На основу члана 5. и 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 37. става 1 тачка 7. Статута општине Дољевац
(„Службени лист Града Ниша“, број: 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14,
26/2015, 99/15 и 100/16) а у складу са Локалним антикорупцијским планом општине
Дољевац ("Сл. лист града Ниша", број 78/2017) и Планом интегритета донетим од стране
председника општине Дољевац бр. 02-248 од 30.10.2017. године, Скупштина општине
Дољевац на седници одржаној дана 05.06.2018. године, донела је

Одлуку о врстама прописа које доноси Скупштина општине
Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину
спровођења јавне расправе
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком се уређују врсте прописа које доноси Скупштина општине
Дољевац за које је обавезна јавна расправа и дефинишу поступак и начин спровођења
јавне расправе.
Члан 2.
Јавном расправом, у смислу ове Одлуке, подразумева се отворени састанак и
консултовање представника органа општине, јавних служби и јавних предузећа са
заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана, органима и
организацијама и средствима јавног информисања.
Члан 3.
Јавном расправом обезбеђује се:
- информисање најшире јавности о планираним активностима на припреми
општег правног акта;
- потпунија размена информација између органа општине Дољевац и
заинтересоване јавности;
- учествовање заинтересоване јавности у припреми општег правног акта;
- унапређивање квалитета општег правног акта.
II АКТИ ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА РАСПРАВА
Члан 4.
Јавна расправа се обавезно спроводи:
- у току поступка усвајања Статута општине;
- у току поступка усвајања Буџета општине;
- у току поступка усвајања Програма развоја општине;
- у току поступка усвајања просторних и урбанистичких планова;
- у току поступка усвајања стопе изворних прихода општине, као и начина и
мерила за одређивање висине локалних такси и накнада.
О актима из става 1. овог члана мора се спровести најмање једна јавна расправа.
Јавна расправа се спроводи и у припреми других прописа, односно општих
правних аката (стратегије, одлуке, локални акциони планови, плански и програмски
документи и др.) које доноси Скупштина општине Дољевац, а којима се уређују права и
обавезе од непосредног интереса за живот грађана.

Члан 5.
Јавна расправа се не спроводи у припреми одлука:
- којима се уређују питања из области одбране и безбедности;
- у ванредним, хитним или непредвидивим околностима;
- када се одлуком битно другачије не уређује неко питање;
- када се одлуке доносе по хитном поступку, а чије недоношење би могло имати
штетне последице по интересе грађана или правних лица, односно за обављање послова
из надлежности општине.
III РАСПРАВА О ТЕКСТУ ОПШТЕГ ПРАВНОГ АКТА
Члан 6.
Расправа о тексту општег правног акта спроводи се:
- организовањем округлих столова, трибина, презентација, јавних расправа и др.,
- достављањем предлога, сугестија и коментара у писаном облику.
Расправи из става 1. алинеја 1. овог члана обавезно присуствује овлашћени
представник органа општине и одељења Општинске управе које спроводи расправу.
Члан 7.
Јавну расправу у случајевима предвиђеним овом Одлуком организује начелник
надлежног одељења Општинске управе општине Дољевац на иницијативу органа
општине, органа јавних служби, као и на сопствену иницијативу.
Члан 8.
Расправа о тексту општег правног акта почиње објављивањем јавног позива за
учешће у расправи на интернет страници Општинске управе општине Дољевац.
Уз јавни позив из става 1. овог члана објављује се информација са образложењем
и програмом расправе.
Расправа се спроводи по програму из става 2. овог члана који сачињава надлежно
одељење Општинске управе општине Дољевац и који садржи:
- назив одељења Општинске управе које спроводи расправу;
- назив општег правног акта који је предмет расправе;
- рок, место и време одржавања расправе;
- адресу и начин достављања предлога, сугестија и коментара;
- друге податке потребне за њено спровођење.
Расправа о тексту општег правног акта траје најмање 7 (седам) дана од дана
објављивања јавног позива из става 1. овог члана.
IV ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Члан 9.
Након завршетка расправе, надлежно одељење Општинске управе сачињава
извештај о јавној расправи.
Извештај о јавној расправи садржи нарочито податке о:
- месту и времену одржавања расправе;
- овлашћеним представницима органа општине Дољевац који су учествовали у
расправи;
- броју и структури учесника у расправи;
- броју и структури достављених предлога, сугестија и коментара;

- предлозима и сугестијама који су прихваћени и предлозима и сугестијама који
нису прихваћени, са образложењем разлога.
Извештај из става 1. овог члана надлежно одељење Општинске управе објављује
на својој интернет страници у року од 10 дана од дана истека рока из члана 8. став 4. ове
Одлуке.
Члан 10.
Након окончане јавне расправе, надлежно одељење Општинске управе општине
Дољевац доставља Општинском већу општине Дољевац нацрт општег правног акта.
Општинско веће утврђује предлог општег правног акта исти упућује одборницима
Скупштине општине Дољевац на разматрање и усвајање.
V ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Ниша".
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