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 На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07,  83/14 - др. закон и 101/16 – др.закон) и члана  51. Статута општине Босилеград 

(„Службени гласник Пчињског округа», бр. 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“, број 45/13), 

 Скупштина општине Босилеград на седници одржаној 20. децембра 2017. године, донела је  

 

П О С Л О В Н И К  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА  ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

Члан 1. 

 У Пословнику Скупштине општине Босилеград  („Службени гласник града Врања“, број 17/13,  

16/15 и 22/15)   у  члан 87.  став 4. и 6. речи: „седам дана“ у одређеном падежу замењују се речима: „пет 

дана“ у одговарајућем падежу.      

Члан 2. 

 После члана 125. додају  се  чл.  125а - 125в,  који гласе: 

 

„Члан 125а 

 Уочи седнице, односно током њеног трајања и након њеног завршетка, у сали, предворју и 

другим пратећим просторијама дозвољена је дистрибуција докумената непосредно везаних за теме које 

су на дневном реду Скупштине.  

 Без сагласности председника Скупштине није дозвољена дистрибуција никаквих других 

докумената или материјала. 

 У току трајања седнице забрањено је коришћење мобилних телефона, на начин који омета рад 

седнице. 

 

 „Члан 125б 

 Одборник коме је изречена опомена или током трајања седнице  користи телефон на начин који 

омета рад седнице,  губи право  на  једну днаевницу за присуство на седници Скупштине општине. 

 Одборник коме су у току исте седнице изречене две опомене, губи право  на  две  днаевнице за 

присуство на седници Скупштине општине. 

 Одборник коме је одузета реч, губи право  на  три днаевнице за присуство на седници 

Скупштине општине. 

 Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице,  губи право  на четири днаевнице за 

присуство на седници Скупштине општине. 

 Ако је одборнику изречено више мера за повреду рада на седници Скупштине општине,  казне се 

не сабирају, већ се примењује само највиша  казна.“ 

 

„Члан 125в 

 Одлуку о  казни за одборника доноси Мандадатно –имунитетна комисија.“  

 

Члан 3. 

 У члану 151. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 „Одборници који живе у сеоским насељима која немају линијски превоз имају право на превоз за 

долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела.“ 

 

Члан 4. 

 У члану 157. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 „Радио и телевизијски пренос седница Скупштине обавља Радио телевизија Босилеград“. 

 

Члан 5. 

 Овај пословник ступа на снагу  даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-266/2017 

У Босилеграду, дана 20.12.2017. године 

П р е д с е д н и к,                                                                                        

                                   Славчо Владимиров 

  


