На основу члана 123. Статута општине Ариље («Службени гласник Општине
Ариље» број 6/08, 6/10 и 5/14),
Општинско веће општине Ариље на 42. седници одржаној дана 17. 10. 2018.
године п о д н о с и
ПРЕДЛОГ
за измену и допуну Статута Општине Ариље
Овим предлогом покреће се поступак измене и допуне Статута општине Ариље
које се односе на:
- питања која се уређују статутом
- надлежност Општине
- права одборника
- надлежност Скупштине
- сазивање седница Скупштине по захтеву
- радни статус заменика председника Скупштине
- степен стручне спреме секретара Скупштине
- начин избора извршних органа
- надлежност Општинског већа
- поступање по предлогу за разрешење председника општине
- поступање по поднетој оставци извршних органа односно њиховог члана
- надлежност Општинске управе
- услове које треба да испуњава лице које се поставља за начелника Општинске
управе
- орган коме је начелник одговоран за свој рад и рад управе
- помоћнике председника општине
- надлежност у поступку доношења акта о унутрашњем уређењу и
систематизацији Општинске управе
- одредбе о референдуму, грађанској иницијативи и јавној расправи
- месну самоправу (образовање и укидање месне заједнице, органи, избори за
савет МЗ, надлежност савета МЗ, распуштање Савета МЗ, пружање помоћи у обављању
послова МЗ, надзор над радом МЗ
- прикупљање и обраду података о правним и физичким лицима у поступцима
пред органима општине
- поступак и надлежност у случају несагласности општег акта са статутом
- сарадњу и удруживање општина (поступак, садржина споразума, права и
обавезе, надлежност заједничких органа или организација)
- предходну сагласност надлежног министарства код додељивања звања
„почасни грађанин“.
Образложење
Поступак измене и допуне Статута Општине Ариље предлаже се ради
усклађивања Статута са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 47/18). Чланом 41. Закона прописан је рок од девет
месеци у коме ће јединице локалне самоуправе ускладити своје статуте и друге опште
акте са овим Законом (до 28. 03. 2019.), као и обавеза скупштине општине да предлог
статута достави министарству надлежном за локалну самоуправу ради прибављања
мишљења најкасније шест месеци од ступања закона на снагу (до 28. 12. 2018.
године).
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