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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Година XX     Број 8        МАЛО ЦРНИЋЕ       31.05.2016.

77
	 На	 основу	 члана	 4.	 став	 3.	 и	 4.	 Пословника	 о	 раду	
Скупштине	 општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Мало	
Црниће“,	број	9/2012),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о  образовању  верификационог  одбора

I

	 Доноси	 се	 одлука	 о	 образовању	 верификационог	
одбора	у	саставу:

	 1.	 Никодије Адамовић,	 из	 Врбнице,	 одборник	 са	
Изборне	листе	„ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	партија	
Србије	 (СПС)	 	 Јединствена	 Србија	 (ЈС)	 Драган	Марковић	
Палма“,
	 2.	 Даниел Сурдуловић,	 из	 Куле,	 одборник	
са	 Изборне	 листе	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧИЋ	 –	 СРБИЈА	
ПОБЕЂУЈЕ,
	 3.	 Миодраг Перић,	 из	 Малог	 Црнића,	 одборник	
са	 Изборне	 листе	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧИЋ	 –	 СРБИЈА	
ПОБЕЂУЈЕ.

II

	 Верификациони	 одбор	 има	 3	 члана,	 а	 предлаже	 их	
одборник	који	председава	првој	седници	Скупштине	општине	
водећи	рачуна	о	сразмерној	 заступљености	одборника	који	
су	 изабрани	 на	 предлог	 појединих	 политичких	 странака,	
коалиције	или	групе	грађана.
	 Верификациони	 одбор	 се	 бира	 већином	 гласова	
присутних	одборника.
 

III

	 Задатак	верификационог	одбора	је	да	утврди	да	ли	су	
подаци	из	Уверења	о	избору	сваког	одборника	истоветни	са	
подацима	 из	 Извештаја	 Изборне	 комисије	 општине	 Мало	
Црниће	и	о	томе	подноси	извештај	Скупштини	општине.

IV

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“:

I/01	Број:	020-48/2016	
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
       Богољуб Јевтић, с.р.

78
	 На	основу	члана	3.	 став	1.	 алинеја	 2.	 и	 члана	4.	 став	
2.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	Мало	Црниће,	
(Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	9/2012),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 

I

	 УСВАЈА	 СЕ	 	 Извештај	 Изборне	 комисије	 општине	
Мало	 Црниће	 о	 спроведеним	 изборима	 за	 одборнике	
Скупштине	 општине	 Мало	 Црниће	 од	 24.	 априла	 2016.	
године,	заведен	под	бројем	013-124/2016-01,	од	20.	05.	2016.	
године.

II

	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 је	 Извештај	 Изборне	
комисије	општине	Мало	Црниће	о	спроведеним	изборима	за	
одборнике	Скупштине	општине	Мало	Црниће	од	24.	априла	
2016.	године,	заведен	под	бројем	013-124/2016-01,	од	20.	05.	
2016.	године.
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III

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	“Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће”.

I/01	Број:	020-62/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године	

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
       Богољуб Јевтић, с.р.

79 
	 На	основу	члана	3.	 став	1.	 алинеја	 3.	 и	 члана	4.	 став	
2.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	Мало	Црниће,	
(Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	9/2012),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 

I

	 УСВАЈА	 СЕ	 	 Извештај	 	 Верификационог	 одбора	 о	
потврђивању	мандата	одборника	Скупштине	општине	Мало	
Црниће	од	27.	05.	2016.	године.

II

	 Саставни	део	ове	Одлуке	је	Извештај	Верификационог	
одбора	 о	 потврђивању	 мандата	 одборника	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће	од	27.	05.	2016.	године.

III

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	“Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће”.

I/01	Број:	020-63/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године	

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
       Богољуб Јевтић, с.р. 

80
	 На	 основу	 члана	 	 4.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	9/2012),	
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	дана	27.	05.		2016.	године,	донела	је	

О Д Л У К У
о потврђивању мандата одборника Скупштине 

општине Мало Црниће 

I

	 Потврђују	се	мандати	одборника	у	Скупштини	општине	
Мало	Црниће,		и	то:

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
	 1.		 Малиша	 Антонијевић,	 пољопривредни	
произвођач,	рођен	06.	03.	1971.	године,	из	Кобиља,
	 2.		 Емад	 Еслеем,	 доктор	 медицине,	 рођен	 27.	 05.	
1970.	године,	из	Великог	Црнића,
	 3.		 Горанка	Стевић,	инжењер	технологије,	рођена	25.	
12.	1966.	године,	из	Црљенца,
	 4.		 Даниел	 Сурдуловић,	 возач,	 рођен	 29.	 12.	 1982.	
године,	из	Куле,
	 5.		 Слађан	Миљковић,	аутоелектричар,	рођен	26.	07.	
1976.	године,	из	Смољинца,	
	 6.	 Сашица	 Антонијевић	 –	 Вујић,	 дипломирани	
економиста,	рођена	19.	11.	1967.	године,	из	Црљенца,
	 7.		 Ненад	 Савић,	 пољопривредник,	 рођен	 13.	 01.	
1987.	године,	из	Топонице,
	 8.	 Владимир	Милићевић,	инжењер	електротехнике,	
рођен	09.	11.	1985.	године,	из	Великог	Црнића,
	 9.	 Виолета	Тодоровић,	економски	техничар,	рођена	
04.	08.	1965.	године	из	Великог	Села,
	 10.	 Ненад	Славковић,	ветеринарски	техничар,	рођен	
04.	06.	1984.	године,	из	Малог	Црниће,
	 11.	 Миодраг	Перић,	возач	електричар,	рођен	16.	07.	
1974.	године,	из	Малог	Црнића,
	 12.	 Зорица	Ђорђевић,	домаћица,	рођена	13.	05.	1971.	
године,	из	Божевца

„ГРУПА ГРАЂАНА УПП – ПОКРЕТ ЗА НАШУ ОП-
ШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ“
	 13.	 Саша	 Стевић,	 предузетник,	 рођен	 24.	 03.	 1972.	
године,	из	Смољинца,	
	 14.	 Борис	 Павловић,	 дипломирани	 инжењер	
пољопривреде,	рођен	16.	10.	1967.	године,	из	Црљенца,
	 15.	 Даница	 Михајловић,	 дипломирани	 економиста,	
рођена	02.	01.	1979.	године,	из	Малог	Црнића,



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 8/16

143

	 16.	 Ратко	 Станисављевић,	 пољопривредник,	 рођен	
03.	08.	1967.	године,	из	Божевца,
	 17.	 Драгиша	 Ћирковић,	 предузетник,	 рођен	 14.	 12.	
1969.	године,	из	Смољинца,

„ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије 
(СПС) Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Пал-
ма“
	 18.	 Драган	Митић,	дипломирани	правник,	рођен	13.	
06.	1963.	године,	из	Топонице,
	 19.	 Топлица	 Ђорђевић,	 виши	 дијететичар	
нутрициониста,	 рођен	 21.	 10.	 1957.	 године,	 из	 Великог	
Црнића,
	 20.	 Зорка	 Стојановић,	 књижничар,	 рођена	 25.	 07.	
1963.	године,	из	Малог	Црнића,
	 21.	 Зоран	 Обрадовић,	 школа	 ученика	 у	 привреди,	
рођен	24.	08.	1963.	године,	из	Великог	Села,	
	 22.	 Љубиша	 Јовић,	 пољопривредник,	 рођен	 09.	 12.	
1972.	године,	из	Куле,
	 23.	 Славица	 Јовановић,	 домаћица,	 рођена	 28.	 11.	
1960.	године,	из	Смољинца,
	 24.	 Никодије	Адамовић,	правник,	рођен	15.	05.	1955.	
године,	из	Врбнице,

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ДУШАН ИВКОВИЋ
	 25.	 Душан	Ивковић,	дипломирани	правник,	рођен	07.	
11.	1961.	године,	из	Смољинца

НОВА СРБИЈА – Велимир  Илић
	 26.	 Горан	Дачић,	приватни	предузетник,	рођен	05.	08.	
1964.	године,	из	Божевца,
	 27.	 Драгиша	 Станисављевић,	 пољопривредни	
техничар,	рођен	19.	07.	1972.	године,	из	Шапина,
	 28.	 Радица	 Живковић,	 пољопривредни	 техничар,	
рођена	06.	12.	1971.	године	из	Малог	Црнића,
	 29.	 Богољуб	 Јевтић,	 службеник,	 рођен	 17.	 11.	 1949.	
године,	из	Куле

II

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

Број:	020	-	49/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
       Богољуб Јевтић, с.р. 

81
	 На	основу	члана	46.	став	1.	тачка	1.	Закона	о	локалним	
изборима	 	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
129/07,	34/10	–	одлука	УС	и	54/11)	и	члана	12.	став	1.	тачка	
1.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	 Мало	 Црниће	
(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	9/12),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о престанку мандата одборника

I

 Емаду Еслеему,	 доктору	 медицине,	 из	 Великог	
Црнића,	 са	 Изборне	 листе	 АЛЕКСАНДАР	 	 ВУЧИЋ	 –	
СРБИЈА	ПОБЕЂУЈЕ,	престаје	мандат	одборника	Скупштине	
општине	Мало	Црниће,		због	подношења	оставке	на	мандат	
одборника.

 Владимиру Милићевићу,	инжењеру	електротехнике,	
из	 Великог	 Црнића,	 са	 Изборне	 листе	 АЛЕКСАНДАР		
ВУЧИЋ	–	СРБИЈА	ПОБЕЂУЈЕ,	престаје	мандат	одборника	
Скупштине	општине	Мало	Црниће,		због	подношења	оставке	
на	мандат	одборника.

II

 Саши Стевићу,	 предузетнику,	 из	 Смољинца,	 са	
Изборне	 листе	 „ГРУПА	 ГРАЂАНА	 УПП	 –	 ПОКРЕТ	 ЗА	
НАШУ	 ОПШТИНУ	 МАЛО	 ЦРНИЋЕ“,	 престаје	 мандат	
одборника	 Скупштине	 општине	 Мало	 Црниће,	 	 због	
подношења	оставке	на	мандат	одборника.

 Борису Павловићу,	 дипломираном	 инжењеру	
пољопривреде,	 из	 Црљенца,	 са	 Изборне	 листе	 „ГРУПА	
ГРАЂАНА	УПП	–	ПОКРЕТ	ЗА	НАШУ	ОПШТИНУ	МАЛО	
ЦРНИЋЕ“,	престаје	мандат	одборника	Скупштине	општине	
Мало	Црниће,		због	подношења	оставке	на	мандат	одборника.

III

 Драгану Митићу,	 дипломираном	 правнику,	
из	 Топонице,	 са	 Изборне	 листе	 „ИВИЦА	 ДАЧИЋ	 –	
Социјалистичка	партија	Србије	(СПС)	Јединствена	Србије	
(ЈС)	Драган	Марковић	Палма“,	престаје	мандат	одборника	
Скупштине	 општине	 Мало	 Црниће,	 	 због	 подношења	
оставке	на	мандат	одборника.

 Топлици Ђорђевићу,	 вишем	 дијететичару	
нутриционисти,	 из	 Великог	 Црнића,	 са	 Изборне	 листе	
„ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	Социјалистичка	партија	Србије	 (СПС)	
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Јединствена	Србије	(ЈС)	Драган	Марковић	Палма“,	престаје	
мандат	одборника	Скупштине	општине	Мало	Црниће,		због	
подношења	оставке	на	мандат	одборника.

 Зорки Стојановић,	књижничару,	из	Малог	Црнића,	са	
Изборне	листе	„ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	Социјалистичка	партија	
Србије	 (СПС)	 Јединствена	 Србије	 (ЈС)	 Драган	 Марковић	
Палма“,	 престаје	 мандат	 одборника	 Скупштине	 општине	
Мало	Црниће,		због	подношења	оставке	на	мандат	одборника.

IV

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“:

I/01	Број:	020-50/16	
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
       Богољуб Јевтић, с.р. 

82
	 На	 основу	 члана	 48.	 став	 1.	 	 Закона	 о	 локалним	
изборима	 	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
129/2007,	34/2010	 -	одлука	УС	и	54/2011)	и	члана	12.	 став	
2.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	 („Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	9/2012),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о пoтврђивању мандата одборника

I

 Потврђују се мандати	 одборника	 у	 Скупштини	
општине	Мало	Црниће,		и	то:

 Милошу Лепојевић из Салаковца,	 електромонтер,	
рођен	25.	12.	1994.	године,		са	Изборне	листе	АЛЕКСАНДАР		
ВУЧИЋ		-		СРБИЈА	ПОБЕЂУЈЕ,
 Моми Ивковић из Забреге,	аутопревозник,	рођен	20.	
03.	1959.	године,	са	Изборне	листе	АЛЕКСАНДАР	ВУЧИЋ	
–	СРБИЈА	ПОБЕЂУЈЕ.

II

 Јасмини Животић из Црљенца,	медицински	тенихач,	
рођена	 01.	 06.	 1989.	 године,	 са	 Изборне	 листе	 „ГРУПА	
ГРАЂАНА	УПП	–	ПОКРЕТ	ЗА	НАШУ	ОПШТИНУ	МАЛО	
ЦРНИЋЕ“,
 Јасмину Младеновић из Батуше,	 пољопривредник,	
рођен	 05.	 04.	 1979.	 године,	 са	 Изборне	 листе	 „ГРУПА	
ГРАЂАНА	УПП	–	ПОКРЕТ	ЗА	НАШУ	ОПШТИНУ	МАЛО	
ЦРНИЋЕ“.

III

 Добрици Тацић из Малог Црнића,	 возач,	 рођен	
09.04.1963.	 године,	 са	 Изборне	 листе	 „ИВИЦА	 ДАЧИЋ	 –	
Социјалистичка	 партија	Србије	 (СПС)	 Јединствена	Србија	
(ЈС)	Драган	Марковић	Палма“,
 Милици Митић из Топонице,	 службеник,	 рођена	
30.	03.	1969.	године,	са	Изборне	листе	„ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	
Социјалистичка	 партија	Србије	 (СПС)	 Јединствена	Србија	
(ЈС)	Драган	Марковић	Палма“,
 Миодрагу Драганчету Марковић из Куле,	службеник,	
рођен	01.	12.	1958.	године,	са	Изборне	листе	листе	„ИВИЦА	
ДАЧИЋ	–	Социјалистичка	партија	Србије	(СПС)	Јединствена	
Србија	(ЈС)	Драган	Марковић	Палма“.

IV

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-51/2016	
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
       Богољуб Јевтић, с.р. 

83    
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	1.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 (,,Службени	 гласник	 РС“,	 број	 129/2007	 и	
83/2014	 –	 др.	 закон)	 и	 члана	 	 40.	 став	 1.	 тачка	 1.	 Статута	
Општине	Мало	Црниће		(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/2008,	6/2011	и	1/2016),
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	Скупштина	општине	Мало	Црниће	на	седници	одржаној		27.	
05.	2016.	године,	доноси	

ПОСЛОВНИК  О РАДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан	1.

	 Овим	Пословником		уређује	се	начин	припреме,	вођење	
и	 рад	 седнице	Скупштине	 општине,	 као	 и	 друга	 питања	 у	
вези	са	радом	Скупштине	општине	Мало	Црниће.
	 Ако	 се	 у	 раду	Скупштине	 општине	појави	питање	 за	
које	поступак	одлучивања	није	уређен	овим	Пословником,	
Скупштина	 општине	 може	 поступак	 одлучивања	 о	 том	
питању	уредити	посебном	одлуком	или	закључком.

II  КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1. Сазивање и председавање на првој седници

Члан	2.

	 Прву	 –	 конститутивну	 седницу	 Скупштине	 општине	
сазива	 председник	 	 Скупштине	 општине	 из	 претходног	
сазива.
	 Седници	 Скупштине	 општине,	 до	 избора	 новог	
председника,	 председава	 најстарији	 одборник	 коме	 у	 раду	
помажу	 два	 најмлађа	 одборника	 и	 	 секретар	 Скупштине	
општине		из	претходног	сазива.
	 Помоћ	 у	 организовању	 и	 одржавању	 прве	 седнице	
Скупштине	 општине	 пружа	 Општинска	 управа	 преко	
запослених	и	постављених	лица,	а	на	захтев	председавајућег	
одборника.	

2. Дневни ред прве седнице

Члан	3.

	 Председавајући	 на	 првој	 седници	 предлаже	 следећи	
дневни	ред:
	 -	 избор	чланова	Верификационог	одбора		
	 -	 разматрање	извештаја	Изборне	комисије	општине	
Мало	 Црниће	 о	 спроведеним	 изборима	 за	 одборнике	
Скупштине	општине	Мало	Црниће,
	 -	 разматрање	 	 извештаја	 Верификационог	 одбора	
за	потврђивање	мандата	одборника,
	 -	 потврђивање	мандата	одборника,
	 -	 давање	свечане	изјаве,
	 -	 доношење	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине,

	 -	 избор	 председника	 и	 	 заменика	 председника		
Скупштине	општине,
	 -		 постављање	Секретара		Скупштине	општине	и
	 -		 друга	питања.

3. Потврђивање  мандата

Члан	4.

	 Одборници	 стичу	 права	 и	 дужности	 у	 Скупштини	
општине	даном	потврђивања		мандата.
	 Потврђивање	 мандата	 изабраних	 одборника	 врши	
Скупштина	општине	на	основу	извештаја		Изборне	комисије	
и	 Верификационог	 одбора	 за	 утврђивање	 сагласности	
уверења	о	избору	одборника.

	 Верификациони	 одбор	 има	 	 3	 	 	 члана,	 а	 предлаже	
их	 одборник	 који	 председава	 првој	 седници	 Скупштине	
општине,	 водећи	 рачуна	 о	 сразмерној	 заступљености	
одборника	који	су	изабрани	на	предлог	појединих	политичких	
странака,	коалиција	или	групе	грађана.
	 Верификациони	одбор		је	изабран		ако	је	за	њега	гласа	
већина	присутних	одборника.

Члан	5.

	 Седницом	 Верификационог	 одбора	 председава	
најстарији	члан	Верификационог	одбора.
	 Верификациони	 одбор	 ради	 на	 седници	 којој	
присуствује	 већина	 чланова	 одбора,	 а	 одлучује	 већином	
гласова	присутних	чланова	Верификационог	одбора.

Члан	6.

	 Верификациони	 одбор	 утврђује	 да	 ли	 су	 подаци	 из	
уверења	о	избору	сваког	одборника	истоветни	са	подацима	
из	извештаја	Изборне	комисије	општине	Мало	Црниће	и	о	
томе	подноси	извештај	Скупштини	општине.
	 Извештај		Верификационог	одбора		садржи:
	 -	 предлог	 да	 се	 потврде	 	 мандати	 изабраних	
одборника	или
		 -	 образложени	предлог	да	се	одложи	потврђивање		
мандата	 односно	 да	 се	 не	 потврди	 	 мандат	 појединог	
одборника.

Члан	7.

	 Скупштина	општине	разматра	и	одлучује	о	извештају		
Верификационог	одбора		у	целини.
	 Ако	Верификациони	одбор	у	свом	извештају	предложи	
да	се	не	потврди	мандат	неком	одборнику	или	да	се	одложи	
потврђивање	 мандата,	 о	 таквом	 предлогу	 Скупштина	
општине	одлучује	посебно.
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	 У	случају	из	претходног	става	овог	члана	Скупштина	
општине	ће		наложити		Верификационом	одбору		да	у	року	од	
30	дана	писмено	обавести		Скупштину	општине	о	ваљаности	
уверења	о	избору	одборника	чије	је	потврђивање		одложено.
	 Изабрани	 одборник,	 чије	 је	 потврђивање	 мандата	
одложено,	има	право	да	присуствује	седници	и	учествује	у	
раду	Скупштине	општине	али	без	права	одлучивања.

Члан	8.

	 Скупштина	општине	може	да	ради	и	одлучује	када	се	
потврди	више	од	половине	мандата	изабраних	одборника.
  

Члан	9.

	 Одредбе		о	потврђивању		мандата	одборника	изабраних	
на	редовним	општим	изборима	односе	се	и	на		потврђивање		
мандата	одборника	изабраних	на	поновљеним	изборима

Члан	10.

	 О	 потврђивању	 мандата	 одборника,	 на	 основу	
извештаја	 Верификационог	 одбора,	 Скупштина	 одлучује	
јавним	гласањем.	У	гласању	могу	учествовати	кандидати	за	
одборнике	којима	су	мандати	додељени	у	складу	са	чланом	
43.	 Закона	 о	 локалним	 изборима	 и	 који	 имају	 уверење	
Изборне	комисије	општине	Мало	Црниће		да	су	изабрани.	

	 Када	 скупштина	 после	 конституисања	 одлучује	 о	
потврђивању	 мандата	 нових	 одборника,	 у	 гласању,	 поред	
одборника	 могу	 учествовати	 и	 кандидати	 за	 одборнике	
којима	су	мандати	додељени	у	складу	са	чланом	48.	Закона	о	
локалним	изборима	и	који	имају	уверење	изборне	комисије	
јединице	локалне	самоуправе		да	су	изабрани.	
	 Одборник	 не	 може	 бити	 запослени	 у	 општинској	
управи	и	 лице	 које	 именује,	 односно	поставља	 скупштина	
општине.
	 Ако	 запослени	 у	 општинској	 управи	 буде	 изабран	 за	
одборника,	права	и	обавезе	по	основу	рада	мирују	док	траје	
његов	одборнички	мандат.
	 Даном	 потврђивања	 одборничког	 мандата	 лицима	
које	 је	именовала,	 односно	поставила	 скупштина	 јединице	
локалне	самоуправе,	престаје	функција	на	коју	су	именовани,	
односно	постављени.
	 Прописи	којима	се	уређује	спречавање	сукоба	интереса	
при	 вршењу	 јавних	 функција,	 не	 искључују	 примену	
одредаба	 овог	 закона	 о	 пословима	 који	 су	 одређени	 као	
неспојиви	са	функцијом	одборника	скупштине	општине.			

4. Давање свечане изјаве

Члан		11.

	 Одборници	чији	је	мандат	потврђен		дају	свечану	изјаву	
која	гласи:
	 „Заклињем	се	да	ћу	се	у	раду	Скупштине	општине	Мало	
Црниће	 придржавати	 Устава,	 Закона	 и	 Статута	 општине	
Мало	Црниће	и	да	ћу	часно	и	непристрасно	вршити	дужност	
одборника	руководећи	се	интересима	грађана“.
	 По	 датој	 изјави	 присутни	 одборници	 потписују	 текст	
изјаве	који	се	прилаже	изборном	материјалу.
	 Одборници	 који	 нису	 присуствовали	 првој	 седници	
Скупштине	 општине,	 одборници	 чији	 је	 мандат	 био	
оспораван	 и	 одборници	 изабрани	 на	 поновним	 	 изборима	
свечану	изјаву	дају	појединачно	на	првој	седници	Скупштине	
општине	 	 која	 се	 одржава	 после	 потврђивања	 	 њихових	
мандата.
	 Одборници,	 који	 су	 поднели	 оставке	 одмах	 након	
потврђивања	 мандата	 на	 првој	 седници	 не	 дају	 свечану	
изјаву.
   

5. Престанак мандата одборника

Члан		12.

	 Одборнику	престаје	мандат	пре	истека	времена	на	које	
је	изабран:
	 1)	 подношењем	оставке;
	 2)	 преузимањем	посла,	односно	функције	које	су,	у	
складу	са	законом,	неспојиве	с	функцијом	одборника;
	 3)	 ако	је	правоснажном	судском	одлуком	осуђен	на	
безусловну	казну	затвора	у	трајању	од	најмање	шест	месеци;
	 4)	 ако	 је	 правоснажном	 одлуком	 лишен	 пословне	
способности;
	 5)	 доношењем	 одлуке	 о	 распуштању	 скупштине	
јединице	локалне	самоуправе;
	 6)	 ако	 му	 престане	 пребивалиште	 на	 територији	
јединице	локалне	самоуправе;
	 7)	 губљењем	држављанства;
	 8)	 ако	наступи	смрт	одборника.

	 Кад	одборнику	престане	мандат	пре	истека	времена	на	
који	је	изабран,	мандат	припада	подносиоцу	изборне	листе	са	
чије		листе	је	био	изабран	одборник	коме	је	престао	мандат.	
Тај	мандат	изборна	комисија	додељује	кандидату	односно	ко	
је	 први	 следећи	на	 изборној	 листи	 коме	није	 био	 додељен	
мандат	одборника.							
	 Када	одборнику	који	је	изабран	са	коалиционе	изборне	
листе	 	 престане	 мандат	 пре	 истека	 времена	 на	 које	 	 	 је	
изабран,	мандат	се	додељује	првом	следећем	кандидату	на	
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изборној	листи	коме	није	био	додељен	мандат	–	припаднику	
исте	политичке	странке.		
	 Кандидату	 коме	 је	 био	 додељен	 мандат	 одборника,	
а	 којем	 је	 мандат	 престао	 због	 преузимања	 функције	
председника	 општине	 односно	 заменика	 председника	
општине,	 мандат	 се	 поново	 додељује	 у	 истом	 сазиву	
скупштине	јединице	локалне	самоуправе	под	условима:	
	 -	 да	 је	 кандидату	 престала	 функција	 председника	
општине,	односно	заменика	председника	Општине;
	 -	 да	 постоји	 упражњено	 одборничко	 место	 које	
припада	истој	изборној	листи,	и
	 -	 да	је	изборној	комисији	кандидат	поднео	захтев	за	
доделу	мандата	одборника.	
	 Кад	одборнику	престаје	мандат	пре	истека	времена	на	
које	је	изабран,	а	на	изборној	листи	са	које	је	одборник	био	
изабран	нема	кандидата	за	које	 	подносилац	изборне	листе	
није	 добио	 мандат,	 мандат	 припада	 подносиоцу	 изборне	
листе	 који	 има	 следећи	 највећи	 количник	 а	 за	 њега	 није	
добио	 мандат.	 Мандат	 новог	 одборника	 траје	 до	 истека	
мандата	одборника	коме	је	престао	мандат.
	 Од	 кандидата	 се	 пре	 потврђивања	 мандата	 прибавља	
писмена	сагласност	да	прихвата	мандат.

Члан		13.

	 Одборник	 може	 поднети	 оставку	 усмено	 на	 седници	
скупштине	 јединице	 локалне	 самоуправе,	 а	 између	 две	
седнице	подноси	у	форми	оверене	писане	изјаве.
	 После	 подношења	 усмене	 оставке	 одборника,	
скупштина	 без	 одлагања,	 на	 истој	 седници	 утврђује	 да	 је	
одборнику	 престао	 мандат,	 а	 уколико	 	 Изборна	 комисија	
општине	Мало	Црниће	достави	извештај	о	додели	мандата	
првом	 следећем	 кандидату	 са	 изборне	 листе,	 исти	 се	
потврђује	 по	 поступку	 из	 члана	 4-10	 овог	Пословника,	 на	
истој	седници.
	 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	
члана	12.	став	1.	тач.	3)	до	8)	овог	Пословника,	Скупштина	
јединице	 локалне	 самоуправе	 на	 првој	 наредној	 седници,	
после	обавештења	о	наступању	таквог	случаја,	утврђује	да	
је	одборнику	престао	мандат.		
	 Одборник	који	 је	поднео	оставку	може	учествовати	у	
раду	и	одлучивању	скупштине	јединице	локалне	самоуправе	
и	вршити	сва	права	која	произилазе	из	одборничке	функције,	
све	док	скупштина	јединице	локалне	самоуправе	не	утврди	
престанак	његовог	мандата	на	основу	оставке.

 6. Председник и  заменик председника  Скупштине 
општине.

Члан	14.

	 За	 председника	 односно	 заменика	 председника	
Скупштине	 општине	 може	 бити	 биран	 сваки	 одборник	
Скупштине	општине		кога	предложи	најмање	10	одборника	
Скупштине	општине.
	 Одборник	може	предложити	само	једног	кандидата	за	
председника.

	 Предлози	 кандидата	 за	 председника	 односно	
заменика	 председника	 Скупштине	 општине	 подносе	 се	
председавајућем	одборнику	у	писменом	облику	са	потписом	
одборника	предлагача.
Предлагач	има	обавезу	да	образложи	свој	предлог.
	 Председавајући	 обавештава	 одборнике	 о	 свим	
примљеним	предлозима.	

Члан	15.

	 О	предложеним	кандидатима	отвара	се	претрес.

Члан	16.

	 Кандидат	 за	 председника	 односно	 	 заменика	
председника	 Скупштине	 општине	 може	 да	 се	 обрати	
одборницима.

Члан	17.

	 Избор	председника	и	заменика	председника	Скупштине	
општине	врши	се	тајним	гласањем	.
	 Ако	 је	 за	 председника	 и	 заменика	 председника	
Скупштине	 општине	 предложено	 више	 кандидата,	
по	 закљученом	 претресу,	 председавајући	 предлаже,	 а	
Скупштина	општине	утврђује	листу	кандидата	и	то	посебно	
за	избор	председника,	а	посебно	за	заменика	 	председника	
Скупштине	 општине,	 по	 азбучном	 реду	 почетних	 слова	
њихових	презимена.
	 На	 основу	 утврђене	 листе	 кандидата	 израђују	 се	
гласачки	листићи.

Члан	18.

	 Гласање	спроводи	гласачки	одбор,	кога	бира	Скупштина	
општине.
	 Гласачки	одбор	има	председника	и	2	члана,	а	у	раду	му	
помаже	секретар	Скупштине	општине.
	 Кандидат	 за	 председника	 односно	 заменика	
председника	 Скупштине	 општине	 не	 може	 	 бити	 члан	
гласачког	одбора.
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Члан	19.

	 На	гласачком	листићу	кандидати	се	наводе	редоследом,	
утврђеним	у	листи	кандидата.
	 Испред	имена	сваког	кандидата	ставља	се	редни	број.
 

Члан	20.

	 Председавајући	одборник	 	објављује	почетак	 гласања	
и	 позива	 одборнике	 да	 преузму	 гласачки	 листић,	 и	 то	 се	
евидентира	на	списку	изабраних	одборника.

Члан	21.

	 На	месту	одређеном	 за	 гласање	обезбеђује	 се	 тајност	
гласања	постављањем	картонских	заклона	или	паравана.

Члан	22.

	 Гласа	 се	 заокруживањем	 редног	 броја	 испред	 имена	
кандидата.

	 Гласа	се		само	за	једног	кандидата	чије	се	име	налази	на	
гласачком	листићу.
	 Непопуњени	 гласачки	 листић,	 гласачки	 листић	 који	
је	 тако	 попуњен	 да	 се	 не	 може	 са	 сигурношћу	 утврдити	
за	 кога	 је	 одборник	 гласао	 и	 гласачки	 листић	 на	 коме	 је	
заокружен	већи	број	кандидата	од	броја	који	се	бира,	сматра	
се	неважећим	.

Члан	23.

	 Гласачки	одбор	након	гласања	сачињава	записник.
	 Записник	садржи:
	 -	 укупан	број		гласачких	листића,
	 -	 број	присутних	одборника	на	седници,
	 -	 број	одборника	који	су	примили	гласачки	листић,
	 -	 број	неупотребљених	гласачких	листића,
	 -	 број	важећих	гласачких	листића,	
	 -	 број	неважећих	гласачких	листића,
	 -	 број	 укупно	 гласалих	 према	 броју	 гласачких	
листића	и	евиденцији	присутности	и
	 -	 извештај	о	резултатима	гласања.

Члан	24.

	 Председник	 и	 заменик	 председника	 	 Скупштине	
општине	су	изабрани	ако	је	за	њих	гласала	већина	од	укупног	
броја	одборника.
	 Уколико	 ни	 један	 од	 предложених	 кандидата	 за	
председника	 односно	 заменика	 председника	 Скупштине	

општине	 не	 добије	 потребан	 број	 гласова,	 гласање	 се	
понавља.
	 Ако	су	од	предложених	кандидата	два	добила	исти	број	
гласова	 и	 истовремено	 и	 највећи	 број	 гласова,	 	 поступак	
гласања		се	понавља		између	та	два	кандидата.

Члан	25.

	 Уколико	 ни	 после	 поновљеног	 гласања	 ни	 један	 од	
кандидата	 није	 добио	 потребан	 број	 гласова,	 поступак	
избора	се	понавља	тако	што	се	предлажу		нови	кандидати.	
У	поновљеном	поступку	не	могу	бити	предложени	кандидати	
који	су	већ	учествовали	у	поступку	избора.

Члан	26.

	 Након	 	 објављивања	 	 резултата	 избора	 	 председник	
Скупштине	општине	пред	одборницима		даје		изјаву:	
	 „Изјављујем	 да	 ћу	 права	 и	 дужности	 председника	
Скупштине	 општине	 Мало	 Црниће,	 извршавати	 у	 складу	
са	 Уставом,	 Законом	 и	 Статутом	 општине,	 а	 у	 интересу	
Општине	Мало	Црниће’’.

Члан	27.

	 Након	давања	изјаве	председник	Скупштине	општине	
преузима	руковођење	седницом.
	 Ако	 изабрани	 председник	 Скупштине	 општине	
није	 присутан	 на	 овој	 седници,	 председавајући	 одборник	
наставиће	 са	 руковођењем	 седнице	 до	 избора	 заменика	
председника	Скупштине	општине.

Члан	28.

	 Председнику	 	 и	 заменику	 председника	 Скупштине	
општине	 престаје	функција	 пре	 истека	 времена	 на	 који	 су	
изабрани	оставком	и	разрешењем.
	 Председник	 Скупштине	 општине	 може	 поднети	
оставку	у	писменом	облику	или	усмено.	У	писменом	облику	
оставка	 се	 доставља	 Секретару	 Скупштине	 оштине,	 а	
усмену	оставку	председник	подноси	на	седници	обраћајући	
се	одборницима.
	 Предлог	за	разрешење	се	подноси	у	писменој	форми	и	
мора	бити	образложен.
	 Предлог	за	разрешење	подноси	најмање	10	одборника	
а	 о	 њему	 се	 обавезно	 изјашњава	 Комисија	 за	 именовање	
Скупштине	општине.
	 О	предлогу	за	разрешење	се	одлучује	тајним	гласањем	
на	 гласачким	 листићима	 заокруживањем	 речи	 ‘’за’’	 или	
‘’против’’.
	 О	спровођењу	гласања	стара	се	Гласачки	одбор	који	има	
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председника	и	2	члана,	а	именује	га	Скупштина		општине	из	
реда	одборника.
	 Гласање	 о	 разрешењу	 заменика	 председника	 се	
спроводи	 на	 начин	 и	 по	 поступку	 за	 	 избор	 председника	
Скупштине	општине.

Члан	29.

	 О	 спроведеном	 гласању	 за	 разрешење	 председника	
односно	 заменика	 председника	 Скупштине	 општине,		
Гласачки	одбор	подноси	извештај,	на	основу	кога	Скупштина	
општине	доноси	одлуку	о	разрешењу.
	 Председник	односно	заменик	председника	Скупштине	
општине	је	разрешен	ако	је	за	разрешење	гласала	већина	од	
укупног	броја	одборника.
	 Седницом	 	 	 на	 	 	 којој	 	 се	 	 одлучује	 о	 	 	 разрешењу	
председника		 Скупштине	 општине	 председава	 заменик	
председника	и	одборник	кога	одреди	председник.
	 Ако	 се	 на	 истој	 седници	 одлучује	 о	 разрешењу	
председника	и	заменика	председника	Скупштине	општине,	
седници	председавају	два	одборника	које	одреди	председник	
Скупштине	општине.

Члан	30.

	 Поновљени	 предлог	 за	 разрешење	 председника,	
односно	 заменика	председника	Скупштине	општине,	може	
се	поднети	по	истеку	рока	од	6	месеци	рачунајући	од	дана	
подношења	претходног	предлога.

7. Председник и заменик председника  општине

Члан	31.

	 За	 председника	 општине	 може	 бити	 биран	 сваки	
одборник	Скупштине	општине	 	кога	предложи	председник	
Скупштине	општине.	
	 За	 заменика	 председника	 општине	 може	 бити	 биран	
одборник	Скупштине	општине		Мало	Црниће	кога	предложи	
кандидат	за	председника	општине	који	истовремено	чини	и	
предлог	за	чланове	Општинског	већа	
	 Предлози	кандидата	за	председника	односно	заменика	
председника	општине	и	чланова	Општинског	већа	подносе	
се	Скупштини	општине	са	потписом	овлашћеног	предлагача.
Предлагач	има	обавезу	да	образложи	свој	предлог.
	 Председник	 Скупштине	 општине	 обавештава	
одборнике	о	свим	примљеним	предлозима.	

Члан	32.

	 О	предложеним	кандидатима	отвара	се	претрес.

Члан	33.

	 Кандидати	 за	 председника	 односно	 	 заменика	
председника	 општине	 и	 предложени	 чланови	 општинског	
већа	могу	да	се	обрате	одборницима.

Члан	34.

	 Избор	 председника,	 заменика	 председника	 општине	
и	 чланова	 општинског	 већа	 	 врши	 се	 тајним	 гласањем	
истовремено.
	 На	 основу	 утврђене	 листе	 кандидата	 израђују	 се	
гласачки	листићи.

Члан	35.

	 Гласање	спроводи	гласачки	одбор,	кога	бира	Скупштина	
општине.
	 Гласачки	одбор	има	председника	и	2	члана,	а	у	раду	му	
помаже	секретар	Скупштине	општине.
	 Кандидат	 за	 председника	 односно	 заменика	
председника	 Скупштине	 општине	 не	 може	 	 бити	 члан	
гласачког	одбора.

Члан	36.

	 На	гласачком	листићу	кандидати	се	наводе	редоследом,	
утврђеним	у	листи	кандидата.
	 Испред	имена	сваког	кандидата	ставља	се	редни	број.
 

Члан	37.

	 Председник	 Скупштине	 општине	 	 објављује	 почетак	
гласања	и	прозива	одборнике	да	преузму	гласачке	листе,	и	то	
се	евидентира	на	списку	изабраних	одборника.

Члан	38.

	 На	месту	одређеном	 за	 гласање	обезбеђује	 се	 тајност	
гласања	постављањем	картонских	заклона	или	паравана.

Члан	39.

												За	избор	председника	општине	гласа	се	заокруживањем	
речи	,,ЗА,,	или	,,ПРОТИВ,,.	
	 За	 избор	 заменика	 председника	 општине	 гласа	 се	
заокруживањем	речи	,,ЗА,,	или	,,ПРОТИВ,,.
	 За	 избор	 чланова	 општинског	 већа	 гласа	 се	
заокруживањем	 речи	 ,,ЗА,,	 или	 ,,ПРОТИВ,,	 	 за	 предлог	 у	
целини.
	 Непопуњени	 гласачки	 листић,	 гласачки	 листић	 који	
је	 тако	 попуњен	 да	 се	 не	 може	 са	 сигурношћу	 утврдити	
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за	 кога	 је	 одборник	 гласао	 и	 гласачки	 листић	 на	 коме	 је	
заокружен	већи	број	кандидата	од	броја	који	се	бира,	сматра	
се	неважећим.

Члан	40.

	 Гласачки	одбор	након	гласања	сачињава	записник.
	 Записник	садржи:
	 -	 укупан	број		гласачких	листића,
	 -		 број	присутних	одборника	на	седници,
	 -		 број	одборника	који	су	примили	гласачки	листић,
	 -		 број	неупотребљених	гласачких	листића,
	 -		 број	важећих	гласачких	листића	
	 -		 број	неважећих	гласачких	листића
	 -		 број	 укупно	 гласалих	 према	 броју	 гласачких	
листића	и	евиденцији	присутности	и
	 -		 извештај	о	резултатима	гласања.

Члан	41.

	 Председник	 и	 заменик	 председника	 	 општине	 су	
изабрани	 ако	 је	 за	 њих	 гласала	 већина	 од	 укупног	 броја	
одборника	и	давањем	свечане	изјаве	председника	општине.													
	 Уколико	 ни	 један	 од	 предложених	 кандидата	 за	
председника	 односно	 заменика	 председника	 општине	 не	
добије	потребан	број	гласова,	гласање	се	понавља.
 

Члан	42.

	 Након	 	 објављивања	 	 резултата	 избора	 	 председник	
општине	пред	одборницима		даје	свечану		изјаву:	
	 „Изјављујем	 да	 ћу	 права	 и	 дужности	 председника	
општине	 Мало	 Црниће,	 извршавати	 у	 складу	 са	 Уставом,	
Законом	и	Статутом	општине,	а	у	интересу	Општине	Мало	
Црниће“.	

Члан	43.

	 Избором	 на	 функцију	 председника	 општине	 односно	
заменика	председника	општине	стичу	се	услови	за	попуну	
упражњених	 одборничких	 мандата,	 а	 Изборна	 комисија	
додељује	мандат	првом	следећем	кандидату	са	чије	је	листе	
изабран	председник	општине,	односно	заменик	председника	
општине	 и	 без	 одлагања	 доставља	 одлуку	 за	 попуну	
упражњених	одборничких	мандата	Скупштини	општине,	по	
процедури	и	поступку	из	члана	4	-	10		овог	Пословника.
	 Потврђивањем	 мандата	 из	 става	 1.	 овог	 члана	 може	
се	 извршити	 на	 истој	 седници	 Скупштине	 општине	 након	
паузе	коју	одреди	председник	Скупштине,	како	би	Изборна	
комисија	 донела	 одлуку	о	 додели	мандата	првом	 следећем	
кандидату	 са	 чије	 листе	 су	 изабрани	 председник,	 односно	
заменик	председника	општине.	

Члан	44.

	 Председнику	 	 и	 заменику	 председника	 општине	
престаје	функција	пре	истека	времена	на	који	 су	изабрани	
оставком	и	разрешењем.
									Председник	 општине	 може	 поднети	 оставку	 у	
писменом	облику	или	усмено.	У	писменом	облику	оставка	
се	 доставља	 Председнику	 Скупштине	 оштине,	 а	 усмену	
оставку	 председник	 подноси	 на	 седници	 обраћајући	 се	
одборницима.
	 Предлог	за	разрешење	се	подноси	у	писменој	форми	и	
мора	бити	образложен.
	 Предлог	 за	 разрешење	 подноси	 најмање	 1/3	 (	 једна	
трећина)	одборника.
	 О	предлогу	за	разрешење	се	одлучује	тајним	гласањем	
на	 гласачким	 листићима	 заокруживањем	 речи	 ‘’за’’	 или	
‘’против’’.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	О	предлогу	 за	 разрешење	председника	 општине	
мора	се	расправљати	и	одлучивати	у	року	од	15	дана	од	дана	
достављања	предлога	председнику	скупштине.
	 Ако	 Скупштина	 не	 разреши	 председника	 Општине,	
одборници	који	 су	поднели	предлог	 за	разрешење	не	могу	
поново	предложити	разрешење	председника	Општине,	пре	
истека	рока	од	6	месеци	од	одбијања	претходног	предлога.	

Члан	45

	 Разрешењем	 председника	 Општине	 престаје	 мандат	
заменика	председника	Општине	и	Општинског	већа.
	 Заменик	 председника	 Општине,	 односно	 члан	
општинског	већа,	могу	бити	разрешени	пре	истека	времена	
на	 који	 су	 бирани,	 на	 предлог	 председника	 Општине	 или	
најмање	1/3	одборника,	на	исти	начин	на	који	су	изабрани.	
	 Истовремено	 са	 предлогом	 за	 разрешење	 заменика	
председника	 Општине	 или	 члана	 Општинског	 већа,	
председник	 општине	 је	 дужан	 да	 Скупштини	 општине	
поднесе	 предлог	 за	 избор	 новог	 заменика	 председника	
Општине	 или	 члана	 Општинског	 већа,	 која	 истовремено	
доноси	одлуку	о	разрешењу	или	избору.	
	 Председник	Општине,	заменик	председника	Општине	
или	члан	Општинског	већа	који	су	разрешени,	или	су	поднели	
оставку,	 остају	 на	 дужности	 и	 врше	 текуће	 послове,	 до	
избора	новог	председника	Општине,	заменика	председника	
Општине	или	члана	Општинског	већа.	
	 О	спровођењу	гласања	стара	се	Гласачки	одбор	који	има	
председника	и	2	члана,	а	именује	га	Скупштина		општине	из	
реда	одборника.
	 Гласање	 о	 разрешењу	 заменика	 председника,	 члана	
или	 чланова	Општинског	 већа	 се	 спроводи	 на	 начин	 и	 по	
поступку	за		избор	председника	Општине.
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Члан	46.

	 О	 спроведеном	 гласању	 за	 разрешење	 председника,	
односно	заменика	председника	Општине,	члана	или	чланова	
Општинског	 већа	 	 Гласачки	 одбор	 подноси	 извештај,	 на	
основу	кога	Скупштина	општине	доноси	одлуку	о	разрешењу.
	 Председник	 односно	 заменик	 председника	 Општине,	
члан	или	заменика	члана	Општинског	већа	је	разрешен	ако	
је	за	разрешење	гласала	већина	од	укупног	броја	одборника.

8. Општинско  веће

Члан	47.

	 Општинско	веће	чини	13	(тринаест)	чланова	од	којих	
11	 (једанаест),	 на	 предлог	 председника	 Општине,	 бира	
Скупштина	 општине,	 	 већином	 гласова	 од	 укупног	 броја	
одборника,	на	период	од	4	године,	а	председник	и	заменик	
председника	 Општине	 су	 чланови	 	 Општинског	 већа	 по	
функцији.
	 О	Предлогу		за	именовање	чланова	Општинског	већа	у	
целини	Скупштина	се	изјашњава	заокруживањем	речи	,,ЗА“		
или	,,ПРОТИВ“.
												О	предложеној	листи	за	избор	чланова	Општинског	
већа,	Скупштина	одлучује	у	целини,	тајним	гласањем.
												Чланови	Општинског	већа		су	изабрани	ако	је	за	њих	
гласала	већина	од	укупног	броја	одборника.

 Општинско веће:
	 1)	 предлаже	статут,	буџет	и	друге	одлуке	и	акте	које	
доноси	скупштина;
	 2)	 непосредно	 извршава	 	 и	 стара	 се	 о	 извршењу	
одлука	и	других	аката	скупштине	општине,
	 3)	 доноси	 одлуку	 о	 привременом	 финансирању	 у	
случају	да	скупштина	општине	не	донесе	буџет	пре	почетка	
буџетске	године;
	 4)	 доноси	 све	 одлуке	 у	 вези	 послова	 припреме	 за	
одбрану	и	одобрење	плана	одбране	за	Општину,
	 5)	 врши	 надзор	 над	 радом	 општинске	 управе,	
поништава	 или	 укида	 акте	 општинске	 управе	 који	 нису	 у	
сагласности	 са	 законом,	 статутом	 и	 другим	 општим	 актом	
или	одлуком	које	донесе	скупштина	општине;
	 6)	 решава	у	управном	поступку	у	другом	степену	о	
правима	и	обавезама	грађана,	предузећа	и	установа	и	других	
организација	у	управним	стварима	из	надлежности	општине;
	 7)	 стара	се	о	извршењу	поверених	надлежности	из	
оквира	 права	 и	 дужности	 Републике,	 односно	 аутономне	
покрајине;
	 8)	 поставља	 и	 разрешава	 начелника	 општинске	
управе,	 заменика	 начелника	 општинске	 управе	 односно	
начелника	управе	за	поједине	области.

Члан	48.

	 Општинско	 веће	 може	 да	 одлучује	 ако	 седници	
присуствује	већина	од	укупног	броја	чланова.
	 Општинско	веће	одлучује	већином	гласова	присутних	
чланова,	 ако	 законом	 или	 статутом	 општине	 за	 поједина	
питања	није	предвиђена	друга	већина.
	 Организација,	 начин	 рада	 и	 одлучивања	 детаљније	
се	 уређује	 	 његовим	 пословником,	 у	 складу	 са	 законом	 и	
статутом.
	 Председник	општине	је	председник	општинског	већа.
	 Председник	 општине	 представља	 општинско	 веће,	
сазива	и	води	његове	седнице.
	 	 	 	 	 	Председник	општине	 је	одговоран	 за	 законитост	рада	
општинског	већа.

9. Секретар Скупштине општине

Члан	49.
            
		 Скупштина	 општине	 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	Скупштине	поставља	Скупштина	општине,	
на	 4	 (четири)	 године	 	 на	 предлог	 председника	Скупштине	
општине	и	може	бити	поново	биран.
	 За	 секретара	 скупштине	 општине	 може	 бити	
постављено	 лице	 са	 завршеним	 правним	 факултетом,	
положеним	 стручним	 испитом	 за	 рад	 у	 органима	 државне	
управе	и	радним	искуством	од	најмање	три	године.
Секретар	 је	 постављен	 ако	 је	 за	 њега	 гласала	 већина	 од	
присутних	одборника.
	 Заменик	 секретара	 скупштине	 општине	 поставља	 се	
и	разрешава	се	на	исти	начин	и	под	истим	условима	као	и	
секретар.

Члан	50.

	 Секретару	 Скупштине	 општине	 престаје	 мандат	 пре	
истека	времена	на	који	је	постављен,	разрешењем	и	на	лични	
захтев.
	 Скупштина	 општине	 може	 на	 предлог	 председника	
скупштине	 општине,	 разрешити	 секретара	 и	 пре	 истека	
мандата.
	 Секретар	 може	 имати	 заменика	 који	 га	 замењује	 у	
случају	одсутности	секретара.			
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10. Обављање стручних и других послова за потребе 
Скупштине

Члан	51.

 Стручне	 и	 друге	 послове	 за	 потребе	 Скупштине	
њених	радних	 тела,	 одборника	и	 одборничких	 група	 врши	
Општинска	 управа	 што	 се	 посебно	 уређује	 Одлуком	 о	
Општинској	управи.
	 Општинска	управа	припрема	нацрте	прописа	и	других	
аката	које	доноси	скупштина	општине,	председник	општине	
и	општинско	веће.
	 Општинска	 управа	 извршава	 одлуке	 и	 друге	 акте	
скупштине	 општине,	 председника	 општине	 и	 општинског	
већа	 и	 обавља	 стручне	 и	 друге	 послове	 које	 утврди	
Скупштина	 општине,	 председник	 Општине	 и	 Опшинско	
веће.	

  
III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ

1. Одборничке групе

Члан	52

	 У	Скупштини		општине	се	образују	одборничке	групе.
	 Одборничке	 групе	 образују	 се	 од	 одборника	 једне	
или	 више	 политичких	 странака,	 коалиције,	 политичке	
организације		или	групе	грађана.
	 Одборничка	група	се	може	образовати		ако	има	најмање	
4	члана.
	 Одборничка	 група	 се	 конституише	 тако	 што	 се	
председнику	Скупштине	општине	подноси	списак	чланова	
групе	 који	 је	 потписао	 сваки	 члан	 групе	 уз	 назначење	
председника	те	одборничке	групе.
	 Одборник	може	бити	члан	само	једне	одборничке	групе	
у	Скупштини	општине.
	 Председник	 одборничке	 групе	 подноси	 извештај	
председнику	Скупштине	општине	о	евентуалним	променама	
у	саставу	одборничке	групе.

Члан	53.

	 Одборничка	 група	 учествује	 у	 раду	 Скупштине	
општине,	 	 преко	 свог	 председника,	 односно	 овлашћеног	
представника	у	одсуству	председника,	на	следећи	начин:
	 -	 подноси	предлог	за	уношење	појединих	питања	у	
дневни	ред	седница	Скупштине	 	општине	и	скупштинских	
радних	тела,
	 -	 подноси	предлоге	општих	аката	и	других	прописа	
у	поступку	њиховог	разматрања,
	 -	 подноси	 амандмане	 на	 предлоге	 општих	 аката	
других	предлагача,

	 -	 даје	 своје	 мишљење	 и	 предлоге	 о	 питањима	 о	
којима	одлучује	Скупштина	општине		и
	 -	 врши	и	друге	послове	утврђене	овим	Пословником.

IV  СЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

1. Припремање  седнице

Члан	54.
 
	 О	 припремању	 седница	 Скупштине	 општине	 стара	
се	 председник	 Скупштине	 општине,	 и	 у	 томе	 му	 помаже	
секретар	Скупштине	општине.

	 Председник	 Скупштине	 општине	 	 уноси	 у	 предлог	
дневног	 реда	 	 предлоге	 које	 прими	 од	 предлагача	
(одборници,	одборничке	групе,	председник	општине,		радна	
тела	Скупштине	општине,	подносиоци	извештаја	итд.)		као	
и	друга	питања	из	надлежности	Скупштине	општине.
	 Председник	 Скупштине	 се	 стара	 да	 сва	 питања	 која	
су	 унета	 у	 предлог	 дневног	 реда	 буду	претходно	 обрађена	
у	Општинској	 управи	 и	 	 расправљана	 у	Општинском	 већу	
општине	 Мало	 Црниће	 и	 надлежним	 радним	 телима	
Скупштине	општине.

2. Сазивање и одржавање седнице

Члан	55.

	 Седницу	 Скупштине	 општине	 сазива	 председник	
Скупштине,	по	потреби,	а	најмање	једном	у	три	месеца.	
	 Председник	Скупштине	општине		је	дужан	да	седницу	
Скупштине	општине	закаже	на	захтев	председника	Општине,	
Општинског	већа	или	једне	трећине	укупног	броја	одборника	
у	Скупштини	општине	Мало	Црниће	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	 општине	 не	 закаже	
седницу	 	 у	 року	 предвиђеном	 у	 претходном	 ставу	 овог	
члана,	 седницу	 Скупштине	 заказује	 подносилац	 захтева,	 а	
председава	одборник	кога	одреди	подносилац	захтева.	
	 Председник	 Скупштине	 општине	 може	 	 одложити	
седницу	коју	је	сазвао	само	у	случају		када	не	постоји	кворум	
потребан	за	рад,	а	у	другим	случајевима	о	одлагању	седнице	
одлучује	Скупштина.
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3. Позив за седницу

Члан	56.

	 Седнице	 Скупштине	 општине	 сазивају	 се	 писменим	
путем.
	 Позив	 за	 седницу	 садржи:	 место	 и	 време	 одржавања	
седнице	и	предложени	дневни	ред.
	 Позив	 за	 седницу	 се	 мора	 доставити	 одборницима	
најкасније	3	дана	пре	дана	одржавања	седнице,	а	када	постоје	
оправдани	разлози,	овај	рок	може	бити	и	краћи.
 Изузетно	од	одредби	претходног	става	када	скупштина	
разматра	 предлог	 статута	 општине	 или	 предлог	 буџета,	
позив	за	седницу	мора	бити	достављен	најкасније	5	дана	пре	
дана	одржавања	седнице.
	 За	 седницу	Скупштине	се	позивају,	поред	одборника,	
председник	 Општине,	 заменик	 председника	 Општине,	
чланови	 Општинског	 већа,	 начелник	 Општинске	 управе,	
заменик	 начелника	 Општинске	 управе,	 обрађивачи	
материјала	и	средства	јавног	информисања.	

4. Седнички материјал

Члан	57.

	 За	седницу	одборницима	се	доставља:
	 -		 позив	са	предлогом	дневног	реда
	 -		 извод	из	записника	са	претходне	седнице
	 -	 утврђени	предлог	општих	аката	са	образложењем	и
	 -	 друга	документација.
	 Сагласно	 одредби	 члана	 5.	 Статута	 Општине	 Мало	
Црниће,	материјал	за	седницу	израђује	се	на	српском	језику		
ћириличним	писмом.

5. Дневни  ред

Члан		58.

	 Предлог	дневног	реда	саставља	председник	Скупштине	
општине.
	 У	предлог	дневног	реда	председник	уноси	предлоге	и	
питања	одборника	и	радних	тела	Скупштине	општине,		ако		
су	приспели		најкасније	7	дана	пре	дана	достављања	позива	
одборницима	 за	 одржавање	 наредне	 седнице	 Скупштине	
општине.
	 У	 нарочито	 хитним	 случајевима	 Председник	
Скупштине	 општине,	 може	 у	 предлог	 дневног	 реда	 унети	
предлоге	и	питања	који	су	му	поднета	после	рока	предвиђеног		
у	претходном	ставу.

Члан	59.

	 Предлог	за	измену	и	допуну	дневног	реда	може	поднети	
одборник,	 председник	 односно	 овлашћени	 представник	
одборничке	 групе,	 председник	 Општине	 и	 председник	
радног		тела	Скупштине	општине,	најкасније	 	48		часа	пре	
часа	одређеног	за	почетак	седнице.
	 На	самој	седници,	предлог	за	измену	и	допуну	дневног	
реда	 може	 поднети	 председник	 Скупштине	 општине	 и	
председник	Општине.
	 О	предложеној	измени	и	допуни	дневног	реда	отвара	се	
претрес.
	 Скупштина	 општине	 одлучује	 о	 сваком	 предлогу	 за	
промену	дневног	реда,	по	редоследу	предлагања.
	 Прихваћени	 предлог,	 уноси	 се	 у	 дневни	 ред	 по	
редоследу	који	предложи	председник	Скупштине	општине.
	 О	дневном	реду	у	целини	Скупштина	општине	одлучује	
без	претреса.
	 Скупштина	 општине	 може,	 у	 току	 седнице,	 без	
претреса,	извршити	измене	у	редоследу	тачака	дневног	реда.

Члан	60.

	 Председник	 Скупштине	 општине	 може	 одбити	 да	
у	 предлог	 дневног	 реда	 унесе	 	 предлоге	 и	 питања	 за	 које	
сматра	да	нису	довољно	припремљени	да	би	се	о	њима	могло	
на	седници	расправљати.	
	 Председник	ће	обавестити	предлагача	о	разлозима	због	
којих	је	одбио	да	уврсти	у	дневни	ред	предлог	или	питање.

6. Руковођење седницом – ток седнице

Члан	61.

	 Седницом	руководи	председник	Скупштине	општине,	
а	 у	 случају	 његове	 одсутности	 замењује	 га	 	 заменик		
председника.
	 Председнику	 и	 заменику	 председника	 Скупштине	
општине,	 у	 руковођењу	 седницом,	 помаже	 одборник	 кога	
одреди	председник.
	 Када	руководи	седницом	заменик	председника	односно	
председавајући	 има	 сва	 права	 и	 обавезе	 председника	
Скупштине	општине.

Члан		62.

	 Пре	утврђивања	дневног	реда,	председник	Скупштине	
општине	на	основу	извештаја	секретара	Скупштине	општине	
и	стручне	евиденције	о	присутности	одборника,		утврђује	да	
ли	постоји	потребна	већина	за	пуноважно	одлучивање.
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	 Скупштина	општине	може	пуноважно	одлучивати	ако	
је	на	седници	присутна	већина	од	укупног	броја	одборника.
Одборник	 је	 дужан	 да	 најкасније	 у	 року	 од	 48	 часова	 пре	
почетка	заказане	седнице	обавести	председника	Скупштине	
општине	о	спречености	да	присуствује		седници.
	 Председник	отвара	седницу	Скупштине	општине	након	
констатације	 да	 постоји	 потребна	 већина	 за	 пуноважно	
одлучивање.

Члан	63.

	 Ако	 се	 утврди	 да	 не	 постоји	 потребна	 већина	 за	
пуноважно	 одлучивање	Председник	 	Скупштине	 општине,		
одлаже	седницу		и	заказује	нову	у	одговарајући	дан	или	сат.
	 Ако	 у	 току	 седнице	Скупштине	 општине	 председник	
или	овлашћени	представник	одборничке	групе	изрази	сумњу	
да	 не	 постоји	 потребна	 већина	 за	 пуноважно	 одлучивање,	
након	закључења	претреса,	 а	пре	преласка	на	одлучивање,	
извршиће	се	провера	присутности	одборника	прозивком	или	
пребројавањем.
	 Када	 се	 након	 провере	 из	 става	 2	 	 утврди	 да	 нема	
потребне	 већине	 за	 одлучивање,	 председник	 	 Скупштине	
општине	даће	паузу	до	30	минута.	Уколико	и	након	паузе	нема	
потребне	 већине	 за	 одлучивање,	 председник	 Скупштине	
општине	 одлаже	 седницу	 и	 заказује	 нову	 	 у	 	 одговарајући		
дан		или		сат.

Члан	64.

	 Пре	 утврђивања	 дневног	 реда,	 усваја	 се	 Извод	 из	
записника	са	претходне	седнице	Скупштине	општине.
	 На	 достављени	 Извод	 из	 записника	 одборници	 могу	
ставити	примедбе	у	писменој	форми.
	 О	достављеним	примедбама	изјашњава	се	Комисија	за	
статутарна	питања	и	прописе.
	 Након	прибављеног	мишљења	Комисије	из	претходног	
става,	одлуку	доноси	Скупштине	општине	на	првој	наредној	
седници,	без	претреса.
 

Члан	65.

	 Седници	 Скупштине	 општине,	 поред	 одборника,	
Председника	 и	 заменика	 председника	 Скупштине	
општине,	 присуствују	 и	 председник	 Општине,	 секретар	
Скупштине	 општине,	 Начелник	 Општинске	 управе	 и	
начелници	 Општинских	 	 управа,	 овлашћени	 предлагачи	
аката,	подносиоци	извештаја	и	друга	лица	која	председник	
Скупштине		општине		позове	на	седницу.

7. Јавност рада Скупштине општине

Члан	66.

	 Седнице	Скупштине	општине		су	јавне.
Јавност	у	раду	седница	Скупштине	општине	обезбеђује	се	
позивањем	представника	средстава	јавног	информисања.

Члан	67.

	 Акредитовани	новинар	може	присуствовати	седницама	
Скупштине	општине,	радних	тела	и	другим	састанцима	које	
сазива	председник	Скупштине	општине.
	 Секретар	Скупштине	општине	или	лице	које	он	одреди	
одржава	везу	између	новинара	и	Скупштине	општине.
	 Кад	 акредитовани	 новинар	 злоупотреби	 своја	 права	
или	 грубо	 повреди	 ред	 на	 седници	 или	 повреди	 правила	
понашања,	председник	Скупштине	општине	удаљиће	га	са	
седнице,	а	може	донети	одлуку	да	то	лице	више	не	може	да	
врши	права	која	му	по	овом	пословнику	припадају.	
	 У	случају	из	претходног	става		обавестиће	се		оснивач	
јавног	 гласила	 чији	 је	 представник	 то	 лице	 и	 позваће	 се	
да	 упути	 друго	 лице	 као	 свог	 представника	 у	 Скупштину	
општине.

Члан	68.

	 	Скупштина	општине,	на	предлог	председника	или	на	
предлог		5	одборника	може	одлучити	да	се	седница	одржи	без	
присуства	јавности	или	да	се	само	по	појединим	питањима	
расправља	и	одлучује	без	присуства	јавности.
	 Одлука	о	овом	предлогу	доноси	се	без	претреса.

8. Обраћање Скупштини  општине

Члан	69.

	 На	седници		Скупштине	општине	сваки	одборник	има	
право	да	тражи	реч.
	 Учесник	у	претресу			о		истом	питању	може		говорити		
само	једном.
	 Када	 се	 разматрају	 питања	 из	 делокруга	 радних	 тела	
Скупштине	општине,	право	да	траже	реч	имају		и		овлашћени	
представници	радних	тела	Скупштине	општине.
 
 8.1. Редослед  излагања

Члан	70.

	 На	седници	Скупштине	општине	може	се	говорити	тек	
по	добијању	речи	од	Председника	Скупштине	општине		и	то	
по	 редоследу	 пријављивања,	 писменим	 путем	 код	 стручне	
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службе	Скупштине	општине,	до	закључења	претреса.
	 Нико	 не	 може	 прићи	 говорници	 док	 му	 председник	
Скупштине	општине		то	не	дозволи.

 8.2. Излагање  преко реда

Члан		71.

	 Предлагач	 односно	 представник	 предлагача	 или	
известилац	 могу	 тражити	 и	 одмах	 добити	 реч,	 када	 то	
затраже	да	би	појаснили,	изменили	или	допунили	предлог.

 8.3. Ограничење трајања излагања

Члан		72.

	 Кад	 председник	 Скупштине	 општине	 оцени	 да	 ће	
претрес	 по	 појединим	 питања	 трајати	 дуже,	 	 или	 када	
је	 пријављен	 већи	 број	 говорника,	 може	 предложити	
ограничење	 трајања	 говора	 сваког	 учесника	 у	 претресу,	 о	
чему	одлучује	Скупштина	општине	без	претреса.	

	 Ограничење	трајања	говора	може		предложити		сваки	
одборник,	 о	 чему	 се	 изјашњава	 Скупштина	 	 општине	 без	
претреса.
	 Када	 је	 трајање	 говора	 ограничено,	 председник	
Скупштине	 општине,	 у	 случају	 прекорачења	 одређеног	
времена,	 опомиње	 говорника	 да	 је	 време	 протекло,	 а	 ако	
овај	ни	за	наредни	минут	не	заврши	излагање,		председник	
Скупштине	општине	му	може	одузети	реч.

 8.4. Повреда  Пословника 

Члан	73.

	 О	повреди	Пословника	Скупштине	општине	може	да	
говори	 само	 председник,	 односно	 овлашћени	 представник	
Одборничке	 групе	 	 у	 одсуству	 председника	 Одборничке	
групе.
	 Повредом	пословника	не	сматра	се	одлука	Скупштине	
општине	 или	 председника	 Скупштине	 општине	 донета	 у	
вези	одржавања	реда	на	седници	Скупштине	општине.
	 Председнику	 односно	 овлашћеном	 	 представнику	
одборничке	 групе,	 који	 жели	 да	 говори	 о	 повреди	
Пословника,	 Председник	 Скупштине	 општине	 даје	 реч	
одмах	по	завршеном	излагању	претходног	говорника.

Члан		74.

	 Председник	 односно	 овлашћени	 представник	
одборничке	групе	 је	дужан	да,	одмах	на	почетку	излагања,	
наведе	која	одредба	Пословника	је	повређена,	да	је	цитира	и	

образложи	у	чему	се	повреда	састоји,	с	тим	да	може	говорити	
најдуже		3	минута.
	 Председник	 Скупштине	 општине	 је	 дужан,	 да	 након	
тога	да	објашњење	о	повреди	Пословника.
	 Ако	 и	 поред	 објашњења	 председника	 Скупштине	
општине,	 председник	 односно	 овлашћени	 представник	
одборничке	 групе	 остане	 при	 тврдњи	 да	 је	 Пословник	
повређен,	 Председник	 Скупштине	 општине	 ће,	 не	
прекидајући	 ток	 седнице,	 затражити	 од	 Комисије	 за	
статутарна	 питања	 и	 прописе	 да	 за	 наредну	 седницу	
Скупштине	општине	достави	мишљење	да	ли	је	Пословник	
повређен.

	 Уколико	 Комисија	 за	 статутарна	 питања	 и	 прописе	
утврди	да	 је	Пословник	повређен,	Скупштина	општине	ће	
одлучити	на	који	начин	ће	повреда	бити	отклоњена.

 8.5. Слобода говора

Члан	75.

	 Говорници	 имају	 пуну	 слободу	 говора	 али	 су	 дужни	
да	поштују	достојанство	Скупштине	општине	и	да	се	једни	
другима	обраћају	са	уважавањем.		
	 Говорника		може	прекинути	и	опоменути	на	ред		само	
председник	Скупштине		општине.

 8.6. Право на реплику

Члан	76.

	 Уколико	 се	 одборник	 у	 свом	 излагању	 	 увредљиво	
изрази	 о	 другом	 одборнику,	 	 одборник	 на	 кога	 се	 увреда		
односи	има	право	на	реплику.	

	 Уколико	 се	 увредљиви	 израз	 односи	 на	 одборничку	
групу,	право	на	реплику	има	председник		односно	овлашћени	
представник		одборничке	групе.
Право	на	реплику	одборник	тражи	дизањем	руке.
	 Одлуку	о	давању	права	на	реплику	доноси	председник	
Скупштине	општине.
	 Одборник	који	је	тражио	реплику	и	одборник	који		 је	
реплику	изазвао	имају	право	да	реплицирају		само	једном.
	 Реплика	не	може	трајати	дуже	од	три	минута.		

Члан	77.

	 Председник	 Скупштине	 општине	 када	 председава	
седницом	 Скупштине	 општине,	 а	 жели	 да	 учествује	 у	
претресу,	 препушта	 председавање	 седницом	 Скупштине		
општине		заменику		председника	или	председавајућем.
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 8.7. Поштовање дневног реда од стране говорника

Члан	78.

	 Говорник	 може	 говорити	 само	 о	 питању	 које	 је	 на	
дневном	реду.
	 Ако	 се	 говорник	 у	 свом	 излагању	 удаљи	 од	 дневног	
реда,	Председник	Скупштине	општине		ће	га	на	то	опоменути	
и	позвати	да	се	држи	дневног	реда.	
Ако	се	говорник	ни	после	другог	упозорења	не	буде	држао	
дневног	реда,		председник	ће	му	одузети	реч.

V    ОДЛУЧИВАЊЕ

1. П р е т р е с

Члан	79.

	 Одлучивању	у	Скупштини	општине	се	приступа	после	
претреса,		осим	у	случајевима	у	којима	је	овим	Пословником	
одређено	да	се	одлучује	без	претреса.
	 Пре	 или	 после	 претреса	 Скупштина	 општине	 може	
одлучити	да	се	поједино	питање	скине	са	дневног	реда,		или	
да	се	врати	предлагачу		на	дораду.

Члан	80.

	 Када	 се	 претрес	 закључи,	 	 прелази	 се	 на	 гласање	 о	
предлогу.
	 Председник	 Скупштине	 општине	 	 може	 предложити	
да	Скупштина	општине	закључи	претрес	и	пре	него	што	је	
исцрпљена	дискусија	пријављених	говорника,	ако	сматра	да	
је	питање	довољно	расправљено.		
	 Предлог	 	из	претходног	става	 	може	поднети	и	сваки	
одборник,	 о	 чему	 Скупштина	 	 општине	 одлучује	 без	
претреса.

Члан	81.

	 Скупштина	 општине	 одлучује	 јавним	 гласањем,	
уколико		овим	Пословником,	Статутом	или	другим	општим	
актом,	односно	посебном	одлуком	Скупштине	општине	није	
одређено	другачије.

Члан	82.

	 Јавно	гласање	се	врши	дизањем	руке	или	поименичном	
прозивком	одборника.
	 Одборник	се	може	уздржати	од	гласања.

Члан	83.

	 Кад	 се	 гласа	 дизањем	 руке	 председник	 Скупштине	
општине	прво	позива	да	дигну	руку	одборници	који	гласају	
‘’за’’	 	и	изброји	тако	дате	гласове,	 	затим		позива	да	дигну	
руку	они	који	гласају	‘’против’’,	па	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	 пребројавању	 гласова,	 у	 смислу	 претходног	 става,	
председнику	помаже	Стручна	служба	Скупштине	општине.

Члан	84.

	 Прозивком	одборника	се	гласа	тако	што	одборници	по	
прозивци	гласно	изјављују	да	гласају		‘’за’’,		‘’против’’		или	
да	су	уздржани	од	гласања.
	 О		гласању		прозивком	одлучује	Скупштина	општине.			
	 Секретар	 или	 лице	 коме	 то	 повери,	 уписује	 поред	
имена	 прозваних	 одборника,	 како	 се	 одборник	 изјаснио,	 и	
након	тога	се		утврђују	резултати	гласања.

Члан	85.

	 Тајном	гласању	се	приступа	када	је	то	предвиђено	овим	
Пословником	или	посебном	одлуком	Скупштине	општине.
	 Тајно	 гласање	 врши	 се	 на	 гласачким	 листићима	 исте	
боје	и	величине	који	су	оверен		печатом	Скупштине	општине.
	 О		предлогу	се	гласа		заокруживањем	на	листићу	речи		
‘’за’’		или		‘’против’’.
	 Гласачки	листић	одборници	убацују	у	гласачку	кутију.

Члан	86.

	 Пре	него	што	се	приступи	тајном	гласању,	Председник	
Скупштине	општине	ће	прочитати	одредбе	Пословника	које	
се	односе	на	поступак	тајног	гласања.		
Поступак	 спроводи	 Комисија	 од	 три	 члана,	 	 која	 утврђује	
резултате	гласања.
	 О	резултатима	гласања	комисија	води	записник.
Записник	садржи:
	 -	 укупан	број		гласачких	листића,
	 -	 број	присутних	одборника	на	седници,
	 -	 број	одборника	који	су	примили	гласачки	листић,
	 -	 број	неупотребљених	гласачких	листића,
	 -	 број	важећих	гласачких	листића,	
	 -	 број	неважећих	гласачких	листића		и
	 -	 резултате	гласања.
	 Неважећим	се	сматра	сваки	гласачки	листић	на	коме	је	
заокружено	било	шта	друго	осим	речи	‘’за’’	или	‘’против’’.
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2. Утврђивање резултата гласања

Члан	87.

	 По	 завршеном	 гласању	 председник	 објављује		
резултате	гласања	и	на	основу	тих	резултата	објављује	да	ли	
је	одговарајући	предлог	прихваћен	или	одбијен.
	 Резултати	 гласања	 уносе	 се	 у	 записник,	 тако	 што	
се	 уноси	 број	 оних	 који	 су	 гласали	 ‘’за’’,	 број	 оних	 који	
су	 гласали	 ‘’против’’	 	и	 	број	оних	који	су	се	уздржали	од	
гласања.

3. Већина за одлучивање

Члан	88.

	 Скупштина	 општине	 одлучује	 већином	 	 гласова	
присутних	одборника,	 ако	није	другачије	предвиђено	овим	
Пословником,	Статутом	или		Одлуком	Скупштине	општине.
	 Већином	гласова	свих	одборника	Скупштина		општине	
одлучује:
	 -	 о	доношењу	и	измени	Статута	општине,
	 -	 о	избору	председника		и		заменика		председника		
општине,
	 -	 о	избору	председника		и		заменика		председника	
Скупштине	општине,
	 -	 о	избору		чланова	Општинског		већа		и
	 -	 о	 другим	 питањима	 утврђеним	 Статутом	 и	
посебним	одлукама	Скупштине	општине.

4. Акти које доноси Скупштина општине

Члан	89.

	 Скупштина	 општине	 	 доноси	 Статут	 општине,	
Пословник	 о	 раду	 Скупштине,	 предлог	 одлуке	 о	
самодоприносу,	 одлуке,	 	 решења,	 наредбе,	 закључке,	
препоруке	 и	 друга	 акта	 (у	 даљем	 тексту	 –	 	 скупштински	
акти).

Члан	90.

	 Скупштинска	 акта	 потписује	 председник	 Скупштине	
општине.

Члан	91.

	 Скупштински	акти	за	које	је	одређено	да	се	објављују,	
објављују	 се	 у	 „Службеном	 	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће“,	 у	 складу	 са	 посебном	 одлуком	 Скупштине	
општине.
	 О	чувању	и	објављивању		Скупштинских	аката	стара	се	
секретар	Скупштине	општине.
  

5. Подношење амандмана

Члан	92.

	 	Измена	и	допуна	предлога		аката	врши	се	Амандманом.
		 Амандмане	 могу	 поднети:	 одборник	 Скупштине	
општине,	одборничка	група,	радна	тела	Скупштине	општине,	
Председник	Општине	и	Општинско	веће.	

Члан	93.

	 Амандман	се	по	правилу	подноси	у	писменој		форми	и	
мора	бити	образложен.
	 Амандман	 садржи:	 назив	 предлога	 акта	 на	 који	 се	
амандман	подноси,	пун	текст	измена	предлога	који	се	жели	
постићи	амандманом,	образложење	са	наведеним	разлозима	
за	подношење	амандмана	и	назив	подносиоца	амандмана.

Члан	94.

	 Амандман	 се	 подноси	 најкасније	 	 36	 	 часа	 	 пре	
одржавања	седнице	Скупштине	општине.
	 На	 предлог	 Статута,	 буџета	 Општине,	 просторног	
плана	и	плана	 генералне	регулације,	 амандман	 се	подноси	
писмено	 и	 то	 најкасније	 72	 часа	 пре	 одржавања	 седнице	
Скупштине	општине.

Члан	95.

	 Амандман	 се	 подноси	 председнику	 Скупштине	
општине,		који	доставља	амандман	предлагачу	и	надлежном	
радном	телу	Скупштине	општине	ради	давања	мишљења.
	 Пре	гласања,	о	амандману	 	се	изјашњава	предлагач	и	
радно	тело	Скупштине	општине.
	 Амандман	 са	 којим	 се	 сагласи	 предлагач	 постаје	
саставни	део	предлога	општег	акта.
	 Ако	 се	 предлагач	 одлуке	 не	 сагласи	 са	 поднетим	
амандманом,	предложиће	Скупштини	општине	да	га	одбије.
		 Ако	 се	 предлагач	 не	 сагласи	 	 са	 	 формулацијом,	
предложиће	нову	формулацију.
	 Ако	 подносилац	 амандмана	 прихвати	 предлог	 нове	
формулације,	 амандман	 постаје	 саставни	 део	 предлога	
општег	акта.	
	 Ако	 подносилац	 амандмана	 не	 прихвати	 нову	
формулацију,	 Скупштина	 општине	 	 гласа	 о	 амандману	 у	
онаквом	тексту	како		га	је	формулисао	подносилац.

Члан	96.

	 О	амандманима	се	гласа	према	редоследу		по	коме	су	
наведени	чланови	општег	акта	на	који	се	амандман	односи.
	 Ако	 је	 на	 исту	 одредбу	 општег	 акта	 поднето	 више	
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амандмана,	 о	 амандманима	 се	 гласа	 оним	 редом	 којим	 су	
поднети.

Члан	97.

	 Кад	се	заврши	претресање	предлога	акта	у	Скупштини	
општине	 и	 кад	 је	 извршено	 гласање	 о	 предложеним	
амандманима	,	прелази	се	на	гласање	о	предлогу	у	целини.

VI  ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИДАЊЕ И ЗАКЉУЧЕЊЕ 
СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Члан	98.

	 Ако	 се	 у	 току	 седнице	 констатује	 да	 не	 постоји	
потребна	већина	за	одлучивање,	председник	одлаже	седницу	
за	одређени	дан	и	час	са	истим	дневним	редом,		о		чему	се	
одборници	обавештавају	усмено	или	писмено.

Члан	99.

	 Скупштина	 општине	 може	 одлучити	 да	 се	 седница	
прекине	када	се	услед	обимности	дневног	реда	или	из	других	
разлога	не	може	завршити	претрес	по	свим	тачкама	дневног	
реда.	
	 О	 заказаној	 седници	 писмено	 се	 обавештавају	 само	
одсутни	одборници.
	 Када	 седница	 Скупштине	 општине	 траје	 дуже	 од	 8	
часова,	 Председник	 Скупштине	 општине	 ће	 дати	 паузу	 и		
истовремено		одредити		време		њеног	трајања.

Члан	100.

	 Седницу	Скупштине	општине	закључује	председник.

1. Одборничка питања

Члан	101.

	 Сваки	одборник	има	право	да	поставља	питања	у	вези	
са	пословима	локалне	самоуправе.
	 Питања	се	подносе	писмено.
	 Одборничка	 питања	 одборници	 постављају	 на	 крају	
седнице,	пошто	је	исцрпљен	дневни	ред.
	 Одборник	може	захтевати	да	му	се	на	питање	одговори	
писмено	или	усмено	на	самој		седници	Скупштине	општине.

Члан		102.

	 На	постављено	питање	одборник	мора	добити	одговор	
на	истој	или	на	једној	од	наредних	седница.	Из	оправданих	

разлога	 Скупштина	 општине	 може	 одлучити	 да	 се	 рок	 за	
давање	одговора	продужи.

VII ЗАПИСНИК О РАДУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ

Члан	103.

	 Ток	седнице	Скупштине	општине	бележи	се	рукописом.
	 На	основу	записа	о	току	седнице,	сачињава	се	извод	из	
записника	који	садржи:
	 -	 време	 и	 место	 одржавања	 седнице	 Скупштине	
општине,
	 -	 име	и	презиме	председавајућег,
	 -	 број	присутних	одборника,
	 -	 број	одборника	који	су	оправдали	одсуство,
	 -	 кратак	 ток	 седнице	 Скупштине	 општине	 са	
навођењем	имена	учесника	у	претресу	 	 (њихова	 страначка	
припадност)	по	појединим	питањима,
	 -	 резултат	 гласања	по	 појединим	 тачкама	 дневног	
реда	(број	гласова	‘’за’’,	‘’против’’	или	‘’уздржаних’’),	
	 -	 акт		донет	по	свакој	тачки	дневног	реда	(одлука,	
решење,	закључак	и	др.),
	 -	 изречене	 дисциплинске	 мере,	 ако	 их	 је	 било	 на	
седници			и
	 -	 имена	и	презимена	одборника	који	су	поставили		
одборничка	питања.

Члан	104.

	 Запис	 о	 току	 седнице	 чува	 се	 као	 изворни	 текст	
записника.
	 Одборник	има	право	да	прочита	запис	о	току	седнице	
у	 просторијама	 Скупштине	 општине	 	 у	 радно	 време	
Општинске	управе.	

	 Секретар	Скупштине		општине	се	стара	да	се	одборнику	
омогући	остварење	овог	права.
	 Запис	 из	 става	 1	 овог	 члана	 заједно	 са	 седничким	
материјалом	чува	се	као	архивска	грађа.

VIII ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1. Ред  на седници и дисциплинске мере

Члан	105.

	 О	 реду	 на	 седници	 Скупштине	 општине	 стара	 се	
Председник	Скупштине	општине.
	 Због	нарушавања	реда	на	седници	Скупштине	општине,	
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Председник	Скупштине	општине	може	да	изрекне	следеће	
дисциплинске	мере:
	 -	 опомена,
	 -	 одузимање	речи,
	 -	 удаљавање	са	седнице	Скупштине	општине.

	 Евиденцију	 о	 изреченим	мерама	 из	 претходног	 става	
води	секретар	Скупштине	општине.

2. Опомена

Члан	106.

	 Опомена	се	изриче	одборнику	и	то:	
	 -	 ако	је	пришао	говорници	без	дозволе	Председника	
Скупштине	општине,
	 -	 ако	говори	пре	него	што	је	затражио	и	добио	реч,
	 -	 ако,		и	поред	упозорења	Председника	Скупштине	
општине	говори	о	питању	које	није	на	дневном	реду,	
	 -	 ако	прекида	говорника	у	излагању	или	добацује,	
односно	 омета	 говорника	 или	 на	 други	 начин	 угрожава	
слободу	говора,
	 -	 ако	износи	чињенице	и	оцене	о	приватном	животу	
других	лица,	
	 -	 ако	употребљава	псовке	и	увредљиве	изразе		и
	 -	 ако	другим	поступцима	нарушава	ред	на	седници	
Скупштине	општине	или	поступа	противно	одредбама	овог	
Пословника.

3. Одузимање речи одборнику

Члан	107.

	 Мера	 одузимања	 речи	 изриче	 се	 одборнику	 коме	 су	
претходно	изречене	две	мере	опомене,	 а	 који	и	после	 тога	
чини	повреду	из	члана	106.	овог	Пословника.
	 Одборник	 коме	 је	 изречена	 мера	 одузимања	 речи,	
дужан	је	да	се	без	одлагања,	удаљи	са	говорнице.

4. Удаљење одборника са седнице Скупштине општине

Члан		108.

	 Мера	 удаљења	 са	 седнице	 изриче	 се	 одборнику	
који	 и	 после	 изречене	 мере	 одузимања	 речи,	 омета	 или	
спречава	 рад	на	 седници	Скупштине	 општине,	 не	 поштује	
одлуке	Председника	Скупштине	општине	о	изрицању	мере	
одузимања	 речи,	 или	 наставља	 да	 чини	 друге	 прекршаје	
у	 смислу	 овог	 Пословника,	 као	 и	 у	 другим	 случајевима	
одређеним	овим	Пословником.
	 Мера	удаљења	са	седнице	може	се	изрећи	одборнику	
и	без	претходно	изречених	мера,	у	случају	физичког	напада,	

односно	 другог	 сличног	 поступка	 којим	 се	 угрожава	
физички	или	морални	интегритет	учесника	седнице	у	згради	
Скупштине	општине.
	 Одборник	коме	 је	изречена	мера	удаљења	са	 седнице	
дужан	 је	 да	 се	 одмах	 удаљи	 из	 сале	 у	 којој	 се	 седница	
одржава.
	 Уколико	 одборник	 одбије	 да	 се	 удаљи	 са	 седнице	
Скупштине	 општине,	 Председник	 Скупштине	 општине	 ће	
наложити	 служби	 овлашћеној	 за	 одржавање	 реда	 у	 згради	
Скупштине	општине	да	тог	одборника	удаљи	са	седнице	и	
одредити	паузу	до	извршења	мере	удаљења.

Члан		109.
 
	 Ако	 Председник	 Скупштине	 општине	 редовним	
мерама	не	може	да	одржи	ред	на	седници,	одредиће	паузу	у	
трајању	потребном	да	се	успостави	ред.

Члан	110.

	 Мере	опомене	и	одузимања	речи	одборнику	примењују	
се	за	седницу	на	којој	су	изречене.
	 Мера	 удаљења	 са	 седнице	 односи	 се	 на	 седницу	
Скупштине	општине	на	којој	је	изречена.
	 Ако	се	истом	одборнику	изрекне	мера	удаљења	на	две	
седнице	Скупштине	општине,	мера	удаљења	се	односи	и	на	
прву	наредну	седницу	Скупштине	општине.
	 Одборник	 коме	 је	 изречена	 било	 која	 мера,	 у	 складу	
са	 овим	пословником,	 губи	право	на	 било	 коју	 накнаду	 за	
присуствовање	на	седници	Скупштине	општине.
 

Члан	111.

	 Председник	Скупштине	општине	може	да	нареди,	да	се	
свако	 лице	 које	 присуствује	 седници	Скупштине	 општине,	
а	понаша	се	непристојно	или	не	поштује	ред	односно	теже	
повреди	ред	на	седници,		одмах	удаљи.	

Члан	112.

	 Сва	 лица	 која	 се	 по	 службеној	 дужности	 налазе	 у	
сали	 за	 време	 седнице	Скупштине	 општине,	 	 дужна	 су	 да	
извршавају	наредбе	председника	Скупштине	општине.

IX   ОДБОРНИЧКА  ЛЕГИТИМАЦИЈА

Члан	113.

	 Одборници	 Скупштине	 општине	 поседују	
легитимацију.
	 Легитимацију	издаје	Председник	Скупштине	општине.
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	 Легитимација	 садржи	 следеће:	 Скупштина	 општине	
Мало	 Црниће,	 име	 и	 презиме	 одборника	 и	 припадност	
политичкој	 странци,	фотографија	одборника,	 грб	општине,	
потпис	и	печат.
	 Легитимација	служи	одборнику	у	сврху	идентификације	
приликом	доласка	на	седницу	Скупштине	општине.

X   РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1. Образовање и састав радних тела

Члан	114.

	 За	 разматрање	 и	 претресање	 питања	 из	 надлежности	
Скупштине	 и	 вршење	 других	 послова	 у	 складу	 са	 овим	
Пословником	 образују	 се	 стална,	 привремена	 и	 анкетна	
радна	тела.
                                                           

Члан	115.

	 За	чланове	радних	тела,	поред	одборника,	именује	се	и	
одређени	број	грађана.
												Председник	радног	тела	именује	се	из	реда	одборника.

Члан	116.

	 Чланови	радних	тела	именују	се	на	мандатни	период	за	
који	је	скупштина	изабрана.
	 Привремена	и	анкетна	радна	тела	образује	Скупштина	
за	извршавање	посебних	задатака	и	она	престају	са	радом	по	
извршењу	задатака	за	које	су	образовани.

Члан	117.

	 Састав	радних	тела	предлаже	комисија	за	именовање,	
уз	консултацију	одборничких	група.
	 Одборник	може	бити	члан	једног	или	више	радних	тела	
Скупштине.

Члан	118.

	 О	предложеној	листи	за	избор	радног	тела	Скупштина	
одлучује	у	целини,	јавним	гласањем.
	 Радно	тело	је	образовано	ако	је	за	њега	гласала	већина	
присутних	одборника.

2. Стална радна тела 

Члан	119.

Стална	радна	тела	Скупштине	општине,	која	су	утврђена	и	
која		ће	бити	утврђена
Статутом	општине	су:	
	 1.	 Комисија	 за	 статутарна	 питања,	 организацију	 и	
нормативна	акта,
	 2.	 Комисија	за	мандатско	-	имунитетске	послове,
	 3.	 Комисија	за	кадровска,	административна	питања	
и	радне	односе,
	 4.	 Комисија	за	представке,	предлоге	и	жалбе,
	 5.	 Комисија	за	именовања,
	 6.	 Комисија	за	развој	локалне	самоуправе,
	 7.	 Комисија	за	односе	са	верским	заједницама,
	 8.	 Комисија	 за	 привреду,	 пољопривреду	 и	
самосталне	делатности,
	 9.	 Савет	за	запошљавање,
	 10.	 Савет	за	међунационалне	односе,
	 11.	 Савет	за	здравство,	образовање,	омладину	и	спорт					
	 12.	 Савет	 за	 урбанизам,	 комуналне	 делатности	 и	
заштиту	животне	средине,	
	 13.	 Савет	за	буџет	и	финансије,

1) Комисија за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта

Члан	120.

	 Комисија	 за	 статутарна	 питања,	 организације	 и	
нормативна	акта:
	 -	 припрема	 предлог	 Статута	 општине	 и	 измене	 и	
допуне	Статута	општине;
	 -	 предлоге	мишљења	о	законима	којима	се	уређују	
питања	 од	 интереса	 за	 локалну	 самоуправу,	 када	 се	 исто	
тражи	од	Скупштине	општине	са	других	нивоа	власти	и	
	 -	 разматра	 и	 друга	 питања	 кад	 то	 затражи	
Скупштина	општине.

2) Комисија за мандатско имунитетске - послове

Члан	121.

	 Комисија	 за	 мандатно-имунитетске	 послове	 разматра	
питања	која	се	односе	на	верификацију	мандата	и	имунитет	
одборника	 и	 припрема	 предлоге	 одлука	 за	 Скупштину	
општине.
 

3) Комисија за кадровска, административна питања и 
радне односе
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Члан	122.

	 Комисија	 за	 кадровска,	 административна	 питања	 и	
радне	односе:
	 -	 одлучује	 о	 питањима	 која	 се	 односе	 на	 плате,	
додатке	 на	 плате,	 накнаде	 и	 остала	 примања	 изабраних,	
именованих	и	постављених	лица	од	стране	органа	Општине,	
	 -	 доноси	 акта	 у	 складу	 са	 одлукама	 Скупштине	
општине,	 о	 накнадама	 и	 другим	 примањима	 одборника	
Скупштине	општине,	
	 -	 обавља	 и	 друге	 послове	 везане	 за	 остваривање	
права	 изабраних,	 именованих	 и	 постављених	 лица,	 као	 и	
других	лица	ангажованих	од	стране	Скупштине	општине,	
	 -	 доноси	 акт	 којим	 се	 утврђују	 коефицијенти	 за	
обрачун	плата	изабраних,	именованих	и	постављених	лица	
у	 органима	 општине	Мало	Црниће,	 јавним	 предузећима	 и	
установама	чији	је	оснивач	Општина	Мало	Црниће,	
	 -	 обавља	 и	 друге	 послове	 у	 складу	 са	 одлукама	
Скупштине	општине.

4) Комисија за представке, предлоге и жалбе

Члан	123.

	 Комисија	за	представке	и	жалбе	разматра:
	 -	 представке	 и	жалбе	 које	 су	 упућене	Скупштини	
општине;	
	 -	 предлаже	 Скупштини	 и	 другим	 органима	 мере	
за	 решавање	 питања	 садржаних	 у	 представкама	 и	 о	 томе	
обавештава	подносиoца	и
	 -	 разматра	 и	 друга	 питања	по	 захтеву	Скупштине	
општине.

5. Комисија за именовања

Члан	124.

	 Комисија	за	именовања:
	 -	 припрема	и	разматра	 	предлоге	аката	из	области	
избора,	именовања,	постављења	и	разрешења,	
	 -	 одлучује	 о	 правима,	 овлашћењима	 и	 обавезама	
из	рада	и	по	основу	рада,	односно	сталног	рада	изабраних,	
именованих	и	постављених	лица	од	стране	органа	Општине,
	 -	 припрема	 предлоге	 за	 избор,	 именовање	 и	
делегирање	 представника	 Скупштине	 општине	 у	 друге	
органе	и	организације	где	се	тражи	њено	учешће,
	 -	 разматра	предлоге	за	састав	управних	и	надзорних	
одбора	 и	 директор	 јавних	 предузећа	 и	 установа	 чији	 је	
оснивач	Општина,
	 -	 разматра	 и	 друга	 питања	по	 захтеву	Скупштине	
општине.	

6. Комисија за развој локалне самоуправе

Члан	125.	

	 Комисија	 за	 развој	 локалне	 самоуправе	 разматра	
питања:
	 -	 о	унапређењу	система	локалне	самоуправе,;
	 -	 разматра	предлоге	аката	
	 -	 друга	 питања	 од	 интереса	 за	 развој	 локалне	
самоуправе

7. Комисија за односе са верским заједницама

Члан	126.

	 Комисија	 за	 односе	 са	 верским	 заједницама	 разматра	
питања	која	се	односе	на:	
	 -	 остваривање	 и	 унапређење	 односа	 и	 сарадње	
Општине	 са	 Српском	 православном	 црквом	 и	 другим	
традиционалним	црквама	и	верским	заједницама;
	 -	 афирмацију,	развој	и	праћење	поштовања	верских	
слобода;
	 -	 пружање	помоћи	и	подршке	при	заштити	црквеног	
културног	наслеђа	на	подручју	Општине	и	друга	питања	по	
захтеву	Скупштине	општине.

8. Комисија за привреду, пољопривреду и самосталне 
делатности

Члан	127.

	 Комисија	 за	 привреду,	 пољопривреду	 и	 самосталне	
делатности	разматра	питања	која	се	односе	на:
	 -	 програмирање	 и	 планирање	 развоја	
пољопривреде,	привреде	и	самосталних	делатности;
	 -	 иницира	деловање	у	правцу	заштите	и	унапређења	
пољопривредног	земљишта;
	 -	 разматра	 предлоге	 анализа,	 извештаја	 и	
информација	 из	 области	 пољопривреде,	 привреде	 и	
самосталних	делатности	и	друга	питања	из	ове	области	по	
захтеву	Скупштине	општине.

9. Савет за запошљавање

Члан	128.

	 Савет	за	запошљавање	разматра		питања	која	се	односе	
на:
	 -	 остваривање		активне	политике	запошљавања;
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	 -	 организовање	јавних	радова	и	радно	ангажовање	
незапослених;
	 -	 друга	питања	од	интереса	за	запошљавање.

10. Савет за међунационалне односе

Члан	129.

	 Савет	 за	 међунационалне	 односе	 разматра	 питања	
која	се	односе	на	развој	међунационалне	сарадње	и	развоја	
мултиетичности	на	подручју	Општине	и	даје	мишљења	из	
ове	области	за	више	нивое	власти.

11. Савет за здравство, образовање, омладину и спорт     

Члан	130.

	 Савет	 за	 здравство,	 образовање,	 омладину	 и	 спорт,	
разматра	 питања	 која	 се	 односе	 на	 систем	 здравствене	
заштите,	очување	и	унапређење	здравља	грађана	и	праћење	
здравственог	стања	становништва,	разматра	предлоге	аката	
који	се	односе	на	спорт,	физичку	културу,	остваривање	права	
спортских	организација	и	друга	питања	из	ове	области.

12. Савет за урбанизам, комуналне делатности и 
заштиту животне средине, 

Члан	131.	

	 Савет	за	урбанизам,	комуналне	делатности	и	заштиту	
животне	 средине	 даје	 мишљење	 на	 предлоге	 одлука	 и	
других	аката	из	области	просторног	планирања,		урбанизма,	
стамбено-комуналних	 делатности,	 јавних	 комуналних	
предузећа,	утврђивања	и	коришћења	градског	грађевинског	
земљишта,	пословног	простора	и	заштите	животне	средине,	
које	доноси	Скупштина	и	разматра	друга	питања	по	захтеву	
Скупштине	општине.

13. Савет за буџет и финансије

Члан	132.

	 Савет	за	буџет	и	финансије	даје	мишљење	на	предлог	
одлуке	 о	 буџету	 и	 завршном	 рачуну	 буџета	 Општине	 и	
других	аката	из	области	финансија	које	доноси	Скупштина	
општине	 и	 разматра	 друга	 питања	 по	 захтеву	 Скупштине	
општине.

3. Седнице и рад радних тела

Члан	133.

	 Седницу	 радног	 тела	 сазива	 председник	 радног	 тела	
по	 сопственој	 иницијативи	 или	 на	 иницијативу	 најмање	 2	
члана	радног	тела,	а	дужан	је	сазвати	седницу	ако	то	тражи	
председник	 Скупштине.	 Ако	 и	 у	 том	 случају	 председник	
радног	тела	не	сазове	седницу,	седницу	сазива	председник	
Скупштине	општине.
	 У	 случају	 спречености	 председника	 радног	 тела	 да	
сазове	седницу	радног	тела	њу	сазива	председник	Скупштине	
општине,	а	радно	тело	бира	председавајућег	за	ту	седницу.

Члан	134.
 
	 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	 3	 дана	 пре	
одржавања	седнице,	а	може	се	сазвати	и	у	краћем	року	ако	за	
то	постоје	разлози.

Члан	135.

	 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	 могу	 учествовати	 и	 руководилац	
организационе	јединице	општинске	управе,	односно	радник	
кога	он	овласти,	када	се	разматрају	питања	из	области	за	коју	
је	образована	та	јединица.
	 У	 раду	 радног	 тела	 могу,	 по	 позиву,	 учествовати	 и	
друга	лица.

Члан	136.

	 Након	 завршетка	 претреса	 радна	 тела	 подносе	
Скупштини	општине	своје	мишљење	и	предлоге.
	 Радно	тело	своје	мишљење	односно	предлоге	доставља	
Скупштини	општине	у	писменом	облику	или	одређује	свог	
известиоца	 за	 седницу	 Скупштине	 општине	 приликом	
расправе	питања	о	коме	је	расправљало	радно	тело,	ако	је	то	
неопходно	због	природе	питања.

Члан	137.

	 На	седници	радног	тела	води	се	записник.
	 У	 записник	 се	 уносе	 нарочито	 имена	 присутних,	
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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	138.

	 У	извршавању	послова	 из	 свог	 делокруга	 радно	 тело	
може,	преко	свог	председника	тражити	од	општинске	управе	
податке	и	информације	од	значаја	за	његов	рад.

Члан	139.

		 Одредбе	 о	 начину	 рада	 сталних	 радних	 тела	 се	
примењују	и	на	повремена,	анкетна	и	друга	радна	тела	која	
образује	Скупштина	општине.

Члан	140.

	 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.

XI   ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан		141.

	 Даном			ступања		на	снагу	овог		Пословника			престаје			
да	 	 	 важи	 	 	Пословник	 	 о	раду	Скупштине	општине	Мало	
Црниће	 	 (‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’,	бр.	
9/2012).

Члан		142.

	 Овај	Пословник	ступа	на	снагу	даном	доношења,	а	биће		
објављен	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће.	

I/01	Број:	020-39/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
                                     

  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
Богољуб Јевтић, с.р. 

84

	 На	 основу	 члана	 18.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће,	 број	 020-39/2016,	 од	 27.	 05.	 2016.	
године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05	2016.	године,	доноси	
 

ОДЛУКУ 
о  образовању  гласачког  одбора

I

Доноси	се	одлука	о	образовању	гласачког	одбора	у	саставу:

	 1.	 Слађан Миљковић	 из	 Смољинца,	 одборник	
са	 Изборне	 листе	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧИЋ	 –	 СРБИЈА	
ПОБЕЂУЈЕ
	 2.	 Славица Јовановић	из	Смољинца,	одборник	са	
Изборне	листе	„ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	Социјалистичка	партија	
Србије	 (СПС)	 Јединствена	 Србија	 (ЈС)	 Драган	 Марковић	
Палма“,
	 3.	 Драгиша Станисављевић	из	Шапина,		одборник	
са	Изборне	листе	НОВА	СРБИЈА	–	Велимир	Илић

II

	 Гласачки	одбор	има	председника	и	два	члана,	а	у	раду	
му	помаже	секретар	Скупштине	општине.
	 Гласачки	одбор	се	бира	већином	присутних	одборника.
 

III

	 Задатак	 гласачког	 одбора	 је	 да	 спроведе	 поступак	
избора	 председника	 Скупштине	 и	 заменика	 председника	
Скупштине	гласањем	одборника	тајним	изјашњавањем.
	 Одлука	о	избору	доноси	се	већином	од	укупног	броја	
одборника.

IV

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-52/2016	
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
         

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
       Богољуб Јевтић, с.р.
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85
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	10.	и	члана	38.	став	
1.	 и	 3.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (“Службени	 гласник	
Републике	Србије”,	број		129/07	и	83/2014	–	др.	закон),		члана	
55.	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	 гласник	
општине	Мало	Црниће”,	 број	 	 12/2008,	 6/2011	 и	 1/2016)	 и	
члана	 17.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	 Мало	
Црниће,	број	020-39/2016,	од	27.	05.	2016.	године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,		донела	је	

О Д Л У К У
о избору председника Скупштине општине Мало 

Црниће
      

I

 ГОРАНКА СТЕВИЋ,	 из	 	 Црљенца,	 	 одборник	
са	 Изборне	 листе	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧИЋ	 –	 СРБИЈА	
ПОБЕЂУЈЕ,	 изабрана	 је	 за	 председника Скупштине оп-
штине Мало Црниће,	 на	 време	 од	 четири	 године,	 тајним	
гласањем,	 	 већином	 гласова	 од	 укупног	 броја	 одборника	
Скупштине	општине	Мало	Црниће.

II

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења	 а	 биће	
објављена	у	“Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће”.

I/01	Број:	020-41/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године	 	 	 					

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
       Богољуб Јевтић, с.р. 

86
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	10.	и	члана	39.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 (“Службени	 гласник	 Републике	
Србије”,	број		129/07,	83/14	–	др.	закон),	члана	58.		Статута	
општине	Мало	Црниће	(“Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће”,	број		12/08,	6/11	и	1/16)	и	члана	17.	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	Мало	Црниће,	број	020-39/2016,	
од	27.	05.	2016.	године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	

одржаној		27.	05.	2016.	године,		донела	је	

О Д Л У К У
о избору заменика председника Скупштине општине 

Мало Црниће
    

I

 САШИЦА АНТОНИЈЕВИЋ ВУЈИЋ,	 из	 Црљенца,	
одборник	 са	 Изборне	 листе	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧИЋ	 –	
СРБИЈА	ПОБЕЂУЈЕ,	изабрана		је	за		заменика председни-
ка Скупштине општине Мало Црниће,	тајним	гласањем,		
већином	 гласова	 од	 укупног	 броја	 одборника	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће.

II

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	“Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће”.

I/01	Број:	020-42/16
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
 
                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
       Богољуб Јевтић, с.р. 

87
	 На	основу	члана	40.	став	1.	2.	и	3.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 (“Службени	 гласник	 Републике	 Србије”,	 број		
129/2007	и	83/2004	–	др.	закон),	члана	40.	тачка	12	и	члана	
59.	став	2.	и	3.		Статута	општине	Мало	Црниће	(“Службени	
гласник	 општине	 Мало	 Црниће”,	 број	 	 12/2008,	 6/2011	 и	
1/2016)	и	члана	49.	Пословника	о	раду	Скупштине	општине	
Мало	Црниће	I/01	Број:	020-39/16,	од	27.	05.	2016.	године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,		донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу секретара Скупштине општине Мало 

Црниће
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I

 МОМЧИЛО ЈОВАНОВИЋ,	дипломирани	правник	из	
Врбнице,	поставља	се	за	секретара Скупштине општине 
Мало Црниће,	већином	гласова	од	укупно	броја	одборника,	
на	мандатни	период	од	четири	године.

II

	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављено	у	“Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће”.

I/01	Број:	020-43/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године	 	 	 										

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
       Горанка Стевић, с.р.   

88
	 На	 основу	 члана	 35.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће,	 број	 020-39/2016,	 од	 27.	 05.	 2016.	
године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о  образовању  гласачког  одбора

I

Доноси	се	одлука	о	образовању	гласачког	одбора	у	саставу:

	 1.	 Слађан Миљковић	 из	 Смољинца,	 одборник	
са	 Изборне	 листе	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧИЋ	 –	 СРБИЈА	
ПОБЕЂУЈЕ
	 2.	 Славица Јовановић	из	Смољинца,	одборник	са	
Изборне	листе	„ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	Социјалистичка	партија	
Србије	 (СПС)	 Јединствена	 Србија	 (ЈС)	 Драган	 Марковић	
Палма“,
	 3.	 Драгиша Станисављевић	из	Шапина,		одборник	
са	Изборне	листе	НОВА	СРБИЈА	–	Велимир	Илић

II

	 Гласачки	одбор	има	председника	и	два	члана,	а	у	раду	
му	помаже	секретар	Скупштине	општине.
	 Гласачки	одбор	се	бира	већином	присутних	одборника.
 

III

	 Задатак	 гласачког	 одбора	 је	 да	 спроведе	 поступак	
избора	 председника	 Општине,	 заменика	 председника	
општине	и	чланове	Општинског	већа,	тајним	изјашњавањем,	
истовремено.
	 Одлука	о	избору	доноси	се	већином	од	укупног	броја	
одборника.

IV

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-53/2016	
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

        ПРЕДСЕДНИК,
       Горанка Стевић, с.р. 

89
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	12.	и	члана	43.	став	
1.	 и	 4.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (“Службени	 гласник	
Републике	Србије”,	број		129/07	и	83/14	–	др.	закон),		члана	
62.	 	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 (“Службени	 гласник	
општине	Мало	Црниће”,	број		12/08,	6/11	и	1/16)	и	члана	31.	
и		34.	Пословника	о	раду	Скупштине	општине	Мало	Црниће,	
број	020-39/2016,	од	27.	05.	2016.	године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,		донела	је	

О Д Л У К У
о избору председника општине Мало Црниће
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I

	 Малиша	Антонијевић,	из	Кобиља,	одборник	са	Изборне	
листе	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧИЋ	 –	 СРБИЈА	 ПОБЕЂУЈЕ,	
изабран	 је	 за	 председника	 општине	Мало	 Црниће,	 тајним	
гласањем,	 	 већином	 гласова	 од	 укупног	 броја	 одборника	
Скупштине	општине	Мало	Црниће.

II

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	“Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће”.

I/01	Број:	020-44/16		 	 	 	 	 										
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године	

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
            Горанка Стевић, с.р.  
           

90
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	12.	и	члана	43.	став	
1.	 и	 3.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	
Републике	Србије”,	број		129/07	и	83/14	–	др.	закон),	члана	
62.	 	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	 гласник	
општине	Мало	Црниће”,	број		12/08,	6/11	и	1/16)	и	члана	31.	
и	34.	Пословника	о	раду	Скупштине	општине	Мало	Црниће,	
број	020-39/2016,	од	27.	05.	2016.	године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,		донела	је	

О Д Л У К У
о избору заменика председника општине Мало Црниће

   

I

 Горан Дачић,	из	Божевца,	одборник	са	Изборне	листе	
НОВА	СРБИЈА	–	Велимир	Илић,	 	изабран		је	за		заменика	
председника	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 време	 од	 четири	
године,	тајним	гласањем,	већином	гласова	од	укупног	броја	
одборника	Скупштине	општине	Мало	Црниће.

II

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	“Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће”.

I/01	Број:	020-45/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
 

          ПРЕДСЕДНИК,
      Горанка Стевић, с.р.

91
	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	12.	и	члана		45.	став	
1,	3	и	6.	Закона	о		локалној	самоуправи	(“Службени	гласник	
Републике	Србије”,	број		129/07	и	83/14	–	др.	закон),		члана	
65.	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	 гласник	
општине	 Мало	 Црниће“,	 број	 12/08,	 6/11	 и	 1/16)	 и	 члана	
47.	 став	 1.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	Мало	
Црниће,	број	020-39/2016,	од	27.	05.	2016.	године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,		донела	је	

О Д Л У К У
о избору чланова Општинског већа општине Мало 

Црниће

I

	 У	Општинско	 веће	 општине	Мало	Црниће,	 бирају	 се	
следећи	чланови:	

1.	 Раде Марковић,	пољопривредник,	из	Батуше
2.	 Драган Станковић,	 ветеринарски	 техничар,	 из	
Црљенца,	
3.	 Владимир Милићевић,	инжењер		електротехнике,	из	
Великог	Црниће
4.	 Дејан Ивановић,	пољопривредник,	из	Куле
5.	 Драгомир Ђорђевић,	 прехрамбени	 техничар,	 из	
Малог	Црнића,
6.	 Ненад Павловић,	пољопривредник,	из	Куле
7.	 Валентино Ољача,	 професор	 енглеског	 језика,	 из	
Божевца
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8.	 Драган Јовић,	пољопривредник,	из	Аљудова,
9.	 Иван Ивић,	геометар,	из	Малог	Црнића,
10.	 Борислав Филиповић,	пензионер,	из	Топонице,
11.	 Синиша Угриновић,	пензионер,	из	Великог	Црнића.

II

	 Када	 одлучује	 о	 избору	 председника	 општине	 и	
заменика	 председника	 општине,	 Скупштина	 општине	
истовремено	 одлучује	 о	 избору	 заменика	 председника	
Општине	и	чланова	Општинског	већа.
	 Број	 чланова	 Општинског	 већа,	 које	 Скупштина	
општине	бира,	на	предлог	председника	Општине,	не	може	
бити	већи	од	11.	

III

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	“Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће”.

I/01	Број:	020-46/16
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године	 	 	 						

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
      Горанка Стевић, с.р.  

92.
	 На	основу	члана	46.	став	1.	тачка	5.		Закона	о	локалним	
изборима	 	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
129/2007,	 34/2010,	 одлука	 УС	 и	 54/2011),	 члана	 43.	 став	
5.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	
Републике	Србије“,	 број	 129/2007	и	83/2014	–	др.	 закон)	и	
члана	 43.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	 Мало	
Црниће,	број	020-39/2016,	од	27.	05.	2016.	године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о престанку мандата одборника

I

 Малиши Антонијевићу,	из	Кобиља,		са	Изборне	листе	
АЛЕКСАНДАР	 	 ВУЧИЋ	 –	 СРБИЈА	 ПОБЕЂУЈЕ,	 престаје	
мандат	одборника	Скупштине	општине	Мало	Црниће	 због	
избора	на	дужност	председника	Општине	Мало	Црниће.

II

 Горану Дачићу,	из	Божевца,	са	Изборне	листе	НОВА	
СРБИЈА	 –	 Велимир	 Илић,	 престаје	 мандат	 одборника	
Скупштине	општине	Мало	Црниће	због	избора	на	дужност	
заменика	председника	Општине	Мало	Црниће.

III

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“:

I/01	Број:	020-47/2016	
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

        ПРЕДСЕДНИК,
       Горанка Стевић, с.р. 

93
	 На	 основу	 члана	 48.	 став	 1.	 и	 3.	 	 Закона	 о	 локалним	
изборима	 	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
129/2007,	34/2010	-	одлука	УС	и	54/2011)	и	члана	12.	став	2.	
и	4.	Пословника	о	раду	Скупштине	општине	Мало	Црниће	
број	020-39/2016,	од	27.	05.	2016.	године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о пoтврђивању мандата одборника

I

	 Потврђују	се	мандати	одборника	у	Скупштини	општине	
Мало	Црниће,		и	то:

 Нини Адамовић из	 Кобиља,	 прехрамбени	 техничар,	
рођена	20.	12.	1996.	године,		са	Изборне	листе	АЛЕКСАНДАР		
ВУЧИЋ		-		СРБИЈА	ПОБЕЂУЈЕ,
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II

 Горану Рајић	 из	 Смољинца,	 поштар,	 рођен	 30.	 01.	
1975.	године,	са	Изборне	листе	НОВА	СРБИЈА	–	Велимир	
Илић,

III

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-54/2016	
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
          

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р. 

94
	 На	основу	члана	46.	став	1.	тачка	1.	Закона	о	локалним	
изборима	 	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
129/07,	34/10	–	одлука	УС	и	54/11)	и	члана	12.	став	1.	тачка	1.	
Пословника	о	раду	Скупштине	општине	Мало	Црниће	број	
020-39/2016,	од	27.	05.	2016.	године
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о престанку мандата одборника

I

 Душану Ивковићу,	 дипломираном	 правнику	 из	
Смољинца,	са	Изборне	листе	ДЕМОКРАТСКА	СТРАНКА	–	
ДУШАН	ИВКОВИЋ,	престаје	мандат	одборника	Скупштине	
општине	Мало	Црниће,		због	подношења	оставке	на	мандат	
одборника.

II

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“:

I/01	Број:	020-55/16	
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
         

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р. 

95
	 На	 основу	 члана	 48.	 став	 1.	 Закона	 о	 локалним	
изборима	 	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 број	
129/2007,	34/2010	-	одлука	УС	и	54/2011)	и	члана	12.	став	2.		
Пословника	о	раду	Скупштине	општине	Мало	Црниће	број	
020-39/2016,	од	27.	05.	2016.	године,
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,	доноси	

ОДЛУКУ 
о пoтврђивању мандата одборника

I

	 Потврђује	се	мандат	одборника	у	Скупштини	општине	
Мало	Црниће,		и	то:

 Браниславу Радовановић	 из	 Врбнице,	
пољопривредник,	рођен	20.	10.	1960.	 године,	 	 са	Изборне	
листе	ДЕМОКРАТСКА	СТРАНКА	–	ДУШАН	ИВКОВИЋ.

II

	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	 биће	
објављена	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-56/2016	
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

        ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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96
	 На	 основу	 члана	 36.	 став	 1.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	129/2007	и	83/2014	-		
др.	 закон)	и	члана	119.	став	1.	 тачка	5.	Пословника	о	раду	
Скупштине	општине	Мало	Црниће	број	020-39/2016,	од	27.	
05.	2016.	године,	
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	05.	2016.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о оснивању  Комисије за  именовања
Скупштине општине Мало Црниће

Члан	1.

	 ОСНИВА	СЕ	 	 	 Комисија	 	 за	 	 именовања	Скупштине	
општине	Мало	Црниће.	

Члан	2.

	 Комисија	 за	 именовања	 Скупштине	 општине	 Мало	
Црниће	именује	се	у	саставу:

	 1.	 Даниел Сурдуловић из	Куле,	председник
	 2.	 Живорад Обрадовић из	Божевца,	члан
	 3.	 Петар Живковић	из	Топонице,	члан
	 4.	 Небојша Петровић из	Кобиља,	члан
	 5.	 Данијел Радојковић	из	Шапина,	члан.

Члан	3.

	 Овим	Решењем	ставља	се	ван	снаге	Решење	I/01		Број:	
060-173/12	 од	 17.	 12.	 2012.	 године	 и	 решење	 	 I/01	 Број:	
020-130/15	 од	 04.09.2015.године	 и	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	 а	 биће	 објављено	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-57/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
       Горанка Стевић, с.р.

97
	 На	основу	члана	54.	став	1-3.	и	12,	и	члана	55.	став	3.	
тачка	4).	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 72/2009,	 52/2011,	 55/2013,	
35/2015-аутентнично	тумачење	и	68/2015),	члана	32.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
129/2007,	34/2010-одлука	УС	и	54/2011)	и	члана	40.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/2008,	6/2011	и	1/2016),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе

 ‘’Моша Пијаде’’ Мало Црниће

I 

	 РАЗРЕШАВАЈУ	 СЕ	 дужности	 чланова	 Школског	
одбора	 ОШ	 „Моша	 Пијаде“	 Мало	 Црниће,	 на	 предлог	
овлашћеног	предлагача	следећи	чланови:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Миодраг Перић из	Малог	Црнића,
	 2.	 Видосава Јовић	из	Малог	Црнића,	
	 3.	 Јована Ивковић	из	Малог	Црнића.
 

  II

	 Ово	 решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	 објављивања	 у	
‘’Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће’’.

I/01	Број:	020-58	/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.		2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р. 
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98
	 На	основу	члана	54.	став	1-3.	и	12,	и	члана	55.	став	3.	
тачка	4).	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 72/2009,	 52/2011,	 55/2013,	
35/2015-аутентнично	тумачење	и	68/2015),	члана	32.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
129/2007,	34/2010-одлука	УС	и	54/2011)	и	члана	40.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/2008,	6/2011	и	1/2016),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	05.		2016.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора Основне школе

 „Моша Пијаде“ Мало Црниће

I 

	 ИМЕНУЈУ	СЕ		у	Школски	одбор	ОШ	„Моша	Пијаде“	
Мало	 Црниће	 на	 предлог	 овлашћеног	 предлагача	 следећи	
чланови:

Представници	локалне	самоуправе
	 1.	 Драган Милановић	из	Малог	Црнића
	 2.	 Драшко Живковић	из	Малог	Црнића	
	 3.	 Радмила Стевић	из	Малог	Црнића

II

	 Ово	 решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	 објављивања	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-59	/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р. 

99
	 На	основу	члана	54.	став	1-3.	и	12,	и	члана	55.	став	3.	
тачка	4).	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 72/2009,	 52/2011,	 55/2013,	
35/2015-аутентнично	тумачење	и	68/2015),	члана	32.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
129/2007,	34/2010-одлука	УС	и	54/2011)	и	члана	40.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/2008,	6/2011	и	1/2016),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	27.	05.	2016.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе

 ‘’Дража Марковић - Рођа’’ Смољинац

I 

	 РАЗРЕШАВАЈУ	 СЕ	 дужности	 чланова	 Школског	
одбора	ОШ	„Дража	Марковић	-	Рођа“	Смољинац,	на	предлог	
овлашћеног	предлагача	следећи	чланови:

Представници	запослених
	 1.	 Весна Миленковић	из	Смољинца
	 2.	 Драгана Стојковић	из	Шапина

Представници	родитеља
	 1.	 Саша Станковић	из	Смољинца
 
 

II

	 Ово	 решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	 објављивања	 у	
‘’Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће’’.

I/01	Број:	020-60/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р. 
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100
	 На	основу	члана	54.	став	1-3.	и	12,	и	члана	55.	став	3.	
тачка	4).	Закона	о	основама	система	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 72/2009,	 52/2011,	 55/2013,	
35/2015-аутентнично	тумачење	и	68/2015),	члана	32.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
129/2007,	34/2010-одлука	УС	и	54/2011)	и	члана	40.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	12/2008,	6/2011	и	1/2016),
	 Скупштина	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној		27.	05.	2016.	године,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора Основне школе

 „Дража Марковић – Рођа“ Смољинац

I 

	 ИМЕНУЈУ	СЕ		у	Школски	одбор	ОШ	„Дража	Марковић	
–	 Рођа“	 Смољинац	 на	 предлог	 овлашћеног	 предлагача	
следећи	чланови:

Представници	запослених
	 1.	Зорица Перић	из	Смољинца
	 2.	Даница Пацикас	из	Петровца	на	Млави	
 
	 Представници	родитеља
	 1.	Биљана Рајковић	из	Шапине

II

	 Ово	 решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	 објављивања	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	020-61	/2016
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2016.	године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
                                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р. 

101
           
	 На	основу	члана	60.	став	2.	3.	и	4.	Закона	о	пољопривредном	
земљишту	 (‘’Службени	 гласник	 Републике	 Србије’’,	 број	
62/2006,	 65/2008-други	 закон,	 41/2009	 и	 112/2015),	 члана	
46.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	 број	 129/2007),	 Одлуке	 о	 одређивању	 надлежног	
органа	за	доношење	Годишњег	програма	заштите,	уређења	
и	 коришћења	 пољопривредног	 земљишта	 општине	 Мало	
Црниће	за	2016.	годину	(‘’Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће’’,	 број	 9/2015)	 и	 члана	 2.	 Одлуке	 о	 Општинском	
већу	општине	Мало	Црниће	(‘’Службени	гласник	општине	
Мало	 Црниће’’,	 број	 16/2008	 и	 7/2014),	 уз	 сагласност	
Министарства	 пољопривреде,	 шумарства	 и	 водопривреде,	
број:	320-11-4439/2015-14	од	23.05.2016.	године,	по	питању	
тачке	 1.	 дневног	 реда	 –	 доношење	 Годишњег	 програма	
заштите,	уређења	и	коришћења	пољопривредног	земљишта	
у	државној	својини	општине	Мало	Црниће	за	2016.	годину,															
	 Општинско	 веће	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	26.	маја	2016.	године,		д	о	н	о	с	и

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини општине Мало Црниће 
за 2016. годину

I 

 УСВАЈА СЕ	 Годишњи	 програм	 заштите,	 уређења	 и	
коришћења	пољопривредног	земљишта	у	државној	својини	
општине	Мало	Црниће	за	2016.	годину,	број:	320-6/2016	који	
је	саставни	део	ове	одлуке.				

II

	 Ову	Одлуку	објавити	у	‘’Службеном	гласнику	општине	
Мало	Црниће’’.

III/01	Број:	06-19/2016
У	Малом	Црнићу,	26.	маја	2016.	године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

          ПРЕДСЕДНИК,
                              Драган Митић, дипл.правник, с.р.
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102
	 На	основу	члана	60.	став	3.	и	4.	Закона	о	пољопривредном	
земљишту	 (‘’Службеник	 гласник	 Републике	 Србије’’,	 број	
62/2006,	 65/2008,	 41/2009	 и	 112/15),	 Одлуке	 о	 одређивању	
надлежног	 органа	 за	 доношење	 Годишњег	 програма	
заштите,	уређења	и	коришћења	пољопривредног	земљишта	
општине	Мало	Црниће	за	2016.	годину	(‘’Службени	гласник	
општине	Мало	Црниће’’,	 број	 9/2015)	 и	 члана	 67.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(‘’Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће’’,	број	12/2008	и	6/2011),	уз	сагласност	Министарства	
пољопривреде	 и	 заштите	 животне	 средине	 број:320-11-
4439/2015-14	од	23.05.2016.	године
	 Општинско	 веће	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	26.	маја	2016.		године,		д	о	н	о	с	и																	

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

 МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

	 Годишњим	програмом	заштите,	уређења	и	коришћења	
пољопривредног	 земљишта	 на	 територији	 општине	 Мало	
Црниће		за	2016.	годину	(у	даљем	тексту:	Годишњи	програм)	
утврђују	 се:	 врста	 и	 обим	 радова	 које	 треба	 извршити	 у	
периоду	 за	 који	 се	 програм	 доноси,	 динамика	 извођења	
радова	 и	 улагања	 средстава,	 а	 садржи	 и	 податке	 који	 се	
односе	 на	 пољопривредно	 земљиште	 у	 својини	 Републике	
Србије	(	у	даљем	тексту:	у	државној	својини).
	 Годишњи	 програм	 садржи	 и	 податке	 о:	 укупној	
површини	 по	 катастарским	 општинама	 пољопривредног	
земљишта	 у	 државној	 својини	 на	 територији	 општине	
Мало	 Црниће,	 корисницима	 пољопривредног	 земљишта	 у	
државној	 својини,	 закупцима	 пољопривредног	 земљишта	
у	државној	својини,	површини	пољопривредног	земљишта	
у	 државној	 својини	 која	 није	 дата	 на	 коришћење,	 укупној	
површини	 пољопривредног	 земљишта	 у	 државној	 својини	
која	је	планирана	за	давање	у	закуп,	као	и	површине	делова	
пољопривредног	 земљишта	 у	 државној	 својини	 које	 су	
планиране	за	давање	у	закуп	(једна	или	више	катастарских	
парцела)	 са	 бројем	 катастарске	 парцеле,	 површином,	
класом	и	културом	и	стању	заштите,	уређења	и	коришћења	
земљишта	у	државној	својини.
	 Саставни	делови	овог	програма	су:	Општи	део	и	План	
коришћења	пољопривредног	земљишта	у	државној	својини.
  
I ОПШТИ ДЕО

УВОД 

Општи	подаци	о	општини	
Анализа	стања	уређености

1.1.Катастарска	уређеност
1.2.Квалитет	земљишта	и	хемијска	анализа	земљишта
1.3	Одводњавање	и	наводњавање

II ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ТАБЕЛА	1.	Преглед	површина	пољопривредног	земљишта	
на	 територији	 општине	 Мало	 Црниће	 по	 катастарским	
општинама	и	културама
ТАБЕЛА	2.	Преглед	површина	пољопривредног	земљишта	
по	облицима	својине	на	територији	општине	Мало	Црниће
ТАБЕЛА	 3.	 Површине	 пољопривредног	 земљиште	 по	
класама	и	културама
ТАБЕЛА	4	Одводњавање	на	територији	општине	
ТАБЕЛА	5.	Наводњавање	на	територији	општине		
ТАБЕЛА	 6.	 Побољшање	 квалитета	 пољопривредног	
земљишта	и	мелиорације	ливада	и	пашњака
ТАБЕЛА	 7.	 Корисници	 пољопривредног	 земљишта	 у	
државној	својини	на	територији	општине	Мало	Црниће
ТАБЕЛА	8	План	прихода	сопственог	учешћа
ТАБЕЛА	9.	Програм	утврђивања	радова	на	заштити,	уређењу	
и	коришћењу	пољопривредног	земљишта
ТАБЕЛА	10.	Извештај	о	уговорима	о	закупу	пољопривредног	
земљишта	у	државној	својини	на	територији	општине	Мало	
Црниће		
ТАБЕЛА	 14.	 Предложени	 бројеви	 јавних	 надметања	 по	
праву	 пречег	 закупа	 -сточари	 (по	 основу	 узгоја	 и	 држања	
животиња)
ТАБЕЛА	15.	Преглед	груписаних	jавних	надметања
ТАБЕЛА	16.	Збирна	табела
ТАБЕЛА	16а	Укупна	површина	пољопривредног	земљишта	
у	државној
својини	 која	 није	 обухваћена	 јавним	 надметањима	 ни	
давањем	на	коришћење	без	накнаде–	разлози	изузимања

УВОД

	 Општина	 Мало	 Црниће	 према	 броју	 становника	 и	
површини	на	којој	се	простире	спада	у	ред	мањих	општина	
Браничевског	округа.
	 Заузима	простор	од	269	км2.	Централни	део	територије	
обухвата	 плодна,	 широка	 долина	 средњег	 и	 горњег	 тока	
реке	Млаве,	 која	 се	 лагано	шири	у	Стишку	равницу.	Само	
по	 ободима	 налазе	 се	 питома	 брда,	 последњи	 обронци	
Хомољских	 планина.	 Карактеристике	 рељефа	 су	 83-350м	
надморске	висине.
	 Општина	 Мало	 Црниће	 има	 11422	 становника	
(број	 сталног	 становништва)	 који	 живе	 у	 19	 насеља.	
Број	 становника	 са	 грађанима	 који	 су	 евидентирани	 као	
повремено	одсутна	лица	је	15475	становника.
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	 Седиште	Општине	је	у	Малом	Црнићу,	које	је	у	близини	
суседних	општина	Пожаревац,	Петровац	на	Млави,	Кучево,	
Велико	Градиште,	Жабари.
	 Општина	 Мало	 Црниће	 је	 повезана	 магистралним	
путем	 Пожаревац-	 Мајданпек	 и	 регионалним	 путевима	
Пожаревац-	Петровац-	Жагубица.
	 У	 односу	 на	 остале	 општине	 у	 Браничевском	 округу	
можемо	рећи	да	 је	Општина	Мало	Црниће	на	првом	месту	
када	 је	 у	 питању	 проценат	 пољопривредног	 земљишта	 у	
односу	на	укупно	земљиште	и	то	84,6%.				С	тога	је	на	подручју	
Општине	 Мало	 Црниће	 основна	 грана	 привређивања	
пољопривреда	која	има	изузетне	погодности	и	иста	се	одвија	
на	око	23.000	хектара,	од	чега	се	највећи	део	налази	у	поседу	
индивидуалних	 газдинстава,	 остала	 површина	 је	 државна,	
односно	друштвена	својина.

I  ОПШТИ ДЕО ПРОГРАМА

АНАЛИЗА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ

1.1.Катастарска уређеност

Општину	Мало	Црниће	чине	19.	катастарских	општина	и	то:

1.	 КО	Аљудово	са	укупном	површином	од	 			 399,140	ха
2.	 КО	Божевац	са	укупном	површином	од							 3.277,08		ха
3.	 КО	Батуша		са	укупном	површином	 		 924,65		ха
4.	 КО	Велико	Црниће	са	укупном	површином				 1.166,68	ха
5.	 КО	Велико	Село	са	укупном	површином		 1.410,80		ха
6.	 КО	Врбница	са	укупном	површином	 					902,94		ха
7.	 КО	Забрега	са	укупном	површином	 					452,95		ха
8.	 КО	Кобиље	са	укупном	површином	 			2.366,07	ха
9.	 КО	Крављи	До	са	укупном	површином	 	 627,81		ха
10.	КО	Калиште	са	укупном	површином	 	 758,34		ха
11.	КО	Кула	са	укупном	површином	 	 1.778,68	ха
12.	КО	Мало	Црниће	са	укупном	површином	 1.063,56	ха
13.	КО	Мало	Градиште	са	укупном	површином		 933,07	ха
14.	КО	Салаковац	са	укупном	површином	 1.044,61		ха
15.	КО	Смољинац	са	укупном	површином	 3.652,45		ха
16.	КО	Топоница	са	укупном	површином	 	 2.429,19		ха
17.	КО	Црљенац	са	укупном	површином	 	 1.723,90		ха
18.	КО	Шапине	са	укупном	површином	 				1.834,56	ха
19.	КО	Шљивовац	са	укупном	површином	 327,48		ха

Укупно:	 	 	 	 27.073,96	ха

	 Од	тога	је	пољопривредна	површина	на	21.341,6600	ха,	
односно	78,83	%	у	односу	на	укупну	површину	на	територији	
општине	Мало	Црниће.

1.	 КО Аљудово	у	којој	је	на	снази	катастар	непокретности	
има	 површину	 399,14ха	 од	 	 чега	 је	 250,9167	 ха	
пољопривредно	 земљиште.	 То	 је	 катастарска	 општина	
у	 којој	 није	 извршена	 комасација	 због	 брдовитог	 и	
неприступачног	терена.

2.	 КО Батуша	у	којој	је	на	снази	катастар	непокретности	
и	 извршена	 комасација	 комплетног	 земљишта	
има	 површину	 од	 924,65ха	 од	 чега	 је	 807.7065ха	
пољопривредно	земљиште.

3.	 КО Божевац	у	којој	је	на	снази	катастар	непокретности	
има	површину	од	3277,09ха	од	чега	је	укупна	површина	
пољопривредног	земљишта	2792.9323ха.

4.	 КО Велико Село	 у	 којој	 је	извршена	комасација	и	на	
снази	 је	 катастар	 непокретности	 има	 површину	 од	
1410,80ха,	 а	 површина	 пољопривредног	 земљишта	 је	
1043,2462	ха.

5.	 КО Велико Црниће	у	којој	је	извршена	комасација,	и	на	
снази	је	катастар	непокретности	има	укупну	површину	
од	 1166,69ха	 од	 чега	 је	 пољопривредно	 земљиште	
1010,8323	ха.

6.	 КО Врбница	у	којој	је	извршена	комасација,	и	на	снази	је	
катастар	непокретности	има	укупну	површину	902,95ха	
од	чега	је	пољопривредна	површина	681,9892	ха.

7.	 КО Забрега	у	којој	је	на	снази	катастар	непокретности	и	
извршена	комасација	има	површину	452,96ха,	а	укупна	
пољопривредна	површина	је	332.4374ха.

8.	 КО Калиште	у	којој	је	извршена	комасација	и	на	снази	је	
катастар	непокретности	има	укупну	површину	758,34ха,	
а	пољопривредна	површина	је	576.9694ха.

9.	 КО Крављи До	 у	 којој	 је	 катастар	 непокретности	 на	
снази,	 али	 није	 извршена	 комасација	 због	 брдовитог	
терена	 има	 укупну	 површину	 од	 627,81ха	 од	 чега	 је	
пољопривредно	земљиште	на	површини	од	473,2388	ха.

10.	 КО Кула	 у	 којој	 је	 катастар	 непокретности	 на	 снази	
и	 извршена	 је	 комасација	 има	 укупну	 површину	 од	
1723,91ха,	од	чега	је	под	пољопривредним	земљиштем	
површина	од	1204.6392ха.

11.	 КО Кобиље	у	којој	је	на	снази	катастар	непокретности	
и	 извршена	 комасација	 има	 укупну	 површину	 од	
2366,07ха,	 од	 чега	 је	 1821.9998ха	 пољопривредно	
земљиште.

12.	 КО Мало Црниће	 у	 којој	 је	 на	 снази	 катастар	
непокретности,	 и	 извршена	 је	 комасација	 има	 укупну	
површину	 од	 1063,57ха,	 од	 чега	 је	 пољопривредна	
површина	на		784.7210ха.

13.	 КО Мало Градиште	у	којој	је	катастар	непокретности	
на	снази	и	извршена	је	комасација	има	укупну	површину	
од	933,	03ха,	од	чега	пољопривредно	земљиште	захвата	
површину	од	747.1604ха.

14.	 КО Салаковац	 	 у	 којој	 је	катастар	непокретности	 	на	
снази,	а	извршена	је	комасација	има	укупну	површину	
од	 1044,61ха,	 од	 чега	 је	 пољопривредно	 земљиште	 на	
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површини	од	800,9460	ха.
15.	 КО Смољинац	у	којој	је	на	снази	катастар	непокретности	

и	 извршена	 је	 комасација	 има	 укупну	 површину	 од	
3652,45ха,	 од	 чега	 је	 пољопривредно	 земљиште	 на	
површини	од	2798.1381ха.

16.	 КО Топоница у	којој	је	на	снази	катастар	непокретности,	
а	 извршена	 је	 комасација	 има	 укупну	 површину	 од	
2429,19ха,	 од	 чега	 је	 пољопривредна	 површина	 на	
1372,4857	ха.

17.	 КО Црљенац	 у	 којој	 је	 катастар	 непокретности	 на	
снази	и	извршена	је	комасација,	има	укупну	површину	
од	 1723,91ха,	 од	 чега	 је	 пољопривредна	 површина	 на	
1372.4857ха.

18.	 КО Шапине	 у	 којој	 је	 катастар	 непокретности	 на	
снази	и	извршена	 је	комасација	има	укупну	површину	
од	 1834,56ха,	 од	 чега	 је	 пољопривредно	 земљиште	 на	
површини	од	1600.5592ха.

19.	 КО Шљивовац у	 којој	 је	 на	 снази	 катастар	
непокретности,	 има	 укупну	 површину	 од	 327,48	 ха,	
од	 чега	 је	 пољопривредно	 земљиште	 на	 површини	 од	
246,9579	ха.

	 Комасација	 на	 територији	 Општине	 Мало	 Црниће	 је	
спроведена	у	три	фазе:	

		-		Прва	фаза		 11500ха
		-		Друга	фаза		 2713ха
		-		Трећа	фаза		 2740ха
	Укупно:										 16953ха	(од	тога	5453ха	су	мелиорације)

 Ефекти	 комасације,	 као	 модела	 укрупњавања	 поседа,	
видљиви	су	на	територији	Општине	Мало	Црниће.	Примера	
ради	 наводимо	 да	 је	 у	 катастарским	 општинама	 у	 којима	
није	 извршена	 комасација	 просечна	 величина	 парцеле	
22ара,	односно	0,22ха.	Док	је	у	катастарским	општинама	са	
завршеном	комасацијом	просечна	величина	парцеле	63ара,	
односно	0,63ха.
	 На	 поседима	 земљорадничких	 задруга,	 ефекти	
комасације	су	 још	израженији	(просечна	величина	парцеле	
пре	комасације	је	38ари,	а	после		комасације	око	20,3	ха).
	 Такође,	 резултати	 комасације	 су	 нова	 организација	
атара,	 која	 се	 огледа	 у	 новопројектованој	 путној	 мрежи	
прилагођеној	 образовању	 нових	 правилних	 табли.	 Путеви	
су	постали	шири	и	функционалнији	прилагођени	савременој	
пољопривредној	механизацији.
	 Користи	 од	 комасације	 се	 огледају	 у	 повећању	
уређености	земљишне	територије,	смењењу	неискоришћених	
површина,	 решавању	питања	облика,	 величине	и	положаја	
парцела,	канала,	путева	и	других	инфраструктурних	објеката,	
што	доводи	до	дугорочног	мењања	трошкова	производње	и	
до	повећања	укупног	прихода	и	до	30%.

	 Значај	улагања	у	путну	инфраструктуру	у	пољопривреди	
се	 огледа	 кроз	 чињеницу	 да	 је	 од	 укупних	 радова	 у	
пољопривреди	и	преко	48%	транспортног		карактера,	с	тога	
оправданост	 улагања	 треба	 сагледавати	 и	 кроз	 смањење	
трошкова	одржавања	транспортних	средстава.
	 У	 свим	 катастарским	 општинама	 парцеле	
пољопривредног	 земљишта	 су	 уситњене.	 Због	 велике	
уситњености	 и	 неправилног	 облика	 катастарских	 парцела	
пољопривредно	 земљиште	 не	 може	 	 рационално	 да	 се	
користи.	Потребно	је	извршити	укрупњавање	катастарских	
парцела	како	би	се			земљишта	груписало	с	циљем	стварања	
што	већих	и	правилнијих	парцела	ради	економичније	обраде,	
искоришћавања	и	уређења.
	 Донета	 је	 Одлука	 о	 приступању	 уређењу	
пољопривредног	 земљишта	 комасацијом	 на	 територији	
општине	Мало	Црниће	број	III/01	Број:	06-40/2015-8	од		31.	
августа	2015.	Године.	Планира	се	уређење	пољопривредног	
земљишта	 на	 територији	 општине	 Мало	 Црниће	 путем	
комасације,	на	локацији	дела	катастарске	општине	Топоница,	
потес	‘’Батушко	брдо’’,	на	површини	од	54.4	хектара	са	580	
катастарских	 парцела.	 Средства	 за	 спровођење	 комасације	
обезбеђена	су	у	буџету	општине	и	из	других	извора.

   1.2. Квалитет земљишта и хемијска анализа 
земљишта

	 Општину	 Мало	 Црниће	 карактерише	 висок	 бонитет	
земљишта	и	висока	пољопривредна	вредност	земљишта.
Са	око	43,39%	површине	пољопривредног	земљишта	 је	од	
прве	до	треће	бонитетне	класе.	
	 На	територији	општине	појављују	се	најбољи	типови	
земљишта,	као	што	су:	чернозем,	алувијални	наноси,	речни	
наноси,	смолница	итд.
	 Садржај	хумуса	креће	се	од	3-4%,	неутралне	до	слабо	
алкалне	реакције.	
	 Садржај	 храњивих	 материја	 (Н.П.К),	 је	 у	 границама	
оптималног	до	високог	садржаја.	
	 На	 основу	 стања	 усева	 на	 парцелама	 и	 просечних	
приноса	 гајених	биљака,	може	 се	 закључити	да	 земљиште	
није	загађено	штетним	и		опасним	материјама	и	да	су	остаци	
пестицида	 присутни	 у	 земљишту	 у	 количинама	 које	 не	
угрожавају	пољопривредну	производњу.	

          1.3. Одводњавање и наводњавање

	 Систем	 одводњавања	 на	 територији	 Општине	 Мало	
Црниће	је	гравитацијски,	што	значи	да	се	одводњавање	врши	
природним	 путем	 каналима.	 Каналисаност	 мелиоративног	
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подручја	је	0,004км	каналске	мреже	по	хектару	површине.	
	 Каналска	 мрежа	 у	 мелиоративном	 подручју	 је	 у	
потпуности	изграђена,	тако	да	није	потребна	мера	изградње	
нових	канала.	
	 Задатак	 Водопривреде,	 Пожаревц	 је	 да	 одводну	
мрежу	 одржава	 у	функционалном	 стању,	 а	 према	 важећим	
техничким	нормативима.	
	 Пројектованих,	а	неизграђених	система	за	одводњавање	
нема.
	 Уложена	средства	у	мелиоративне	захвате	и	друге	мере	
уређења	земљишне	територије,	своју	економску	целисходност	
налазе	у	стварању	предуслова	за	повећање	продуктивности	
рада,	интензивнијег	одвијања	пољопривредне	производње	и	
бољег	искоришћавања	фактора	производње,	што	у	крајњем	
исходу	доводи	до	повећања	и	стабилизације	високих	приноса	
по	 јединици	 површине,	 смањењу	 губитака	 на	 приносима,	
смањењу	трошкова	производње	те	самим	тим	до	повећања	
ефикасности	и	економичнисти	пољопривредне	производње.	
	 Систем	 за	 наводњавање	 Општина	 Мало	 Црниће	 не	
поседује.

Број:	320-6/2016
У	Малом	Црнићу,	26.05.2016.	године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

                       ПРЕДСЕДНИК
                                Драган Митић, дипл.правник,с.р.
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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

	 Општинско	 веће	 општине	Мало	 Црниће,	 на	 седници	
одржаној	 26.05.2016.	 године,	 на	 основу	 члана	 60.	 став	 2.	
Закона	 о	 пољопривредном	 земљишту	 („Службени	 гласник	
РС“,	број	62/06,	65/08-др.	Закон	и	41/09),	Одлуке	о	одређивању	
надлежног	органа	за	доношење	Годишњег	програма	заштите,	

уређења	и	коришћења	пољопривредног	земљишта	општине	
Мало	Црниће	за	2016.годину	(„Службени	гласник	општине	
Мало	Црниће“,	број	9/2015)	и	члана	2.	Одлуке	о	општинском	
веће	 општине	 Мало	 Црниће(„Службени	 гласник	 општине	
Мало	 Црниће“,	 број	 16/2008	 и	 7/2014),	 а	 уз	 сагласност	
Министарства	 пољопривреде,	 шумарства	 и	 водопривреде	
број:	 320-11-4439/2015-14	 од	 23.05.2016.	 године,	 донела	
је	 Годишњи	 програм	 заштите,	 уређења	 и	 коришћења	
пољопривредног	 земљишта	 на	 територији	 општине	 Мало	
Црниће	за	2016.	годину.
	 Текст	 овог	 документа	 може	 се	 погледати	 на	 сајту	
општине	Мало	Црниће	www.opstinamalocrnice.org
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