
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 40. став 1. 

тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, број 3/19),  

Скупштина општине Босилеград на седници одржаној 27. марта 2019. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД  

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1.  

Овом Одлуком уређује се организација, начин рада и одлучивања Општинског већа 

општине Босилеград (у даљем тексту: Општинко веће). 

  

Члан 2.  

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) 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) подоноси 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; 

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. 

 Одлуку из тачке 3. овог члана Општинско веће доноси већином гласова од укупног 

броја чланова општнског већа. 

 

 

Члан 3.  

Општинско веће у вршењу послова из своје надлежности има свој печат.  

Печат је округлог облика у чијој је средини грб Републике Србије, са исписаним 

текстом: Република Србија, Општина Босилеград, Општинско веће, Босилеград. 

Текст печата исписује се на српском језику и ћириличним писмом и бугарском 

језику и ћириличним писмом. 

Пречник печата износи 32 мм.  

Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије. 

У спољном кругу печата исписује се назив Република Србија. У првом следећем кругу  

назив Општинско веће општине Босилеград. Седиште органа исписује се у дну печата. 

  

Члан 4.  

У вршењу својих права и дужности, Општинско веће сарађује са органима 

Општине, са Јавним предузећима и установама чији је Општина оснивач, са 

грађанима и другим субјектима у пословима од значаја за Општину.  

 

Члан 5.  

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају 

Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање 

једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.  

 

Члан 6.  

Рад Општинског већа је јаван, а у случајевима предвиђеним Законом и 

Пословником о раду, јавност се искључује.  

Општинско веће обавештава јавност о свом раду давањем информација 

средствима јавног информисања, одржавањем конференција за штампу у путем 

званичног сајта Општине.  

 

Члан 7.  

Средства за рад Општинског већа обезбеђују се у буџету општине.  

 

 

II САСТАВ, ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА  

У ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

  
Члан 8.  

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине 

и пет чланова Општинског већа.  

Када одлучује о избору председника Општине Супштина општине 

истовремено и објадињено одлучује о избору заменика председника Општине и  

чланова Општинског већа.  

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника 

Општине.  

Број кандидата за чланове Општинског већа одговара броју чланова 

Општинског већа који се бира.  

Предлог кандидата за избор чланова Општинског већа подноси се у 

писменом облику. Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку биографију и 

писмену сагласност кандидата о прихватању кандидатуре.  

 



Члан 9.  

Скупштина општине бира чланове Општинског већа на период од четири 

године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. 

 

Члан 10.  

Тајно гласање за избор чланова Општинског већа врши се по одредбама 

Пословника Скупштине општине Босилеград, којима је уређено одлучивање тајним 

гласањем.  

У колико неки од кандидата не буде изабран у првом кругу гласања, за тог 

кандидата поступак гласања се понавља.  

Ако и у поновљеном гласању предложени кандидат не буде изабран, 

поступак избора се понавља, с тим што се више не могу предложити кандидати 

који у досадашњем гласању нису добили потребан број гласова.  

 

Члан 11.  

Након објављивања резултата избора, изабрани председник Општине, 

заменик председника Општине и чланови Општинског већа дају следећу изјаву:  

„Изјављујем да ћу права и дужности председника општине Босилеград 

/заменика председника Општине/члана Општинског већа, извршавати у складу са 

Уставом, Законом и Статутом општине Босилеград, а у интересу грађана општине 

Босилеград“.  

 

Члан 12.  

Преседник 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 надлежности Општине. 

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје 

одборнички мандат.  

 

Члан 13. 

Разрешењем председника Општине престаје мандат Општинског већа. 

  

Члан 14. 

Члан Општинског већа, може бити разрешен и пре истека времена на које је 

биран, на предлог председника Општине или најмање 1/3 одборника, на исти начин 

на који је изабран.  

Председник Општине је дужан да истовремено са предлогом за разрешење 

заменика председника Општине или члана Општинског већа,  Скупштини општине 

поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана 

Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.  

Члан Општинског већа који је разрешен или који поднесе оставку, остаје на 

дужности и врши текуће послове, до избора новог члана Општинског већа. 

  

Члан 15.  

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.  

 



III ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
Члан 16.  

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 од примене одлуку Општинског 

већа за коју сматра да није сагласна закону. 

  

Члан 17.  

Чланови Општинског већа имају право и дужност да предлажу расправљање 

појединих питања из надлежности Општинског већа, да дају иницијативе за 

припремање одлука и других аката које досноси Скупштина општине, да учествују 

у раду радних тела Скупштине општине и обављају друге послове из своје 

надлежности.  

 

Члан 18.  

Чланови Општинског већа могу бити задужени за једно или више одређених 

подручја из надлежности општине, о чему се одлучује на првој седници 

Општинског већа, након избора чланова Општинског већа.  

 

 

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА  

 
Члан 19.  

Општинско веће ради и одлучује о пословима из своје надлежности, на 

седницама.  

Седницом Општинског већа председава председник Општине  

Председник општине сазива седнице Општинског већа, предлаже дневни 

ред, усклађује рад и стара се о спровођењу аката Општинског већа.  

Председник општине потписује акте које доноси Општинско веће.  

У случају одсутности или спречености председника Општине, замењује га 

заменик председника Општине. 

  

Члан 20.  

Председник општине сазива седнице Општинског већа по својој 

иницијативи.  

Председник општине обавезан је да сазове седницу Општинског већа ако 

исту писменим путем захтева председник Скупштине, или најмање три члана 

Општинског већа.  

 

Члан 21.  

 Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од 

укупног броја његових чланова. 

 

Општинско веће одлучује јавним гласањем већином гласова присутних 

чланова, уколико Статутом општине или овом одлуком није другачије одређено. 

  

Члан 22.  

Општинско веће, на предлог председника општине, доноси Пословник о 

раду, којим ближе уређује начин свога рада.  

 



Члан 23.  

Седници Општинског већа могу присуствовати представници Општинске 

управе, Јавних предузећа, установа и других органа и организација који својим 

учешћем могу допринети решавању питања из надлежности локалне самоуправе. 

  

Члан 24.  

О раду седнице Општинског већа води се записник, који потписује 

председавајући Опшинског већа. 

 

  

V ОДНОСИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРЕМА  

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

И ДРУГИМ ОРГАНИМА  

 
Члан 25.  

У вршењу послова из своје надлежности Општинско веће остварује сталну 

сарадњу са Скупштином општине и Општинском управом. 

  

Члан 26.  

Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.  

Начелник Општинске управе поставља се и разрешава већином гласова од укупног 

броја чланова Општинског већа.  

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има 

стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четри године или специјалистичким студијама на факултету, 

најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни испит за 

рад у органима државне управе. 

Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у 

случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.  

Општинско веће посебним актом одлучује о правима начелника и заменика 

начелника Општинске управе.  

 

Члан 27. 

Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, на пет 

година.  

Јавни оглас из става 1. овог члана расписује Општинско веће.  

За спровођење јавног огласа, Општинско веће образује Комисију од три 

члана.

Комисија из претходног става, утврђује испуњеност услова кандидата за 

начелника Општинске управе и о томе подноси извештај .  

На основу извештаја Комисије, председник Општине предлаже кандидата за 

начелника Општинске управе.  

Заменик начелника Општинске управе поставља се и разрешава на исти 

начин и под истим условима као начелник.  

 

Члан 28.  

Општинско веће одлучује о изузећу начелника општинске управе. 

  

Члан 29.  

На образложен предлог председника Општине начелник Општинске управе 

може бити разрешен и пре истека времена на које је постављен.  



Начелник Општинске управе може поднети оставку.  

У случају подношења оставке, начелник се разрешава на првој наредној 

седници Општинског већа. 

  

Члан 30.  

Општинско веће може наложити у оквиру своје надлежности, Општинској 

управи да, у одређеном року припреми анализу, информацију или извештај са 

одговарајућим предлозима, или да предузме радње за које је овлашћена.  

 

Члан 31.  

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. 

  

Члан 32.  

Општинско веће решава у управном поступку у другом степену о правима и 

обавезама грађана, предузећа и установа и других органа из изворног делокруга 

Општине.  

Општинска управа дужна је да у року од 15 дана од дана пријема достави 

Општинском већу предмете о којима Општинско веће решава у другом степену.  

Приликом решавања у управном поступку у другом степену, на седници 

Општинског већа обавезно присуствује начелник Општинске управе или лице које 

он овласти.  

 

Члан 33.  

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и 

других предузећа, организација и установа када на основу одлуке Скупштине 

општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других 

странака.  

О решавању сукоба надлежности из става 1. овог члана, Општинско веће 

доноси решење у року од 15 дана, од дана пријема захтева. 

 

 

 

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 35.  

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинском 

већу општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 32/08 и „Сл. 

глсник града Врања“, број 3/14 и 16/15). 

  

Члан 36.  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД  

Број: 06-82/2019 

У Босилеграду, дана: 27.03.2019.године 

 

 П р е д с е д н и к,

                                                                                              Славчо Владимиро                                                                                   

 


