На основу члана 46. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Одлуке о
приступању промени Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 25/2018),
а на предлог в.д.начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине
Алибунар, на 77. седници одржаној дана 12. децембра 2018. године доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА
СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се Нацрт Измена и допуна Статута општине Алибунар (у даљем
тексту: нацрт) и упућује на јавну расправу.
Члан 2.
Јавна расправа о нацрту одржаће се у периоду 12.-14. децембра 2018. године тако што ће се
на званичној интернет презентацији Општине Алибунар објавити текст нацрта са позивом:
одборницима Скупштине општине Алибунар, члановима Општинског већа општине Алибунар,
саветима месних заједница са територије Општине Алибунар и грађанима са пребивалиштем на
територији Општине Алибунар, да примедбе, предлоге и сугестије доставе на следеће e-mail адресе:
uprava@alibunar.org.rs и predsednik@alibunar.org.rs .
Члан 3.
На основу приспелих предлога, примедби и сугестија биће сачињен текст предлога Измена и
допуна Статута општине Алибунар, који ће се доставити Општинском већу на разматрање и
утврђивање.
Члан 4.
На основу члана 41. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 47/2018), Општинско веће ће доставити предлог Измена и допуна
Статута општине Алибунар Министарству за државну управу и локалну самоуправу РС, ради
прибављања мишљења.
Члан 5.
Након добијања мишљења од надлежног министарства, Општинско веће ће предлог Измена и
допуна Статута општине Алибунар доставити Скупштини општине Алибунар на разматрање и
доношење.
Члан 6.
Саставни део ове Одлуке је текст нацрта.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу из разлога хитности даном доношења.
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