
На основу члана 36 Закона о локалној самуправи („Службени гласник РС“,  бр. 129/2007, 

83/2014, 101/2016 –др. Закон), Закона запосленима у аутономним покрајинама и локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и члана 44. став 2. тачка 1. Статута општине Косјерић 

(„Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), Комисија за административно-мандатна и 

имунитетска питања на седници одржаној дана 27. новембра 2017. године доноси,  

ПОСЛОВНИК  

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА И ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Косјерић је Одлуком о сталним радним телима  („Службени лист 

општине Косјерић“, број 10/08) уредила надлежност, организацију и начин рада сталних радних тела 

Скупштине општине Косјерић. Истом одлуком је утврдила организацију и састав радних тела. Стално 

радно тело је према Одлуци и Комисија за  административно-мандатска и имунитетска питања (у 

даљем тексту: Комисија).  

Члан 2. 

Надлежност Комисије:  

 решењем утврђује права и дужности функционера из радног односа; 

 доноси решење о плати, накнади и осталим примањима функционера; 

 по престанку функције одлучује о захтеву функционера о праву на накнаду плате у 

трајању од 3 месеца у висини плате коју је имао у време вршења функције. 

 одлучује о захтеву функционера да по истеку права на накнаду плате у трајању од 3 

месеца ово право продужи највише за још 3 месеца, уколико у том времену функционер 

стиче право на пензију.  

Члан 3. 

О питањима из своје надлежности Комисија за  административно-мандатска и имунитетска 

питања одлучује већином гласова. 

Комисија има председника и 6 чланова именованих из реда одборника  и грађана ( стручних и 

јавних радника). 

Члан 4. 

Седнице Комисије одржавају се према указаној потреби. 

Седницу Комисије сазива председник Комисије писменим путем, по сопственој иницијативи 

или на иницијативу 1/3 чланова Комисије, најкасније 3 дана пре одржавања седнице. Уз позив се 

доставља предлог дневног реда, записник с претходне седнице и материјали за седницу. 

Председник Комисије дужан је сазвати седницу, ако то затражи председник Скупштине, а 

уколико седницу не сазове, седницу сазива председник Скупштине. У случају спречености 

председника радног тела, седницу радног тела сазива председник Скупштине, а радно тело бира 

председавајућег за ту седницу. 

У предлог дневног реда седнице увршћују се материјали који су припремљени према овом 

пословнику. Само у нарочито оправданим и хитним случајевима дневни ред седнице може да се 

допуни материјалима који нису били увршћени у предлог дневног реда. Дневни ред се може 

допунити само оним материјалима који су припремљени у складу са овим пословником. 

О току седнице води се записник. 

Ако  радно тело одлучи, на седници могу да се воде стенографске белешке и она може тонски 

да се снима. 

 

 



Лица која по потреби присуствују седници сталног радног тела 

Члан 5. 

Седници Комисије могу присустовати и учествовати у раду одоборници који нису чланови 

Комисије, без права одлучивања. Председник сталног радног тела може да позове на седницу и 

представнике других органа. На седницу може да позове и стручњаке за одређена питања како би 

изнели своја мишљења. 

Одлучивање сталног радног тела 

Члан 6. 

Стално радно тело пуноважно ради и одлучује на седници на којој је присутна већина 

његових чланова. 

Стално радно тело одлучује већином гласова присутних чланова. 

Након завршене расправе Комисија подноси Скупштини своје мишљење и предлоге. 

Стручна и административно-техничка подршка 

Члан 7. 

Стручну и административно-техничку подршку Комисији пружа скупштинска служба 

Општинске управе Косјерић. 

Закључци Комисије 

Члан 8. 

Комисија, по правилу, подноси Скупштини мишљење и предлоге. 

На седници Комисије доноси се закључак о свакој тачки дневног реда  у којем се износи: 

одлука, предлог или мишљење.  

Члан 9. 

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања на седници,  а објавиће се на 

интернет презентацији Општине Косјерић, наредног дана од дана усвајања. 

 

КОМИСИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА И ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 У Косјерићу, 27. новембра 2017. године 

Број: 06-29/2017 

 

Председник Комисије, 

Славица Петровић, с.р. 

 

 


