На основу члана 32. Закона о локалној самоурпави (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007),
Скупштна општине Мионица, на седници одржаној дана 24.06.2008 године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком уређује се надлежност, састав и избор, организација, начин рада и
одлучивања и остваривања права, дужности и одговорности Општинског већа Општине
Мионица и његових чланова (у даљем тексту: Општинско веће).
Члан 2.
Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.
Члан 3.
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 актима или
одлуком које доноси Скупштина.
5. Даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске
управе који доноси начелник Општинске управе.
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. Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике.
8. Поставља и разрешава начелника Општинске управе, односно начелнике управа за
поједине области.
9. Решава о изузећу начелника Општинске управе, односно начелника Општинске
управе за поједине области.
Члан 4.
У вршењу својих надлежности Општинско веће сарађује са грађанима, органима
Општине и Општинском управом, са јавним предузећима и установама чији је Општина
оснивач и другим субјектима у пословима од значаја за Општину.

Члан 5.
Општинско веће редовно извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи на
њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.
Члан 6.
Средства за рад Општинског већа обезбеђју се у буџету Општине.
II.САСТАВ, ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
У ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ
Члан 7.
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине и 9 (девет)
чланова Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четри године,
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Члан 8.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено
одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа.
Члан 9.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине не могу истовремено бити и
одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежнсоти
Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.
Члан 10.
Разрешењем председника Општине престаје мандат Општинском већу.
Члан Општинског већа може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
предлог председника Општине или најмање 1/3 одборника.
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 о избору.
Члан Општинског већа који је разрешен или је поднео оставку, остаје на дужности и
врши текуће послове, до избора новог члана Општинског већа.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ПРАВА И ДУЖНОСТ
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 11.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
Председник Општине је дужан да обустави примену одлуке Општинског већа за коју
сматра да није сагласна са законом.
Члан 12.
У случају одсутности или спречености Председника општине да остварује своје
функције у Општинском већу, њега ће замењивати заменик Председника општине који је
члан Општинског већа по функцији.
IV. НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 13.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако Законом или
Статуом општине за поједина питања није предвиђена друга већина.
Члан 14.
Седнице Општинског већа сазива Председник општине.
Члан 15.
Седници Општинског већа може присуствовати, по позиву Председника општине, сваки
субјекат који може својим учешћем допринети решавању питања из надлежности
Општинског већа.
V.ОДНОС
ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА
ПРЕМА
ОПШТИНЕ,
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ДРУГИМ ОРГАНИМА

СКУПШТИНИ

Члан 16.
У вршењу послова из своје надлежности: Општинско веће остварује сталну сарадњу са
Председником општине, Скупштином општине и Општинском управом.
Члан 17.
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 коју доноси Скупштина општине.
Општинско веће може тражити од Општинске управе да у одређеном року припреми и
достави анализу, информацију или извештај са одговарајућим предлозима, и препоручити
да донесе одређени акт или предузме радње за које је овлашћена.
Члан 18.
Приликом решавања на седницама Општинског већа обавезно присуствује Начелник
Општинске управе или запослени кога он одреди.

Члан 19.
Општинска управа подноси Општинском већу извештај о свом раду када то Општинско
веће захтева, а најмање један пут годишње.
Ако Општинско веће не прихвати извештај у целини, или његовом поједином делу.
Председнику општине може препоручити да поднесе предлог за разрешење Начелника
Општинске управе
или дати предлог Начелнику Општинске управе да разреши
руководиоца организационе јединице на којег се део неприхваћеног извештаја односи.
Члан 20.
Решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација
када на основу одлуке Скупштине општине одлучује о појединим правима грађана,
правних лица или других странака, као између Општинских управа за поједине области.
VI. ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА
ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 21.
Стручне и друге послове за потребе Општинског већа обавља Општинска управа.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у
''Службеном гласнику Општине Мионица''.
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