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150.
На основу члана 88. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018) а у складу са мером под тачком 1.1.2. Локалног антикорпуцијског плана
(ЛАП) за општину Врбас („ Службени лист општине Врбас“, број 28/2018), начелник
Општинске управе општине Врбас, донео је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПKУ ДОНОШЕЊА
ПРОПИСА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
Овим Правилником одређује се начин спровођења јавне расправе у поступку
доношења прописа и других општих аката из надлежности Скупштине општине
Врбас ( у даљем тексту: Скупштина општине) и начин обавештавања јавности о
одржавању јавне расправе.
Члан 2.
Јавна расправа подразумева прибављање предлога, сугестија и мишљења
грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми и
организовање најмање једног отвореног састанка (округли столови, трибине,
презентације и сл.) представника надлежних органа Општине Врбас, односно јавних
служби са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана (у
даљем тексту: отворени састанак).
Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, одлуке, плана и другог
акта у припреми), у складу са овим Правилником, Одлуком о организовању и
спровођењу јавне расправе у поступку доношења прописа и других општих аката из
надлежности Скупштине општине и Законом.
Пре одржавања јавне расправе, уз обавештење о дану и времену одржавања
јавне расправе и програм одржавања јавне расправе, акти из члана 3. став 1. овог
Правилника објављују се на интернет презентацији општине Врбас, ради
упознавања јавности.
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Члан 3.
Јавна расправа се спроводи:
у току поступка усвајања Статута општине,
у току поступка усвајања Просторног и Урбанистичког плана општине,
у току поступка усвајања Буџета ( у делу планирања инвестиција),
у току поступка утврђивања стопа изворних прихода Општине,
у току поступка припреме стратешких планова развоја Општине,
у другим случајевима прописаним законом, Статутом или другим општим актом
општине.
О актима из става 1. овог члана мора се спровести најмање једна јавна
расправа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 4.
Јавну расправу у случајевима предвиђеним овим Правилником, организује
Општинско веће, на начин и у време које предложи орган општине, односно радно
тело Скупштине општине надлежно за утврђивање, односно за припрему нацрта
акта.
Члан 5.
Органи општине уз предлог који достављају Општинском већу општине Врбас
за оранизовање јавне расправе о актима из члана 3. став 1. овог Правилника,
обавезно достављају:
- нацрт акта, који се упућује на јавну расправу,
- назначење лица, које ће у име органа општине образлагати у поступку јавне
расправе нацрт акта,
- рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској форми,
- назначење места и времена у коме се јавна расправа мора одржати и
- друге податке значајне за спровођење јавне расправе.
Члан 6.
На основу предлога из члана 5. овог Правилника, Општинско веће сазива
јавну расправу у складу са чланом 2. овог Правилника, наредног дана од дана
пријема предлога за организовање јавне расправе.
Члан 7.
Акт Општинског већа општине Врбас којим се сазива јавна расправа садржи:
- датум, време и место одржавања јавне расправе,
- назначење аката о коме се спроводи јавна расправа,
- назначење лица које ће у име органа општине образлагати у поступку јавне
расправе нацрт акта,
- назначење учесника који су позвани да учествују у јавној расправи,
- назначење да је акт који је предмет јавне расправе стављен на увид у
просторијама Општинске управе и на званичној интернет страници.
Општинско веће може доставити посебан позив за учешће на јавној расправи
одређеним појединцима, представницима органа, организацијама и удружењима за
које сматра да су заинтересовани за акт који се разматра.
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Члан 8.
О сазивању јавне расправе грађани се обавештавају путем званичне интернет
странице, истицањем обавештења о сазваној јавној расправи на огласној табли у
згради општине Врбас и изузетно на огласним таблама месних заједница.
Члан 9.
Акт из члана 3. овог Правилника о коме се спроводи јавна расправа,
поставља се на званичној интернет страници и на увид на огласној табли Општинске
управе општине Врбас.
Члан 10.
Јавна расправа траје најмање петнаест дана.
Члан 11.
О одржаној расправи сачињава се извештај.
У Извештај о одржаној јавној расправи се обавезно уноси:
- време и место одржавања јавне расправе,
- назив акта о коме се води јавна расправа,
- назначење броја и структуре учесника јавне расправе,
- активностима које су спроведене током јавне расправе (округли столови, трибине,
презентације и слично),
- назначење учесника органа Општине који су у јавној расправи образлагали нацрт
акта,
- број и структуру достављених предлога, сугестија и коментара учесника јавне
расправе,
- назначење предлога који су прихваћени и предлозима који нису, са образложењем
разлога због којих нису прихваћени.
Након завршетка јавне расправе, надлежни орган који је припремао текст
нацрта општег правног акта (одељење Општинске управе, радно тело и др.)
сачињава извештај о спроведеној јавној расправи.
Извештај из става 1. овог члана потписује руководилац надлежног органа и
лице које је сачинило извештај.
Члан 12.
Након окончане јавне расправе, надлежни орган доставља Општинском већу
нацрт прописа са извештајем о спроведеној јавној расправи за утврђивање предлога
акта о којем је спроведена јавна расправа.
Општинско веће дужно је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна
о сугестијама и предлозима датим у поступку јавне расправе.
Општинско веће надлежно за утврђивање предлога акта о којем је спроведена
јавна расправа, дужно је да извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз
предлог акта који се подноси доносиоцу акта на усвајање.
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Члан 13.
Председник Општинског већа организује јавну расправу, у смислу члана 2.
став 1. овог Правилника, по правилу у седишту зграде општине, а само изузетно на
предлог органа општине, јавна расправа се може организовати и ван седишта зграде
општине.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.
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