На основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Дољевац и
образовању Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, бр: 81/18),
Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац
(„Службени гласник РС“, бр: 81/18), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана
37. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, 69/08, 89/10,
14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15, 100/16 и 75/18)
Привремени орган општине Дољевац, на седници од 26. децембра 2018. године,
донео је

ОДЛУКУ
о општинском већу општине Дољевац
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се састав, избор, престанак мандата, права и дужности
чланова Општинског већа, начин рада и одлучивања Општинског већа, акта Општинског
већа, односи Општинског већа према Скупштини општине, Општинској управи и другим
субјектима.
Члан 2.
Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
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 доноси 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) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског
надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне
елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
8) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа
чији је оснивач Општина;
9) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради
даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа;

10) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у
јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
11) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
12) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
13) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
14) поставља општинског правобраниоца;
15) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у
складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског
земљишта;
16) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини
Општине, у складу са законом и прописом Општине;
17) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
18) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини
Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у
закуп тих ствари;
19) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије,
усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности
Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и
функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
20) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и
План заштите од удеса;
21) образује жалбену комисију;
22) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
23) информише јавност о свом раду;
24) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
25) врши и друге послове, у складу са законом.
Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног
броја чланова Општинског већа.
Члан 3.
Општинско веће представља Председник општине, који сазива и води његове
седнице.
Члан 4.
Општинско веће врши према Скупштини општине, Председнику општине и
Општинског управи права и дужности утврђених законом, Статутом општине и прописима
Скупштине општине.
Члан 5.
У вршењу својих права и дужности Општинско веће ради и одлучује колективно.
Члан 6.
У вршењу својих права и дужности Општинско веће остварује сарадњу са
предузећима, јавним предузећима, установама, јавним службама и другим организацијама
и заједницама у општини.

Члан 7.
Општинско веће обавештава јавност о свом раду давањем информација средствима
јавног информисања, одржавањем конференција за штампу и стварањем других услова за
упознавање јавности са својим радом.
Обавештења даје председник општине, заменик председника општине или члан
Општинског већа кога он овласти.
Члан 8.
Општинско веће одређује који се подаци и материјали припремљени за разматрање
на седницама Општинског већа морају чувати као тајне, односно који се подаци и
материјали могу објављивати или на други начин стављати на располагање јавности по
истеку одређеног времена.
Члан 9.
Средства за рад Општинског већа обезбеђују се у буџету општине.

II САСТАВ, ИЗБОР И ПРЕСТАНАК МАНДАТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 10.
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и седам
чланова Општинског већа.
Председник општине је председник Општинског већа.
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године,
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и
обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа.
Члан 11.
Чланови Општинског већа могу бити задужени за одређене области и то:
-

развој општине;
образовање и спорт;
културу и информисање;
здравство;
сарадњу са Владом Републике Србије;
ресорним министарствима у области инвестиција.

Члан 12.
Члану Општинског већа може престати функција и пре истека времена на који је
биран подношењем оставке и разрешењем.
Оставка се подноси Скупштини општине усмено или у писаном облику.

Скупштина општине може разрешити члана Општинског већа, на предлог
председника општине.

III ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 13.
Председник општине сазива, предлаже дневни ред седница и води његове седнице.
Члан 14.
У случају одсутности или спречености председника општине да обавља послове из
члана 13. ове одлуке, замењује га заменик председника општине.

Члан 15.
Накнада за рад чланова Општинског већа утврђује се одлуком Скупштине општине.

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 16.
Председник општине сазива седнице Општинског већа по сопственој иницијативи.
Седница Општинског већа се може сазвати и на писмени захтев 1/3 чланова
Општинског већа или председника Скупштине општине.
Председник општине је дужан да у року од најкасније пет дана од дана подношења
предлога, сазове седницу Општинског већа на предлог најмање 1/3 чланова или
председника Скупштине општине, ако се сазивање седнице тражи због утврђивања
предлога одлуке о буџету општине.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
Општинско веће одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова ако
законом или овим статутом за поједина питања није предвиђена друга већина
О раду на седници води се записник , који потписују председник општине или његов
заменик и секретар Скупштине општине.

V АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 17.
Општинско веће доноси: пословник, правилнике, одлуке, решења и закључке.
Пословником се уређују питања од значаја за организацију и рад Општинског већа
и радних тела.
Правилником се ближе разрађују поједине одредбе закона и других прописа као и
интерних аката које доноси Скупштина општине.
Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Општинског већа.

Решењем се именује, образује, утврђује, одређује нека ствар, када се одлучује о
појединачним правима и обавезама појединих субјеката.
Закључком се прецизирају ставови, односно опредељења, мишљења, констатације,
налози, задужења и овлашћења поводом разматрања одређених питања.
Члан 18.
Акта Општинског већа потписује председник општине или његов заменик.

Члан 19.
Општинско веће за разматрање питања своје надлежности може образовати радна
тела.
Члан 20.
Општинско веће образује Привредни савет.
Привредни савет даје иницијативе, сугестије и мишљења везана за економски развој,
разматра стратегије, планове, програме и одлуке од значаја за привреду и прати њихово
спровођење.
Председника и четири члана Привредног савета именује Општинско веће на време
трајања мандата Општинског већа.
Чланове Привредног савета могу предлагати удружења грађана, месне заједнице,
привредна удружења и предузетници.
Председник и најмање једна половина чланова Привредног савета именују се из
састава привредника и предузетника, односно њихових удружења.
Члан 21.
На седници Општинског већа могу бити позвани начелник Општинске управе и
руководиоци организационих јединица, представници јавних и других предузећа, установа
и других органа и организација.
Члан 22.
Општинско веће доноси Пословник о свом раду.
Пословником Општинског већа ближе се уређује организација и начин рада и
одлучивања Општинског већа о друга питања од значаја за његов рад.
Члан 23.
Секретар Скупштине општине помаже председнику општине у припремању седница
Општинског већа.

VI ОДНОС ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 24.
Однос Општинског већа према Општинској управи заснива се на правима и
дужностима утврђеним Статутом општине, Одлуком о Општинској управи и овом одлуком.
Када се у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да поједина акта
нису у складу са законом, Статутом општине, Општинско веће може да их укине или
поништи, уз налог да се донесе нови акт у складу са законом.
Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, Општинско
веће може покренути питање одговорности радника који је непосредно радио на доношењу
акта или одговарајућих руководећих радника.

Члан 25.
Општинска управа подноси Општинском већу извештај о свом раду по питањима из
надлежности Општинског већа када то Општинско веће захтева, а најмање једанпут
годишње.
Ако Општинско веће не прихвати извештај, о томе обавештава начелника
Општинске управе, са предлогом одговарајућих мера.
Стручне и административне послове везане за рад Општинског већа обавља
Одељење за општу управу, сходно Одлуци о општинској управи.
Члан 26.
По жалбама против првостепеног решења Општинске управе за одређену област у
пословима локалне самоуправе, решава Општинско веће, ако законом или одлуком
Скупштине општине није утврђена надлежност другог органа.
Члан 27.
Организациона јединица Општинске управе на чији првостепени акт је уложена
жалба, дужна је да без одлагања, а најкасније у року од три дана од пријема жалбе, достави
Општинском већу жалбу са списима предмета.
Решење у другом степену Општинско веће доноси у року од 60 дана од дана пријема
жалбе од стране надлежне организационе јединице Општинске управе.

VII ОДНОС ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 28.
Општинско веће за свој рад одговара Скупштини општине, а сваки члан Општинског
већа одговара и председнику општине.
Општинско веће или поједини његов члан могу се разрешити и пре истека времена
на које су бирани, на образложени предлог председника општине илио најмање 1/3
одборника у складу са Статутом општине и Пословником Скупштине општине.

Члан 29.
На седницама Скупштине општине и њених радних тела Општинско веће
представља председник општине или заменик председника општине. Општинско веће
преко председника општине, заменика председника општине или лица које он овласти на
седницама Скупштине општине и њених радних тела излаже ставове о питањима која су на
дневном реду тих седница.
Председник општине, заменик председника општине или члан Општинског већа
кога он овласти, даје одговоре на одборничка питања и може захтевати да његово
образложење о неком питању буде саслушано.
Члан 30.
Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају
Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном
годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.
Општинско веће је дужно да Скупштини општине подноси тромесечни извештај о
раду.
Члан 31.
Председник Општине има право да повуче предлог одлуке или другог акта који је
поднео Скупштини општине све до закључења претреса по том предлогу.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
Града Ниша“.
Члан 33.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинском већу општине
Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 82/08 и 75/18).

Број: 02-252
У Дољевцу, 26.12.2018. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
_________________
мр екон. Милош Вукотић

