На основу члана 38 став 1 тачка 1, члана 44 став 2 и члана 201 Закона о
локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ'' бр: 2/18) члана 33 став 1 тачка 1 и
члана 37 Статута Општине Беране („Сл. лист РЦГ-Општински прописи''
бр: 21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ-Општински прописи'' бр: 6/11),
Скупштина општине Беране на сједници одржаној дана, 31. маја 2018.
године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Члан 1.
Приступа се изради Статута Општине Беране, ради усаглашавања са
Законом о локалној самоуправи.

Члан 2.
Скупштина Општине Беране ће именовати Комисију која ће израдити
Нацрт Статута Општине Беране.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу ЦГ-Општински прописи.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Број: 02-030-246
Беране, 01. 06.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Новица Обрадовић

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 38 став 1 тачка
1 Закона о локалној самоуправи, којим је прописано да Скупштина доноси
Статут општине, што је прецизирано и чланом 33 Статута Општине
Беране. Чланом 44 став 2 истог Закона, прецизирано је да је Статут
Општине основни акт којим се утврђује организација, рад и начин
остваривања локалне самоуправе. Чланом 201 Закона о локалној
самоуправи обавезују се Општине да Статуте и друге опште акте ускладе
са овим Законом у року од 6 (шест) мјесеци од дана ступања на снагу овог
Закона.
Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у одредбама новог Закона о
локалној самоуправи, који је ступио на снагу 01. јануара 2018.године, и
којим су прописане промјене у надлежностима јединица Локалне
самоуправе, те је неопходно усклађивање Статута са истим у наведеним
роковима.
Како би се поступак израде Статута спровео на ваљан начин, предлаже се
и именовање Комисије која ће припремити Нацрт Статута.
С изложених разлога предлаже се одборницима да ову Одлуку усвоје као у
тексту предлога.

