ПРЕДЛОГ
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.
Закон, 101/16-др. Закон и 47/2018) и члана 41., а у вези члана 137. Статута општине Димитровград(„Сл.
лист града Наша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр.
7/18) на предлог Председника општине Димитровград, Скупштина општине Димитровград на седници
одржаној дана ______2018. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА СТАТУТА
Члан 1.
Прихвата се предлог председника општине Димитровград и приступа се изради нацрта Статута
општине Димитровград и усклађивања са Законом о изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 47/2018), као и других закона.
Члан 2.
Именује се Комисија за израду нацрта Статута општине Димитровград у саставу:
1)
2)
3)
4)
5)

Драган Голубов, дипл.прав. – председник,
Бригита Тошев, дипл.прав. – члан,
Светланче Станков, дипл.прав. – члан,
Наташа Каменов, дипл. прав.- члан,
Зорица Соколов, дипл.прав. – члан.

Члан 3.
Задатак Комисије је да изради нацрт Статута општине Димитровград, усклади одредбе Статута
са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
47/2018) и других закона којима се регулише рад јединице локалне самоуправе.
Члан 4.
Примедбе, предлоге и мишљења грађана, установа и организација на нацрт Статута општине
Димитровград доставиће се Комисији за израду нацрта Статута на адресу ул. „Балканска“ бр. 2 и на емаил адресу skupstina@dimitrovgrad.rs, које не може трајати мање од 10 дана од дана објављивања
рока за подношење примедби, предлога и мишљења.
Члан 5.
Председник Скупштине општине ће организовати јавну расправу која подразумева отворени
састанак са представницима надлежних органа Општине, заинтересованих грађана и представника
удружења, организација и средстава јавног обавештавања.
Члан 6.
О времену и месту одржавања јевне расправе јавност ће бити обавештени путем средстава јавног
информисања, истицањем обавештења на огласној табли Општине, и на сајту општине Димитровград.
Члан 7.
Комисија је у обавези да након спровођења јавне расправе изради и утврди коначан текст нацрта
Статута општине Димитровград и достави Општинском већу општине Димитровград на утврђивање
предлога Статута.
Члан 8.
Скупштина јединице локалне самоуправе ће доставити предлог Статута Министарству државне управе
и локалне самоуправе ради давања мишљења нај касније 6 месеци од ступања на снагу Закона о
измени и допуни Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 47/2018).

Члан 9.
Мандат Комисије траје до завршетка посла
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о приступању израде Статута општине
Димитровград и именовању комисије за израду нацрта („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 3/18).
Члан 11.
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 ове Одлуке садржан је у члану 137. Статута општине Димитровград
(„Сл. лист града Наша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”,
бр. 7/18), који предвиђа да се одређује и овлашћује предлагач, односно председник општине да
предложи доношење Статута и истом Одлуком се одређује начин и поступка доношења Статута и
именовање Комисије за израду нацрта акатаСтатута општине Димитровград.
Разлог за доношење ове Одлуке јесте предлог председника Општине да се приступи изради
нацрта новог Статута општине Димитровград и именовању Комисије за израду нацрта Статута и
спровођење начина и поступка доношења највишег правног акта Општине првенствено због доношења
Закона о измени и допуни Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 47/2018) и обавеза
усаглашавања нижег правног акта са вишим правним актом, односно Статута са Законом.
Бр. ______________
У Димитровграду, __________.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров

