На основу члана 39. став (2) тачка 1) и члана 82. став (2)
Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16) , члана 136 став (3) Статута општине Милићи
(Службени гласник општине Милићи број: 5/17) Скупштина општине Милићи, на приједлог Комисије за
статутарна питања, Пословник и прописе на Осмој редовној сједници одржаној 16.новембра 2017.
године, д о н и ј е л а ј е

STATUT
o izmjenama i dopunama STATUTA Opštine Milići

Члан 1.
У Статуту општине Милићи (Службени гласник Општине Милићи број 5/17) у члану 3. , назив
насељеног мјеста „Мишићи“ - брише се
Члан 2.
У члану 53. став (6) ријеч „одборника у Скупштини“ мијења се ријечима „запослених у
Општинској управи“
Члан 3.
Члана 66.мијења се и гласи:
„ (1) Начелник општине може имати замјеника начелника, који му помаже у вршењу дужности.
(2) Замјеник извршава дужности, које му повјери начелник општине, замјењује га и дјелује у
његово име, када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
(3) Мандат замјеника траје до краја мандата Скупштине.“
Члан 4.
Иза члана 66. , додају се чланови 66. а) и 66. б) , који гласе:
Члан 66 а).
„ (1) Скупштина бира и разрјешава замјеника на приједлог начелника Општине.
(2) Избор, опозив и разрјешење замјеника начелника врши се по поступку предвиђеном за избор,
опозив и разрјешење предсједника Скупштине општине.“
Члан 66. б)
„ (1) Ако мандат начелнику општине престане прије истека времена на које је изабран, 1/3
одборника може да предложи скупштини разрјешење замјеника.
(2) У случају престанка мандата начелника, прије истека времена на које је изабран у складу са
изборним прописима , а замјеник је спријечен да обавља дужности или да општина није изабрала или
нема замјеника начелника, Скупштина општине бира вршиоца дужности замјеника начелника у складу са
Статутом и Пословником на приједлог 1/3 одборника до избора новог начелника, који има све
надлежности извршног органа власти у складу са овим Статутом и Законом.“

Члан 5.
Овај Статут о измјенама и допунама Статута општине Милићи ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Милићи".
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Милићи , 16.новембара 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранислав Новаковић

Образложење за доношење Стаута о измјенама и допунама Стаута општине Милићи
Правни основ садражан је у члану 39. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике
Српске број: 97/16) и члану 136. став 3. Стаута Општине Милићи (Службени гласник општине Милићи
број: 5/17).
Разлози за доношење Приједлога Измјена, садржани су у Доношењу Одлуке Владе Републике Српске о
припајњу насељеног мјеста Мишићи насељеном мјесту Милићи ( Службени гласник Републике Српске
број: 97/17) која је ступила на снагу 01.11.2017. године којом је предвиђен престанак постојања
насељеног мјеста Мишићи (у складу са Иницијативом Скупштине општине Милићи), такође доношењем
новог Закона о локалној смоуправи и усаглашавањем општих аката јединице локалне самоуправе са
истим извршен је превид у односу на усаглашавање са изричитом законском нормом у односу на
именовање комисије за примопредају дужности у јавним установама и предузећима чији је оснивач или
већински власник јединица локалне самоуправе.
Такође у складу са Наведеним законом, а и усменим прмједбама предоченим од стране контроле МУЛСа Републике Српске, извршена је допуна Статута у смислу одредби које се односе на могућност избора и
надлежности замјеника начелника општине.
ПРЕДЛАГАЧ
Комисија за статутарна питања пословник и прописе
Новембар, 2017. године

