На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског
округа“, број 16/08 и 20/0909 и „Службени гласник града Врања“, број 45/13), и члана132. став 2.

Пословника Скупштине општине Босилеград ( „Службени гласник града Врања“, број
17/13)
Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 27.07. 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ ГРАЂАНА И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Савет за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне
самоуправе (у даљем тексту: Савет), уређује се састав и избор чланова Савета, делокруг
Савета, начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет се оснива, у складу са Статутом општине Босилеград.
Члан 3.
Савет је независан у свом раду.
Савет за свој рад одговара Скупштини.
Савет је дужан да на захтев Скупштине, а најмање један пут годишње, поднеси извештај о
свом раду.
Члан 4.
Рад Савета је затворен за јавност.
Савет је у сталном заседању.
II САСТАВ И ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 5.
Савет чине:
1) председник општине Босилеград;
2) заменик председника општине Босилеград;

3) председник Скупштине;
4) заменик председника Скупштине;
5) одборници Скупштине општине Босилеград;
6) командир Полицијске станице Босилеград;
7) директор Дома здравља Босилеград;
8) директор Центра за социјални рад у Босилеграду;
9) начелник Општинске управе општине Босилеград.
10) директор ЈП „ Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“
11) комантир одељења за ванредне ситуације Босилеград
12) чланови Општинског већа
Члан 6.
Чланове Савета бира Скупштина општине.
Скупштина одлучује о предложеној листи кандидата за чланове Савета у целини, јавним
гласањем, већином гласова присутних одборника.
Члан 7.
Чланови Савета се бирају на време од четири године.
Члан 8.
Савет представља Председник општине.
Председник општине је председник Савета.
Председник Скупштине је заменик председника Савета.
Члан 9.
Члановима Савета престаје мандат пре истека времена на које су изабрани, престанком
основа по којем су изабрани.
Члан 10.
У случају престанка мандата појединих чланова Савета пре истека времена на које су
изабрани у складу са одредбама ове одлуке, преостали број чланова Савета чини његов

пуни састав за постојање кворума за рад и одлучивање, с тим да тај број буде већи од
половине од укупно утврђеног броја чланова Савета.
Независно од одредбе става 1. овог члана, Савет може одлучити да новоизабрано, односно
именовано или постављено лице на место лица коме је престала функција и, по том основу
престао и мандат члана Савета, до његовог избора у савет, учествује у раду Савета, без
права одлучивања.
Члан 11.
Савет има секретара.
Секретар обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Савета.
Секретара одређује Председник општине из реда запослених у Општинској управи.
Секретар Савета нема право на накнаду за рад у Савету.
III ДЕЛОКРУГ САВЕТА
Члан 12.
Надлежност Савета јесте:
- да извршава радове ревизије стања безбедности у локалној самоуправи, прикупља
информације од надлежних институција и од јавности, ради дефинисања кључних
проблема који утичу на безбедност грађана, осећај сигурности и квалитет живота;
- да сачини и објави Стратешки план за безбедност у локалној самоуправи;
- да реализује и прати прогрес у складу са Стратешким планом, преуређујући га, по
потреби, ради усклађивања са променљивим околностима везаним за безбедност;
- да припреми и реализује комуникационе планове, којим би се омогућила ефикасна
комуникација са јавношћу и обезбедио грађанима механизам путем којег би Савету
преносили своје ставове;
- да формира радне групе које ће развијати и реализовати акционе планове, ради
предузимања практичних корака за постизање циљева наведених у Стратешком плану
Савета;
- да прати прогрес у реализацији акционих планова и да исте мења и прилагођава у складу
са потребама.
Савет разматра и друга питања која се односе на јавну безбедност и сигурност грађана и
локалне самоуправе, заштиту права и имовине појединаца, правних лица и локалне
самоуправе, у складу са законом и другим прописима који регулишу област јавне
безбедности.

У извршавању послова из става 2. овог члана, Савет даје мишљења надлежним органима.
Члан 13.
Савет може у обављању послова из свог делокруга да тражи информације и мишљења од
надлежних органа у области јавне безбедности, јавног здравља, заштите животне средине,
као и у другим областима од значаја за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне
самоуправе.
Дужност је органа из става 1. овог члана, да тражене податке доставе у одређеном року.
IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 14.
Чланови Савета имају право и дужност да присуствују седницама Савета и учествују у
раду Савета, да предлажу Савету одлучивање о одређеним питањима и дају иницијативе за
припремање аката из надлежности Савета.
Члан 15.
Члан Савета, кога Савет овласти за представника, овлашћен је да на седници Скупштине
излаже ставове Савета, као и да захтева да Скупштина одложи претрес одређеног акта,
односно расправу одређеног питања, да би Савет, претходно, по том акту, односно питању,
заузео став.
Члан 16.
Чланови Савета имају право на накнаду за рад у Савету, према посебном општинском
пропису којим се утврђује накнада за рад чланова сталних скупштинских радних тела.
Изабраним, именованим и постављеним лицима у органима општине не припада накнада
за рад у Савету.
Члан 17.
Пословником Савета ближе се уређују права и дужности чланова Савета.
V НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 18.
Председник Савета је дужан да сазове седницу на предлог најмање једне трећине чланова
Савета или најмање једне трећине одборника у Скупштини.

Члан 19.
У раду Савета, по позиву, могу учествовати, без права одлучивања, представници
општинских предузећа, установа, органа и организација, када се на седници разматрају
питања из њихове надлежности.
Члан 20.
Савет може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног
броја чланова.
Одлуке савета доносе се консензусом чланова Савета.
Члан 21.
Пословником Савета ближе се уређује начин рада и одлучивања Савета.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Акт о избору председника и чланова Савета донеће се у року од 30 дана од дана ступања
на снагу Одлуке.
Члан 23.
Пословник Савета донеће се у року од 30 дана од дана објављивања одлуке у „Службеном
гласнику града Врања“.
Члан 24.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број: 06-212/2015
У Босилеграду, дана 27.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК,
Саша Миланов

