати седницама 
Савета.

Грађани и правна лица дужна су писмено најавити своје присутво односно присуство својих 
представника на седници Савета најкасније три дана пре одржавања седнице. Грађани су дужни навести 
своје име и презиме,  датум и место рођења, а правн лица су дужна исте податке навести за сваку особу 



која ће бити присутна седници.

Председник Савета може ограничити број грађана који присуствују седници због просторних 
услова и одржавања реда на седници.

Члан 51.

Ради што потпунијег и тачнијег информисања  јавности о раду Савета, могу се давати службене 
изјаве и одржавати конференције за новинаре.

Службене изјаве о раду Савета даје Председник Савета или члан Савета кога он овласти.

Конференција за новинаре одржава се кад то одлуче Савет или Председник Савета, а одржава је 
Председник Савета или члан Савета кога он овласти.

Члан 52.

Без присутности  јавности одржава се седница или део седнице Савета на којој се расправља о 
материјалу који је, у складу с посебним прописима, означен одређеним нивоом тајности.

IX. ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ, АДМИНИСТРАТИВНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА ЗА САВЕТ

Члан 53.

Стручне, административне, техничке и друге послове за Савет обавља стурчна служба.

X. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 54.

Овај пословник ступа на снагу осмог дана након објављивања на огласној табли и интернет 
презентацији Градске општине Обреновац.


