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 На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/2018) и чл. 40. став 1. тачка 6) 
Статута општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград бр. 6/19), 
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 27.06.2019.године,  донела 
је  

 
О Д  Л  У  К  У 

о Општинском већу општине Димитровград 
 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Предмет уређивања 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се: послови, састав Општинског већа, избор, права и 
дружности председника, заменика председника и чланова Општинског већа, начин рада и 
одлучивања, однос Општинског већа са другим органима Општине, јавним предузећима, 
установама и организацијама, акти Општинског већа и друга питања у вези са 
организацијом и радом Општинског већа општине Димитровград (у даљем тексту: 
Општинско веће).  

  
Члан 2. 

 Општинско веће је извршни колегијални орган који усклађује остваривање функција 
председника Општине и Скупштине општине општине Димитровград и врши контролну и 
надзор над радом Општинске управе општине Димитровград.  
 
 II   НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

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) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу 

за интерну ревизију 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 о организовању и спровођењу јавних радова; 
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12) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 
13) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике; 
14) поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника; 
15) поставља општинског правобраниоца; 
16) 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; 

17) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама и План заштите од удеса; 

18) образује жалбену комисију; 
19) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности; 
20) информише јавност о свом раду;   
21) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 
22) доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места у ОУ. 
23) врши и друге послове, у складу са законом и Статутом; 
 Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног 

броја чланова Општинског већа. 
 

III  САСТАВ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, ИЗБОР, ПРАВА И ДУЖНОСТИ  
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕМНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 
Састав и избор 

 
Члан 4.  

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 
5 (пет) 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. 

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.  
 

Неспојивост функција 
 

Члан 5. 
 Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине не могу истовремено бити 
одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности 
општине.  
 Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички 
мандат.  
 

Права и дужности чланова Општинског већа 
 

Члан 6. 
 Члан Општинског већа има право да покрене иницијативу пред Општинским већем 
за доношење одлука, других прописа и општих аката, да учествује у раду и одлучивању о 
свим питањима о којима се расправља на седници Општинског већа, да захтева да 
Општинско веће заузме став или одлучи о питањима из надлежности Општинског већа. 
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Разрешење и оставка председника општине 

 
Члан 7. 

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. 

О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и 
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине 
општине, уз примену минималног рока за сазивање седнице из члана 42. ст. 3. и 5. 
Статута.  

Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели 
предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре 
истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога. 

Председник општине може поднети оставку. 
О поднетој оставци председника Општине, председник Скупштине општине 

обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине. 
 

Дејство разрешења и оставке председника Општине на Општинско веће 
 

Члан 8. 
 Разрешењем, односно оставком председника Општине престаје мандат заменика 
председника Општине и Општинског већа. 
 

Разрешење и оставка заменика председника општине, односно члана Општинског 
већа 

 
Члан 9. 

 Заменик председника општине, односно члан Општинског већа, могу бити 
разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника Општине или 
најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани. 
 Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или 
члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе 
предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која 
истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору. 
 У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине или 
члана Општинског већа на предлог једне трећине одборника, председник Општине је 
дужан да на првој наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог 
заменика председника Општине, односно члана Општинског већа. 
 О поднетој оставци заменик председника Општине или члан Општинског већа, 
председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице 
Скупштине општине. 
 У случају из става 4. овог члана, председник Општине је дужан да на наредној 
седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника 
Општине, односно члана Општинског већа. 
  

Вршење текућих послова по престанку мандата због разрешења или оставке 
 

Члан 10. 
 Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа 
који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до 
избора новог председника Општине, заменика председника или члана Општинског већа. 
  

Престанак мандата извршних органа Општине због престанка мандата Скупштине 
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Члан 11. 
 Престанком мандата Скупштине 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 чланове 
привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине. 
 
 IV   НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 
Положај председника Општине у Општинском већу 

 
Члан 12.  

 Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.  
У одсуству председника Oпштине, седнице Општинско веће сазива и води заменик 

председника Општине, односно члан Општинског већа кога одреди председник Општине. 
 Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.  
 Председник је дужан да обустави од примене одлуке Општинског већа за коју 
сматра да није сагласна закону. 
 

Кворум за 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, 
Статутом или овом одлуком за поједина питања није предвиђена друга већина.  
 

Учешће у раду Општинског већа на седницама 
 

Члан 14.  
 У раду Општинског већа на седницама могу учествовати, без права одлучивања 
функционери, руководиоци организационих јединица, представници предузећа, установа, 
јавних служби и других органа и организација када се на седницама Општинског већа 
расправља о питањима из њиховог делокруга. 
 

Вођење записника на седници Општинског већа 
 

Члан 15. 
 О раду на седници Општинског већа води се записник који потписује 
председавајући седницом и лице које израђује записник. 
 

Образовање сталних и повремених радних тела 
 

Члан 16. 
 За разматрање, припремање и давање предлога из своје надлежности Општинско 
веће може образовати стална или повремена радна тела. 
 Актом о образовању радних тела одређују се њихови задаци, састав и остала 
питања везана за рад радног тела. 
  

Привредни савет 
 

Члан 17. 
 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. 
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 Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују 
Пословником Општинског већа. 
 

Састав Привредног савета 
 

Члан 18. 
 Председника и 6 (шест) чланова 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. 
 

Јавност рада 
 

Члан 19. 
 Рад Општинског већа је јаван. 
 Општинско веће обезбеђује јевност у свом раду: давањем информација преко 
средстава јавног информисања, одржавањем конференција са представницима средстава 
јавног информисања и стварањем других услова за упознавање јавности са одлукама, 
ставовима и радом Општинског већа.   
 

Тајност података 
 

Члан 20. 
 Општинско веће одређује који се подаци и материјали имају сматрати тајном.   

Општинско веће, у складу са законом, Статутом општине и другим прописима 
одређује који се подаци и материјали примљени ради разматрања на седницама 
Општинског већа и његових радних  тела и изнесени на тим седницама морају чувати као 
тајна, односно који се подаци и материјали могу објављивати или на други начин 
стављати на располагање јавности тек по истеку одређеног времена.  
 

Средства за рад Општинског већа 
 

Члан 21. 
 Средства за рад Општионског већа обезбеђују се у буџету општине Димитровград. 
 

Пословник Општинског већа 
 

Члан 22. 
 Општинско веће доноси Пословник о свом раду на предлог председника Општине. 
 Пословником Општинског већа ближе се уређују организација, начин рада и 
одлучивања Општинског већа и начин рада његових радних тела и друга питања од 
значаја за његов рад.  
 

V  ОДНОС ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Однос Општинског већа и Скупштине општине 
 

Члан 23.  
 Општинско веће за свој рад одговара Скупштини општине, а сваки члан 
Општинског већа појединачно одговара и председнику Општине.  
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Члан 24.  
На седницама Скупштине општине и њених радних тела Општинско веће 

представља председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског 
већа кога одреди председник Општине.  

Општинско веће преко председника Општине или лица које он овласти, на 
седницама Скупштине општине и њених радних тела може: излагати ставове о питањима 
која су на дневном реду тих седница, предлагати да се претресе одређено питање и по 
њему заузме став или да се одложи доношење одређеног акта или претрес одређеног 
питања док председник Општине или Општинско веће о том акту, односно питању не 
заузме став.  

Општинско веће има право да повуче предлог одлуке или другог акта који је поднео 
Скупштини општине на разматрање све до закључења претреса по том предлогу. 
 

Извештавање Скупштине 
 

Члан 25.  
 Председник Општине може одредити известиоца за давање стручних и других 
објашњења на седницама Скупштине и њених радних тела поводом разматрања предлога 
аката и других питања.  
 

Члан 26. 
 Општинско веће дужно је да о свом раду извештава Скупштину општине. 
 Извештај о раду Општинског већа председник Општине подноси најмање једном 
годишње.  
 

 VI  ОДНОС ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРЕМА 
              ОПШТИНСКОЈ УПРАВЕ, УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА  

 
Однос Општинског већа према Општинској управи, установама и предузећима 

 
Члан 27.  

 Општинско веће даје смернице и заузимају начелне ставове за извршавање 
одлука, других прописа и општих аката, али се исти не могу односити на поступање у 
управним стварима.  
 Општинско веће може наложити Општинској управи, установама и предузећима 
чији је оснивач Општина, као и корисницима буџетских средстава да у одређеном року 
припреме анализу, информацију или извештај са одговарајућим предлозима, да донесу 
одређени акт или предузму радње за које су овлашћени. 
 У вршењу надзора над радом Општинске управе, Општинско веће поништава или 
укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом или другим 
општим актом. 

Општинско веће решава у управном поступку у другом степену о правима и 
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из 
надлежности Општине; 
 Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика 
начелника. 
 О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.   
 Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси 
Општинско веће.  

 
Члан 28. 

 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.  
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VII    АКТИ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

Акти Општинског већа 
 

Члан 29.  
 Општинско веће доноси: решења, закључке, наредбе, упуства, инструкције и друге 
акте у складу са законом и Статутом. 
 Правилником се ближе разрађује поједине одредбе закона и других прописа, као и 
интерних аката које доноси скупштина општине, ради њиховог извршавања. 
 Решењем се именује, образује, утврђује, одређује нека правна ствар, када се 
одлучује о појединачним правима и обавезама појединих субјеката, у складу са одлукама 
и другим прописима. 

Закључком се одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених 
предлога, утврђују ставови, мишљења, констатације, задужењима и овлашћењима о томе, 
шта, како и на који начин треба убудуће поступити у појединачним питањаима, односно 
стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта. 

Наредбом се ради извршавања појединих одредаби, одлука и других прописа 
наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај. 

Упуством се прописује начин рада и вршења послова органа општине, предузећа, 
установа или друге организације и грађана у извршавању појединих одредби одлука и 
других прописа. 

Инструкцијом се уређују правила о начину рада и поступања Општинске управе, 
као и других органа и организација, када врше поверене послове. 
 

Објављивање и достављање аката 
 

Члан 30.  
Акти Општинског већа објављују се у „Службеном листу општине Димитровград“ ка-

да је то тим актима предвиђено и достављају се надлежним органима ради њиховог 
спорвођења и поступања по њима.  
 
VIII  ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
Члан 31. 

 Стручно-техничке, организационе и административне послове за Општинско веће 
обавља надлежна служба Општинске управе.   

 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 32.  

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинском већу 
општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 79/08, 117/12, 17/13, 29/15 и 
72/15 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 10/18).  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Димитровград".  
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 
 

 Правни основ за  доношење Одлуке о Општинском већу општине Димитровград 
садржан је у  члану 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/2018), којим је прописано да Скупштина 
општине доноси прописе и друге опште акте. 
 Чланом 40. став 1. тачка 6) Статута општине Димитровград („Службени лист 
општине Димитровград бр. 6/19), предвиђено је да Скупштина општине доноси прописе и 
друге опште акте. 
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 Изменама и допунама Закона о локалној самоуправи објављеном у „Службеном 
гласнику РС“, број 47/18 од 20.06.2018. године, који је ступио на снагу 28.06.2018. године 
предвиђене су измене које се тичу броја чланова Општинског већа, надлежности 
Општинског већа и подношења оставке председника општине, заменика председника 
општине или члана општинског већа. 
 Изменама и допунама  Закона о локалној самоуправи прописано је да „Општинско 
веће, чије чланове бира Скупштина општине на предлог председника општине, може да 
има до пет чланова за општине до 15.000 становника, до седам за општине до 50.000 
становника, до девет за општине, односно градове до 100.000 становника, односно до 11 
за градове преко 100.000 становника, у складу са подацима последњег пописа 
становништва“. 
 У делу Закона који се односи на надлежност Општинског већа, додате су још две 
надлежности и то: праћење реализације програма пословања и координација рада јавних 
предузећа чији је оснивач општина и подношење тромесечних извештаја о раду јавних 
предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се 
утврђује правни положај јавних предузећа“. 
 Изменама закона се као новина уводи да  „о поднетој оставци председника 
општине, заменика председника општине или члана општинског већа, председник 
скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине 
општине“. 
 Скупштина општине Димитровград је сходно обавезама из Закона о локалној 
самоуправи донела  нов Статут Општине којим је утврђена обавеза Скупштине општине 
да у року од девет месеци од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама 
Закона о локалној самоуправи усклади одлуке и друге опште акте са одредбама новог 
Статута. 
 Имајући у виду законску и статутарну обавезу, припремљена је Одлука о 
Општинском већу општине Димитровград, којом се уређују послови, састав Општинског 
већа, избор, права и дужности председника, заменика председника и чланове Општинског 
већа, начин рада и одлучивања, односно Општинског већа са другим органима Општине, 
установама и организацијама, акти Општинског већа и друга питања у вези са 
организацијом и радом Општинског већа општине Димитровград. 
  
 
Број: 06-70/2019-17/31-4 
у Димитровграду, 27.06.2019.год. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
 
 

                                                                                          ПРЕДСЕНИК, 
 

                                                                                                                  Зоран Ђуров,с.р. 
 


