На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др.
закон) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/2014),
Скупштина општине Лучани на седници одржаној 21. 04. 2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се избор, организација, начин рада и одлучивања, остваривање права,
дужности и одговорности Општинског већа општине Лучани (у даљем тексту: Општинско веће).
Члан 2.
Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција Председника општине и
Скупштине општине и врши контролну и надзорну функцију над радом Општинске управе.
Члан 3.
Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
Члан 4.
Општинско веће врши, према Скупштини општине, Председнику општине и Општинској
управи права и дужности утврђене законом, Статутом општине и актима Скупштине општине.
Члан 5.
У вршењу својих права и дужности Општинско веће ради и одлучује колективно.
Општинско веће одговара за свој рад на принципима колективне и појединачне
одговорности сваког свог члана.
Члан 6.
У вршењу својих права и дужности, Општинско веће остварује сарадњу са предузећима,
јавним предузећима, јавним службама и другим организацијама и заједницама у општини.
Члан 7.
Председник општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину
општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката
Скупштине општине.
Општинско веће обавештава јавност о свом раду давањем информација средствима јавног
информисања, одржавањем конференција за штампу и остваривањем других услова за упознавање
јавности са својим радом.
Конференцију за штампу заказује члан Општинског већа кога оно 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 Лучани.
Члан 10.
Општинско веће:
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
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. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7. поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе;
8. доноси одлуку о образовању, структури и броју чланова програмских савета установе у
области кулутуре;
9. предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини о којима одлучује Скупштина;
10. одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним
законом (легализација, исправка граница, формирање грађевинске парцеле и др.) и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини;
11. даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе;
12. утврђује штете настале од последица елементарних непогода и других несрећа;
13. образује радна тела за одређене послове из своје надлежности (комисије, групе);
14. информише јавност о свом раду, и
15. доноси пословник о раду на предлог Председника општине.
Члан 11.
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и девет чланова
Општинског већа, које бира Скупштина општине.
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.
Чланови Општинског већа могу бити задужени за једну или више одређених области из
надлежности општине.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у општини.
Радноправни статус чланова Општинског већа уређује се посебном одлуком Скупштине
општине.
Члан 12.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.
Члан 13.
Мандат чланова Општинског већа траје колико и мандат Скупштине општине.
Сваки члан Општинског већа може поднети оставку.
Члан Општинског већа може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог
Председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење члана Општинског већа, председник општине је дужан да
Скупштини општине поднесе предлог за избор новог члана Општинског већа, која истовремено
доноси одлуку о разрешењу и избору.
Разрешењем Председника општине престаје мандат заменика Председника општине и
Општинског већа.
Члан 14.
Чланови Општинског већа за свој рад одговарају Скупштини општине и Председнику
општине.
Чланови Општинског већа присуствују седницама Скупштине општине по потреби, без
права одлучивања.
Члан 15.
Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа детаљније се уређује његовим
пословником, у складу са законом и Статутом.
Члан 16.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом
поједина питања није предвиђена друга већина.

Већином од укупног број чланова Општинско веће:
- утврђује предлоге свих аката које Скупштина доноси већином од укупног броја одборника,
- поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе,
- даје сагласност на акт о систематизацији Општинске управе
Члан 17.
Општинско веће доноси одлуке, решења, правилнике, упутства и закључке, као и друге акте
за које овлашћено законом, статутом или одлуком Скупштине општине.
Акти Општинског већа објављују се у „Службеном гласнику општине Лучани“ када је то
конкретним актом предвиђено.
У припремању, сазивању и одржавању седница Општинског већа Председнику помаже шеф
одељења за извршне и опште послове.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинском већу општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 6/08 и 7/12).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке су одредбе Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011 и
88/2013) и одредбе Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/2014).
Чланом 27. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011 и 88/2013) је предвиђено да
о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под
условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са
законом и статутом јединице локалне самоуправе.
Статутом општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/2014) проширене су
надлежности Општинског већа у области јавне својине (предлагање аката о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;
одлучивање о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним
законом и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини), тако да се овом Одлуком врши
усклађивање са одредбама Статута општине Лучани.
Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 09. 04. 2015. године је утврдило
предлог одлуке и предлаже Сккупштини општине Лучани да донесе одлуку у истоветном тексту.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
У Лучанима, 21. 04. 2015. године, број 06-__
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