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На основу чл.59. став 1. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и
83/14), чл. 65 Статута општине Лапово («Сл. гласник општине Лапово» бр. 8/12, 13/12 и
3/13) Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 28.04.2017.године , донела је

О Д Л У К У
 О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се надлежност, организација и начин рада Општинске

управе општине Лапово (у даљем тексту: Општинска управа) у оквиру права и дужности
општине као јединице локалне самоуправе.

Члан 2.
Општинска управа се образује као јединствен орган, са седиштем у Лапову, улица

Његошева број 18.
Члан 3.

Општинска управа има печат округлог облика, пречника 32 мм са грбом Републике
Србије у средини и текстом исписаним у концентричним круговима око грба, ћириличним
писмом:
Република Србија - Општина Лапово, Општинска управа - Лапово.

Члан 4.
Општинска управа обавља послове из свог делокруга у складу са Уставом,

законима, Статутом општине Лапово ( у даљем тексту: Статут општине), актима
Скупштине општине и другим важећим прописима.

Члан 5.
Oпштинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,

председник Oпштине и Oпштинско веће
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника Oпштине и

Oпштинског већа
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,

предузећа и других организација из изворног делокруга општине;
4. обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката

Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник

Oпштине и Oпштинско веће
7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова општине из изворног

делокруга и поверених послова Председнику Oпштине, Општинском већу и Скупштини
општине најмање једном годишње.

Општинска управа поред послова из става 1. овог члана врши и послове државне
управе који су поверени општини.

Члан 6.
Општинска управа извршава републичке законе и друге прописе чије је извршавање

поверено Општини.
Овлашћења у погледу вршења послова из своје надлежности Општинска управа

остварује у складу са применом закона, општим актима Општине и других прописа.

Члан 7.
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Запослени и постављена лица у Општинској управи обавезни су да послове на
остваривању и обезбеђивању Устава и законом утврђених права и интереса грађана,
правних лица и других субјеката, обављају одговорно, савесно и ефикасно, у складу са
Уставом, законом, Статутом, овом одлуком и правилима струке.

Члан 8.
Постављена лица и запослени у Општинској управи не могу се у обављању својих

послова руководити својим политичким убеђењима нити их могу изражавати и заступати.
Забрањено је у Општинској управи оснивати политичке странке и друге политичке

организације или поједине њихове унутрашње организационе облике.

Члан 9.
Рад Општинске управе доступан је јавности и подложан контроли и критици

грађана. Јавност у раду Општинске управе остварује се на начин утврђен Законом,
Статутом општине и овом Одлуком.

Члан 10.
Послове Општинске управе у погледу правне заштите имовине, права и интереса

општине врши Општинско јавно правобранилаштво.
Делокруг и организација Општинског јавног правобранилаштва уређена је

посебном одлуком Скупштине општине.
До доношења Одлуке из.ст.2 предметене послове ће обављати Општинске управа

Члан 11.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету

Општине, односно у буџету Републике Србије за обављање законом поверених послова.

II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 12.
У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице, за

вршење сродних послова.

Члан 13
Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих

организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а
унутар одсека – групе.

Члан 14.
Унутрашње организационе јединице образују се за послове који захтевају

непосредну повезаност и организациону посебност.

Члан 15.
Основне унутрашње организационе јединице су:
1. Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове;
2. Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности;
3. Одељење за буџет, привреду и финансије;
4. Кабинет Председника Општине

Члан 16.
Назив, број, послови, организација и рад унутрашњих организационих јединица

утврђује се актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
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Истим актом врши се груписање послова у оквиру радног места,  утврђује укупан
број радних места, са називом и описом послова за свако радно место, број извршилаца,
услови за обављање послова сваког радног места, радна места за која се могу примити
приправници.

Члан 17.
Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове у

оквиру своје надлежности обавља своје послове који се односе на: Вођење јединственог
бирачког списка општине; оверу потписа и преписа,текуће-инвестиционо одржавање зграда
и опреме; кадровски послови за запослене у Општинској управи; послови архиве; управни
поступак у области грађанских стања; матичне књиге; информисање грађана о начину
остваривања права и обавеза код општинских органа управе; поверени послови борачко-
инвалидске заштите послови који се односе на сарадњу са ресорним министарствима у
остваривању потреба и права младих Основно и средње образовање, и друге друштвене
делатности; Социјалну заштиту и друштвену бригу о деци; спровођење прописа о управи и
канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за општинску управу,
одржавање хигијене у пословним просторијама, коришћење возног парка и његово
одржавање, умножавање материјала и друге послове у складу са законом, стручне и
административно техничке послове за Скупштину општине, председника Општине и
Општинско веће, а нарочито послове у вези са припремом и одржавањем седница
Скупштине општине, председника Општине, Општинског већа и радних тела Скупштине,
обраду материјала са седница, припремање прописа и других аката у области локалне
самоуправе и другим областима које нису у делокругу одељења општинске управе, праћење
њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о одржаним седницама и друге послове
из ове области

Члан 18.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности

обавља своје послове који се односе на: Послови урбанистичке оперативе (давање
регулатива, израда планова за парцелацију, препарцелацију, давање услова за уређење
простора за градњу објеката и спољно уређење); Послови у вези са израдом урбанистичких
програма, генералних урбанистичких планова, детаљних урбанистичких планова, разрада
детаљних техничких решења и израда студија, елабората и анализа неопходних за
урбанистичко планирање и пројектовање под условом ако за то испуњава услове
предвиђене Законом и другим прописима. Стручне послове који се односе на праћење,
обраду и анализирање података и елеманата који су неопходни за стручну припрему,
доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова. Послове у вези са израдом
и доношењем просторних и урбанистичких уређајних основа; Одређене теренске послове,
послове статистике грађевинарства, одобрава постављање фирми, натпис и сл. Одобрава
постављање светлећих фирми и светлећих реклама; Одобрава заузимање јавних површина
за обављање пословних делатности; Управно-правни послови за издавање одобрења за
градњу, употребу објеката и сл; Послови у вези са обављањем комуналних делатности и
њиховим развојем, уређивањем услова и начина организовања послова у вршењу
комуналних делатности, као и друга питања везана за обављање комуналних делатности у
складу са законом о одлукама; Послови на одређивању локације и уређењу услова
изградње гробља; Послови који произилазе из закона о одржавању стамбених зграда и
одлука донетих по основу тих закона;Послови Управе који се односе на бесправно
усељење; Послови на расправљању самовласних заузећа земљишта у државној, односно
друштвеној својини; Послови на утврђивању власништва на становима у друштвеној,
односно државној својини и утврђивању правног и фактичког стања коришћења
непокретности у друштвеној, односно државној својини; Послови везани за промет
земљишта и зграда; Послови управног поступка око изузимања и комплетирања земљишта
и експропријације земљишта; Поступак око преноса земљишта код поклона и одрицања
права својине у корист Општине; Право на претварање заједничких просторија у станове и
надзиђивање зграда; Признавање пречег права градње; Пружање стручне помоћи у раду
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Комисије за повраћај земљишта; Послови на арондацији земљишта и размени земљишта
између грађана и Општине; Послови просторног планирања; Стручни послови  у области
заштите животне средине; Вођење јединствене евиденције непокретости у својини локалне
самоуправе у складу са Законом, подзаконским актима и одлукама надлежних органа;
Припремање аката о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које
користе органи локалне самоуправе и свих других аката потребних за примену Закона о
јавној својини; Припремање предлога Уговора на основу аката о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању за потписивање и оверу; Сви послови у вези са евиденцијом
непокретности у својини локалне самоуправе, прикупљање документације за упис имовине
у јавне регистре, достављање извештаја по захтеву или периодично и сви други послови
везани за евиденцију и управљање имовином локалне самоуправе, сходно Закону о јавној
својини подзаконским актима и одлукама надлежних органа. Послови обједињене
процедуре. Послови инспекцијског надзора у области грађевинарства, техничких
норматива и норме квалитета који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију
инвестиционих објеката на извођењу појединих грађевинских радова на тим објектима;
Послови инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и
прописа донетих на основу овог Закона у обављању локалног превоза; Послови управног
надзора по основу одлука и других аката којима се уређује обављање, заштита и развој
комуналних делатности: организовање извршавања одлука донетих по основу Закона из
области заштите животне средине; Послови инспекцијског надзора прописани Законом о
основној и Законом о средњој школи и други инспекцијски послови; Надзор над
нискоградњом и високоградњом; Припремне радње везане за инфраструктуру; Планирање
инвестиција у путно комуналној делатности – инфраструктури; Послови против пожарне
заштите.

Члан 19.
Одељење за буџет, привреду и финансије врши послове који се односе на област
привреде, занатства, угоститељства, трговине, туризма, доношење програма развоја
делатности за које је надлежна општина, цене из надлежности општине, унапређење и
развој пољопривреде, водопривреде, занатства, одређене послове из области пољопривреде,
саставља нацрт буџета и финансијских планова, спровођење буџета општине, финансирање
делатности из надлежности општине, планирање, праћење прихода и расхода, састављање
консолидованог рачуна трезора, контролу расхода и преузетих обавеза, управљање
финансијско информативним системом, управљање готовином и управљање дугом, послове
буџетске инспекције и ревизије, књиговодствене послове, благајничко пословање, контролу
новчаних докумената (ликвидатура), израду извештаја (периодичних и годишњих),
формирање документације за исплату, фактурисање и сл.послове, води финансијске
послове за инвестиције у којима учествује општина, води финансијске послове у вези
задуживања општине и општинског самодоприноса, стипендирање ученика и студената
утврђивање процене штете од елементарних непогода, послови локалне пореске
администрације, утврђивање канцеларијске и теренске контроле пореских и других обавеза;
Редовне и принудне наплате пореских и других обавеза;  Књиговоствене пореске
евиденције; Пореског прекршајног поступка; послови израде правних и других аката
везаних за јавне набавке, припрему плана набавке, учествовање у изради конкурсне
документације и пружање стручне помоћи Комисији за јавне набавке, административно
техничке послове, припрему програма и предлога пројеката за конкурисање за средства
донатора и страних инвеститора и решавање проблема од интереса за ошштину, израда
предлога и реализацији развојних пројеката везаних за локални економски развој општине;
послове сарадње са државним органима, развојним агенцијама, донаторима, пословним
НВО сектором; Доставу извештаја о реализацији пројеката; Подношење предлога пројеката
по конкурсима и друго.
                                                                         Члан 20.
            У Општинској управи организују се самостални извршиоци ван састава основних
организационих јединица и то помоћници председника општине
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Члан 21.
Послове које Република Србија повери Општинској управи врши Општинска

управа према организационим јединицама из члана 15. ове Одлуке, односно њиховом
делокругу.

Члан 22.
У Општинској управи се обављају послови инспекцијског надзора из области

грађевинарства, комуналне делатности, саобраћаја, екологије, управе, просвете, као и
послови инспекцијског надзора из других области које Република повери општини.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи утврдиће се број извршилаца, услови за постављање инспектора и
других извршиоца, као и организациона јединица у којој ће инспектори да буду
постављени у зависности од области коју обављају.

Члан 23.
Општинска управа може обављати послове за потребе других државних органа,

јавних установа и служби чији је оснивач Скупштина општине, других органа и
организација, и то на основу одлуке Скупштине којом су ти послови поверени Општинској
управи, или на основу уговора који у име Општинске управе закључује начелник
Општинске управе.

III. ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан 24.
У Општинској управи могу се, у складу са Законом поставити помоћници

Председника општине за поједине области: урбанизам, примарна здравствена заштита,
заштита животне средине, пољопривреда, финансије, привредни развој, друштвене
делатности и друго.

Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте,
сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој области за коју је
постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности.

У Општинској управи може бити постављено највише три помоћника председника
општине.Услове које треба да испуњавају помоћници Председника општине утврђују се
актом о  унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске управе.

Помоћнике Председника поставља и разрешава Председник општине.
Постављење помоћника се везује за трајање мандата Председника општине.

Истеком мандата или разрешењем Председника општине престаје и мандат помоћника
Председника општине.

IV. РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 25.
Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе у складу са

Законом.
За свој рад и рад Општинске управе начелник Општинске управе одговара

Скупштини Општине, Председнику општине и Општинском већу у складу са законом,
Статутом и другим актима.

Члан 26.
Начелник Општинске управе:

- организује, координира и усмерава рад Општинске управе као целине и представља
Општинску управу,
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- обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга Општинске
управе,

- обуставља извршење незаконитих аката Општинске управе донетих ван управног
поступка,
- даје мишљења Скупштини и Општинском већу, одборима и комисијама Скупштине о
нацртима прописа, као и друга правна мишљења,
- решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и постављених лица у
Општинској управи у складу са законом,
- одлучује о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Општинској управи,
- решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе
- припрема предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи и доставља га Општинском већу на усвајање
- распоређује руководиоце одељења,
- подноси Скупштини и Већу Општине извештај о раду Општинске управе
- врши и друге послове који су му у складу са Законом, Статутом и другим актима
стављени у надлежност.

Члан 27.
Начелник Општинске управе доноси правилнике, наредбе и упутства, као и решења

о појединачним правима запослених у складу са Законом, актима Скупштине и актима које
сам доноси.

Члан 28.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа на

пет година.
За начелника може бити постављено лице које има завршен правни факултет,

положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у
струци

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик Начелника Општинске управе поставља се на исти начин и под истим
условима као и Начелник.

Члан 29.
Начелнику може престати дужност и пре истека времена на које је постављен

подношењем оставке или разрешењем.
Оставка се може поднети усмено или у писаном облику и не мора бити

образложена.
Општинско веће већином гласова од укупног броја чланова Већа, може разрешити

Начелника и пре истека времена на које је постављен на образложен предлог Председника
општине или више од половине чланова Већа.

Предлог из става 4. овог члана мора бити сачињен у писаном облику и у њему
морају бити наведени разлози који предлог чине оправданим.

Члан 30
Радом основних и ужих организационих јединица  руководе:
-  руководилац одељења,
-  шеф одсека,
Ближи услови за распоређивање лица из става 1 овог члана утврђују се актом о

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе.

V ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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Однос Општинске управе према Скупштини општине, Председнику Општине и
Општинском већу

Члан 31.
Однос Општинске управе према Скупштини општине, Председнику општине и

Општинском већу, заснива се на правима и дужностима утврђеним законом и Статутом
општине.

Општинска управа је обавезна да органе општине обавештава о вршењу послова из
свог
делокруга, даје обавештења и податке који су неопходни за рад органа општине.

Члан 32
Председник општине.  у циљу законитог и ефикасног функционисања Општинске

управе усмерава и усклађује њен рад.
Председник Општине ради спровођења одлука и других аката органа општине може

Општинској управи издавати упутства и смернице за спровођење истих.

Члан 33.
.Општинско веће врши контролно-надзорну функцију над радом Општинске управе.

Када се у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да поједина акта
Општинске управе нису у складу са Законом, односно одлуком Скупштине општине,
Општинско веће ће такве акте поништити или укинути и наложити да се донесе нови акт
који ће бити у складу са Законом, односно Одлуком Скупштине.

Упутства, смернице и право поништавања или укидања појединачних аката
Општинске управе у ставу 2. и ставу 3. овог члана не може се односити на начин решавања
у појединачним управним стварима.

Однос Општинске управе према грађанима, предузећима и установама

Члан 34.
Општинска управа је дужна да захтеве у управном поступку грађана, предузећа и

установа решава у прописаним роковима, а у случају прекорачења тих рокава обавести
подносиоца захтева о разлозима прекорачења и упути га на могућност коришћења правних
средстава у таквим случајевима.

Члан 35.
Запослени у Општинској управи су дужни да грађанима и правним лицима у

законом прописаном поступку омогуће остваривање њихових права и обавеза, дају им
потребна обавештења, упутства или податке, да поштују достојанство тих лица и да чувају
углед Општинске управе.

VI ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

Члан 36.
О изузећу службеног лица у Општинској управи одлучује начелник Општинске

управе.
О изузећу начелника Општинске управе одлучује Општинско веће.

VII ЈАВНОСТ РАДА

Члан 37
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Рад Општинске управе доступан је јавности.
Јавност рада Општинска управа обезбеђује давањем информација средствима јавног

информисања и издавањем службених публикација.
Општинска управа ће ускратити давање информације ако њена садржина

представља државну, војну, службену или пословну тајну.
О давању, односно ускраћивању давања информација о раду Општинске управе

одлучује начелник Општинске управе.

VIII РАДНИ ОДНОСИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 38.
Послове Општинске управе који се односе на остваривање права и обавеза грађана

и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен испит
за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и
другим прописом.
.

Члан 39.
. Радни однос на неодређено или одређено време у Општинској управи се може
засновати по поступку у складу са Законом.

Члан 40.
Радни однос у Општинској управи може да заснује лице које поред законом

предвиђених општих услова испуњава и посебне услове предвиђене законом, другим
прописима и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Општинске управе

Члан 41.
Распоред радног времена утврђује начелник Општинске управе.

Члан 42.
Одлуку о платама изабраних и постављених лица доноси Административно-

мандатни одбор Скупштине општине, а запослених Начелник Општинске управе.

IX СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 43.
. Средства за рад општинске управе обезбеђују се у буџету општине.

Општинска управа остварује приходе у складу са Законом и они су приход буџета
општине Лапово.

Члан 44.
Распоред средстава за финансирање Оштинске управе врши се Одлуком о буџету

општине Лапово и Финансијским планом општинске управе Општине Лапово..
За законитост располагања средствима са наменских рачуна одговорно је лице

односно орган који врши располагање средствима и изда налог за плаћање које треба
извршити из средстава опредељених Одлуком о буџету за рад Општинске управе.

X ПРАВНИ АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 45.
Општинска управа доноси правне акте на основу закона и других прописа.
Правним актима општинске управе не могу се за грађане и правна лица утврђивати

права и обавезе која нису заснована на закону.
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Члан 46.
Општинска управа доноси следеће правне акте: правилнике, упутства, наредбе,

решења и закључке.
Правилником се разрађују поједине одредбе закона и других прописа.
Упутством се прописује начин рада и вршења појединих послова Општинске

управе.
Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба закона и других прописа,

наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
Решењем се одлучује о појединачним управним и другим појединачним питањима у

складу са законом и другим прописима.
Закључком се, у складу са прописима, уређују правила о начину рада и поступања

Општинске управе.

Члан 47.
У поступку пред Општинском управом у коме се решава о правима и обавезама

грађана и правних лица примењују се одредбе Закона о општем управном поступку.
Општинско веће решава у управном поступку у другом степену о правима и

обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга
општине.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинској управи

Општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, број: 8/12, 3/13 и 3/15).

Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

општине Лапово".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Број: 020- 70 /2017-I-04
ПРЕДСЕДНИК

Бобан Миличић,ср.
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54.

       На основу чл. 59. став 1. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007
и 83/14 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), чл. 74. Статута општине Лапово («Сл.
гласник општине Лапово» бр. 2/19) Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана
27.03.2019.  донела је

О Д Л У К У
 О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
Овом Одлуком допуњује се Одлука о Општинској управи општине Лапово број 020-

70/2017-I-01 од 28.04.2017.године објављена у „Службеном гласнику Општине Лапово“
број 5/2017 године, тако што се после члана 29. додаје нови члан 29 а. који гласи:

„Уколико није постављен начелник Општинске управе, као ни његов заменик, до
постављења начелника управе, као и када начелник Општинске управе није у
могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско веће може поставити
вршиоца дужности - службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника Општинске управе,
најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.

Уколико начелник Општинске управе није постављен, јавни конкурс за
попуњавање положаја се оглашава у року од 15 дана од постављења вршиоца
дужности.

У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус
вршиоца дужности може се продужити најдуже још три месеца.

По истеку рока из ст. 1. и 3. овог члана постављени службеник се распоређује на
радно место на коме је био распоређен до постављења.

Члан 2.
У свему осталом одредбе Одлуке о општинској управи број 020-70/2017-I-01 од

28.04.2017.године остају непромењене.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

општине Лапово".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Број: 020-82 /2019-I-04
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                            Небојша Милетићср.


