
                     
 
На основу члана 44.Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“,број 4/07,8/07,10/07,2/08 и 9/09),члана 30 - 40. 
Пословника Скупштине општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“,број 5/08, 9/09), Скупштина општине Власеница на сједници 
одржаној дана 31.03.2010.  године, донијела је  
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ФУНКЦИОНИСАЊА СКУПШТИНСКИХ 

КОМИСИЈА И ОСТАЛИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА 
 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником се детаљније уређују права, обавезе и одговорност 
чланова комисија и радних тијела Скупштине општине Власеница. 
                                         
 

Члан 2. 
 
У циљу унапријеђења ефикасности рада Скупштине, предлагања и 
разматрања аката, као и за проучавање и разматрање других питања 
образују се  стална и повремена радна тијела Скупштине. 
                                                 
 

Члан 3. 
 
Скупштина као стална радна тијела именује: 
I – Комисије: 
 

1. Комисија за избор и именовање 
2. Комисија за статутарна питања и прописе 
3. Комисија за буџет и финансије 
4. Комисија за питања младих 
5. Комисија за послове из стамбене области 
6. Комисија за спорт и културу 
7. Комисија за заштиту околине,културног и природног насљеђа 
8. Комисија за односе са вјерским заједницама 
9. Комисија за друштвени надзор 
10. Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима 
11. Комисија за борачка питања 
12. Комисија за заштиту људских права, представки и притужби грађана 
13. Комисија за једнакост и равноправност полова 

 
 
 



II – Одбори и тимови 
 
     1 .Етички одбор 
     2. Координациони тим 
 
III – Повремена радна тијела именују се по потреби и обављају одређене 
задатке које утврди Скупштина општине. Образују се посебном одлуком 
којом се одређује њихов дјелокруг, овлаштења и састав. 
       
 

Члан 4. 
 
У оквиру својих права и дужности скупштинске комисије, одбори и тимови,   
  (у даљем тексту: радна тијела): 
- Одржавају састанке који су отворени за јавност 
- Заузимају ставове о питањима из свог дјелокруга и надлежности, доносе   
  одлуке, закључке и дају препоруке Скупштини општине по одређеним 
  питањима 
- Члан радног тијела који није задовољан одлуком или закључком, може  
  издвојити мишљење које ће бити саставни дио одлуке или закључка 
- Предсједници радних тијела дужни су да о својим састанцима    
  обавјештавају клубове одборника 
- Међусобно сарађују о питањима која су од заједничког интереса и могу да  
  одржавају заједничке састанке 
- Радна тијела подносе Скупштини општине извјештај о свом раду, најмање  
  једном у шест мјесеци 
 -Осигурава сарадњу Скупштине и органа Општинске административне  
  службе, прати извршавање одлука и закључака Скупштине и извршавање  
  Програма рада Скупштине   
 

Члан 5. 
 
Радна тијела именује Скупштина општине из реда одборника и 
стручњака/експерата. 
Радна тијела имају предсједника и замјеника предсједника. 
Предсједник/предсједница радног тијела је одборник Скупштине општине, 
осим у случајевима које је законом прописано да се радно тијело састоји од 
лица која имају професионално и стручно искуство (спољни чланови) 
Комисија за избор и именовање не може имати спољне чланове. 
    
 

Члан 6. 
 
Састанци радних тијела одржавају се по потреби. 
Састанке радних тијела води предсједник радног тијела, а у случају његове 
одсутности замјеник предсједника.Састанцима радног тијела по позиву 
предсједника могу присуствовати и друга лица који нису чланови радног 
тијела, те представници органа извршне власти. 
 



Члан 7. 
 
На захтјев предсједника радног тијела Самостални стручни сарадник за 
скупштинске послове припрема и доставља позив и материјал за састанак 
комисије и радног тијела. 
У хитним случајевима предсједник радног тијела може сазвати састанак и 
усмено. 
На састанцима радног тијела Самостални стручни сарадник за скупштинске 
послове води записник, а изводи записника се достављају члановима 
радних тијела и одборницима Скупштине општине. 
Уколико је неко од чланова радног тијела спријечен да присуствује 
сједници, мора се јавити предсједнику радног тијела  да не може 
присуствовати. 
Скупштинска радна тијела могу радити и пуноважно одлучивати, ако је на 
састанку присутна већина чланова радног тијела. 
 
 

Члан 8. 
 

За чланове скупштинских радних тијела који три и више пута не присуствују 
сједници, а да се претходно нису јавили предсједнику радног тијела, биће 
покренута иницијатива за њихово разрјешење и именовање нових чланова  
скупштинских радних тијела. 
 

Члан 9. 
 
Радна тијела Скупштине општине доносе предлоге и закључке, а када су за 
то посебно овлаштена доносe и рјешења. 
 
 

Члан 10. 
 
Скупштинска радна тијела утврђују свој Програм рада за текућу годину, у 
складу са Програмом рада Скупштине општине Власеница. 
 
 

Члан 11. 
 
Чланови Скупштинских радних тијела за свој рад имају надокнаду у складу 
са Одлуком о измјенама Одлуке о висини накнаде за вршење одборничке 
дужности и висини накнаде члановима сталних и повремених радних тијела 
Скупштине општине Власеница број: 01-о22-256/08 од 29.12.2008. године 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 15 /08)  
 
 
                                                      Члан 12. 
 
Правилник о начину функционисања скупштинских комисија и радних тијела 
доноси се на сједници Скупштине општине већином гласова укупног броја 



изабраних одборника у складу са Пословником о раду Скупштине општине 
Власеница. 
Измјене и допуне Правилника о начину функционисања скупштинских 
комисија и радних тијела доноси се на исти начин предвиђен за његово 
доношење. 
 
                                                      Члан 13. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Власеница.“ 
 
 
 
 
Број: 01-022-54/10 
Датум: 31.03.2010. 
Власеница                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                      Зубовић Сакиб  
 
 
 


