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На основу чл.  32.  тач.  6.,  а у вези са чл.  45.  и 46.  Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/14 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018),
чл. 37. тач. 6. и чл. 57. ст. 2. Статута општине Лапово („Сл. гласник општине Лапово“ бр.
2/19) Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана  04.06.2019. године, донела је

О Д Л У К У
 О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се надлежност, састав и избор, организација и начин рада

Општинског већа општине Лапово (у даљем тексту: Општинско веће) као и остваривање
права, дужности и одговорности чланова Општинског већа.

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. 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;
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама
 грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима
 из надлежности Општине;
6. 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;
7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада
   јавних предузећа чији је оснивач Општина;
8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине,
 ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни
 положај јавних предузећа;
9.  предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег
 интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
10. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
11. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
 Републике;
12. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
13. поставља Општинског правобраниоца;
14. 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;
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15. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним
      ситуацијама и План заштите од удеса;
16. образује жалбену комисију;
17. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
      надлежности;
18. информише јавност о свом раду;
19. доноси пословник о раду на предлог Председника Општине;
20. врши и друге послове, у складу са законом.

Члан 3.
У обављању својих надлежности Општинско веће колективно ради и одлучује.
Општинско веће одговара за свој рад Скупштини општине и дужно је да редовно
извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање
једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Члан 4.
У вршењу својих права и дужности, Општинско веће сарађује са органима општине

и Општинском управом, као и са јавним предузећима и установама чији је општина
оснивач,   и другим организацијама и заједницама.

Члан 5.
 Средства  за рад Општинског већа обезбеђују се у буџету општине.

2. САСТАВ И ИЗБОР, ПРАВА И ДУЖНОСТИ
 ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Члан 6.
Општинско веће има 7 чланова, у које по функцији улазе Председник општине као

Председник општинског већа и Заменик председника општине.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године,

тајним гласањем, већином гласова 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.

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду  у Општини, а одлуку о томе
доноси Скупштина на предлог Председника општине.

Члан 7.
            Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници.
            Одборнику који је изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Члан 8.
            Чланови Општинског већа постављају се за следећа подручја, односно области:
1) привредна делатност, урбанизам, путеви и инфраструктура
2) пољопривреда и заштита животне средине,
3) угоститељство, туризам, култура и јавни ред,
4) буџет и финансије,
5) социјална заштита, друштвена брига о деци, спорт, омладина и образовање,
           Решење о задужењу изабраних чланова Општинског већа доноси Председник
општине, а о задужењима чланова Општинског већа се обавештава Скупштина на првој
наредној седници.
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           Члан Општинског већа, у обављању послова из става 1. овог члана, може да покреће
иницијативе, издаје упутства, правце и начин решавања конкретне ситуације, о чему
подноси извештај Опшинском већу.
           Члан Општинског већа има право и дужност да тражи обавештења и информације
од надлежних органа, служби, предузећа, привредних друштава и установа чији је оснивач
Општина, а које су од значаја за обављање послова из делокруга свог задужења.

Члан 9.
             Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
             Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити
разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог Председника општине или
најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
              Председник Општине, Заменик председника Општине или члан Општинског већа
могу поднети оставку, о којој Председник Скупштине општине обавештава одборнике на
почетку прве наредне седнице Скупштине општине и констатује престанак мандата због
поднете оставке.

Разрешењем, односно оставком Председника општине престаје мандат Заменика
председника Општине и Општинског већа.

Члан 10.
                  Председник Општине, Заменик председника Општине  или члан Општинског
већ који су разрешени или поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до
избора новог председника Општине, Заменика председника Општине или члана
Општинског већа.
               Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине
и Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на
дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова
привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

3.  НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 11.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног

броја његових чланова.
Организација, начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за рад

Општинског већа, детаљније се уређују његовим Пословником, у складу са законом и
статутом.

Члан 12.
Председник општине сазива седнице Општинског већа по сопственој иницијативи

ии на захтев најмање једне трећине чланова Општинског већа и води његове седнице.

Члан 13.
              Дневни ред седнице Општинског већа предлаже Председник општине, а утврђује
Општинско веће.

Члан 14.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или

статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.
Општинско веће већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа:
1. утврђује предлог статута Општине,
2. утврђује предлог одлуке о буџету Општине,
3. доноси одлуку о привременом финансирању општине,
4. поставља начелника Општинске управе,
5. поставља Општинског правобраниоца,



05.06.2019                              "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   10- страна 18

6. утврђује предлог одлуке о организацији Општинске управе,
7. доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе,

посебних органа, служби и организација,
8. доноси Пословник о раду Општинског већа.

Члан 15.
                  Гласање на седници Општинског већа је јавно, дизањем руку.
                  О раду седница Општинског већа води се записник који потписује Председник
општине и записничар.

Члан 16.
              На седнице Општинског већа могу бити позвана постављена лица у Општинској
управи, представници јавних предузећа и установа, месних заједница и других органа,
стручњаци у појединим областима, зависно од питања која се разматрају и када својим
предлозима могу допринети решавању појединих питањаиз надлежности Општинског већа
и Председника општине.

Члан 17.
                Општинско веће у вршењу својих послова, из своје надлежности, доноси:
пословник, одлуке,  упутства, решења, закључке, правилнике и друга акта у складу са
законом, статутом, овом одлуком и пословником о раду Општинског већа.

Члан 18.
            Стручне, нормативно-правне, административно-техничке и друге послове за
потребе Општинског већа обавља стручна служба за Скупштинске послове, као
јединствена  целина.

4.  ОДНОСИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ И ДРУГИХ ОРГАНА

Члан 19.
            У вршењу послова из своје надлежности, Општинско веће остварује сталну сарадњу
са Скупштином општине,  Председником општине,  Општинском  управом и другим
субјектима.

Члан 20.
          Однос Општинског већа према Општинској управи, њеним службама и одељењима
заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, статутом Општине, одлукама
Скупштине општине и другим актима.
           Општинско веће, у оквиру својих надлежности, може наложити Општинској управи
и посебним службама, да у одређеном року припреме анализу, информацију или извештај
са одговарајућим предлозима, донесу одређени акт или предузму радње за које су
надлежне.

Члан 21.
            У вршењу надзора над радом Општинске управе, Општинско веће поништава или
укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине.
            Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других
предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о
појединим правима грађана, правних лица или других странака, као и између општинских
управа за поједине области.

Члан 22.
               Општинско веће решава у управном поступку у другом степену о правима и
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга
општине.
               Приликом решавања  у другом степену на седницама Општинског већа обавезно
присуствује начелник општинске управе или друго овлашћено лице.
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Члан 23.

Општинска управа подноси Општинском већу извештај о свом раду када то
Општинско веће захтева, а најмање једнапут годишње.

Ако Општинско веће не прихвати извештај у целини или његовом поједином делу,
Председнику општине може дати предлог за разрешење начелника Општинске управе,
односно предлог начелнику Општинске управе да разреши руководиоца организационе
јединице на коју се део извештаја односи.

5.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
           Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о Општинском већу
број 020-70/12-I-04 од 22.06.2012. године, објављена у „Службеном гласнику општине
Лапово“, бр. 8/12.

Члан 25
           Члан 6.став1 ове Одлуке у делу који се односи на број чланова Општинског већа ,
примењиваће се након спроведених избора за одборнике скупштине општине одржаних
после ступања на снагу Статута Општине Лапово (Службеном гласнику општине Лапово“,
бр.2/19)

Члан 26.
           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лапово“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
                                                               Број : 020-118/19-I-04

        ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                             Небојша Милетић,ср.


