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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник 
РС'', број 72/2011) и члана 40. став 1. тачка 1). и 141. Статута општине Мало 
Црниће (''Службени гласник општине Мало Црниће'', број 12/2008), 
 Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 21. 12. 2011. године, 
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Статута општине Мало Црниће 

 
Члан 1. 

 
 У Статуту општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало 
Црниће'', број 12/2008), члан 13. мења се и гласи: 
 

'' Члан 13. 
 Општина има своју имовину. 
 Имовином општине самостално располажу органи Општине, одређени овим 
Статутом, у складу са законом, подзаконским актима и општинским одлукама.'' 
 

Члан 2. 
 

 У члану 15. став 1. тачка 11) мења се и гласи: 
 ''11) уређује и обезбеђује коришћење, одржавање и управљање стварима у 
јавној својини које користе органи и организације Општине Мало Црниће, води 
јединствену евиденцију непокретности у јавној својини, утврђује висину закупнине 
за коришћење непокретности у јавној својини који непосредно не служе 
извршавању надлежности органа и организација Општине Мало Црниће (тзв. 
комерцијалне непокретности – пословни простор, станови, гараже, гаражна места 
и др.);'' 
 

Члан 3. 
 

 У члану 40. став 1. тачка 17) мења се и гласи: 
 ''17) одлучује о располагању стварима у јавној својини Општине Мало 
Црниће, и то: о прибављању непокретности за потребе органа и организација 
Општине Мало Црниће ако законом није другачије прописано, отуђењу 
непокретности уз сагласност Владе Републике Србије, заснивању хипотеке на 
непокретностима, о преносу права јавне својине Општине Мало Црниће на другог 
носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, о 
преносу непокретности у јавној својини у својину јавног предузећа чији је оснивач, 
улагању у капитал, давању на коришћење ствари у јавној својини које нису 
неопходне за вршење послова из делокруга локалне самоуправе другом органу 
или организацији носиоца општинске својине или другом органу другог носиоца 
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 јавне својине на одређено или неодређено време, одлучује о распореду 
службених зграда и пословних просторија, на предлог Општинског већа општине 
Мало Црниће;'' 
 

Члан 4. 
 

 У члану 64. став 1. тачка 6) мења се и гласи: 
 ''6) закључује уговоре о прибављању и располагању стварима у својини 
Општине Мало Црниће, у случајевима када је акт о прибављању и располагању 
донела Скупштина општине Мало Црниће или Општинско веће општине Мало 
Црниће, у складу са законом;'' 
 У члану 64. став 1. тачка 7) брише се, а тачке 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) 
постају тачке 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13). 
 

Члан 5. 
 

 У члану 67. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи: 
 ''3а) одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава и опреме веће 
вредности за потребе органа и организација Општине Мало Црниће, давању 
ствари у јавној својини Општине Мало Црниће у закуп у складу са законом и 
уредбом Владе, даје претходну сагласност на одлуке надлежних органа носиоца 
права коришћења о прибављању, отуђењу и давању у закуп ствари у јавној 
својини Општине Мало Црниће за потребе носиоца права коришћења, одлучује о 
залагању покретних ствари, на предлог Општинске управе општине Мало Црниће.'' 
 

Члан 6. 
 

 У члану 79. став 1. после тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи: 
 ''6а) припрема акта за Скупштину општине, Општинско веће и председника 
Општине Мало Црниће о прибављању и располагању стварима у својини Општине 
Мало Црниће, у смислу 40. став 1. тачка 17), 64. став 1. тачка 6) и члана 67. став 1. 
тачка 3а) Статута,  ако посебним прописом за то није утврђена надлежност другог 
органа.'' 
 

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Мало Црниће.'' 
 
I/01 Број: 020-97 /2011 
У Малом Црнићу, 21. децембра 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                           Бојан Урошевић, с.р. 
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 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

I. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ садржан је у члану 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени 
гласник РС'', број 72/2011) и члану 40. став 1. тачка 1) и 141. Статута општине Мало 
Црниће (''Службени гласник општине Мало Црниће'', број 12/2008). 

 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

По Закону о јавној својини који се примењује од 06. 10. 2011. године, постоје три  
облика јавне својине: државна својина, покрајинска својина и општинска, односно градска 
својина. Овим законом локалне самоуправе добиле су право на сву имовину на којој су до 
ступања на снагу закона имале државину, односно право коришћења, осим када је реч о 
имовини која им је дата на привремено коришћење. Локалне самоуправе су у своју јавну 
својину добиле и имовину коју користе све установе и организације чији су оне оснивачи, 
као и имовину месних заједница на својој територији. Јединице локалне самоуправе 
добиле су у јавну својину и локалне комуналне мреже, општинске и некатегорисане 
путеве, улице, тргове и јавне паркове.  
 Потребно је извршити измену Статута општине Мало Црниће из разлога нових 
надлежности уведених поменутим Законом о јавној својини. Овом Одлуком мења се и 
допуњује Статут општине у делу који се односи на надлежност органа за одлучивање и 
припрему аката у вези са располагањем стварима чији је власник јединица локалне 
самоуправе. 
  
 
III. САДРЖИНА ОДЛУКЕ 
 

Располагање стварима у општинској својини дато је у надлежност: Скупштине  
општине Мало Црниће, Општинског већа општине Мало Црниће, председника Општине 
Мало Црниће и функционера органа. Овлашћени органи јединице локалне самоуправе 
одлучују о располагању стварима у општинској својини под условима прописаним 
законом. 
Скупштина општине одлучује о прибављању и отуђењу непокретности за потребе органа 
и организација Општине, о преносу јавне својине на другог титулара јавне својине, 
заснивању хипотеке на непокретностима, улагању у капитал, давању на коришћење ствари 
у јавној својини Општине, одлучује о распореду службених зграда и пословних 
просторија, на предлог Општинског већа. 
Општинско веће предлаже акта о располагању стварима у јавној својини која доноси 
Скупштина општине Мало Црниће, одлучује о прибављању и отуђењу превозних 
средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација општине Мало 
Црниће, давању ствари у општинској својини у закуп у складу са законом и Уредбом 
Владе, даје претходну сагласност на одлуке надлежних органа носиоца права коришћења о 
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прибављању, отуђењу и давању у закуп ствари у општинској својини за потребе носиоца 
права коришћења, на предлог Општинске управе Мало Црниће. 
 Прибављање, коришћење, управљање и располагање стваима у јавној својини које 
кросте органи и организације јединице локалне самоуправе врши се у складу са законом 
подзаконским актима и општинским прописима. Функционер који руководи органом, 
односно друго овлашћено лице, стара се о законитости и одговоран је за законито 
коришћење и управљање стварима у јавној својини. 
Председник Општине закључује уговоре о прибављању и располагању стварима у 
својини Општине Мало Црниће, у случајевима када је акт о прибављању и располагању 
донела Скупштина општине или Општинско веће, у складу са законом. 
 
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕСТВА 
 

За спровођење ове Одлуке потребно је обезбедити додатна средства у буџету 
Општине Мало Црниће за 2012. годину за послове на прикупљању података, 
евидентирању и процени имовине у општинској својини.  
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта - Седница одржана 12. 12. 2011. године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

На основу члана 141. Статута општине Мало Црниће (''Службени гласник општине 
Мало Црниће'', број 12/2008 ), Одлуке о изменама и допунама Статута општине 
Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало Црниће'', број   /2011 ) 
 Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 10.12. 2012. године, 
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Статута општине Мало Црниће 

 
Члан 1. 

 
 У Статуту општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало 
Црниће'', број 12/2008), члан 26. мења се тако да гласи: 
 
 Брише се став 2. члана 26. у целости тако да став 3. постаје став 2. а став 4. 
постаје став 3. 
  Остале одребе члана 26. остају непромењене. 
 
                                                                Члан 2. 
 

Члану 58. мења се тако да гласи : 
,,Председник скупштине има три заменика који га замењују у случају његове 

одсутности и спрешености да обавља своју дужност. 
Заменици председника се бирају и разрешавају на исти начин као и 

председник Скупштине. 
                                                      Члан 3. 
Пречишћени текст Статута општине Мало Црниће након ступања на снагу 

Измена и допуна Статута општине Мало Црниће урадиће редакција Службеног 
гласника општине Мало Црниће у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
Измена и допуна Статута општине Мало Црниће.   
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Мало Црниће.'' 
 
I/01 Број: 020-108 /2012 
У Малом Црнићу, 26. новембра 2012. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                           Бојан Урошевић, с.р. 
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 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

V. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ садржан је у члану 1.  Одлуке  о приступању промени Статута општине 
Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало Црниће'', број 12/2012)  члану 141. 
Статута општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало Црниће'', број 12/2008) 
и Одлуке о изменама и допунама Статута општине Мало Црниће (''Службени гласник општине 
Мало Црниће'', број   /2011 ) 
 
Чланом 2.  Одлуке  о приступању промени Статута општине Мало Црниће (''Службени 
гласник општине Мало Црниће'', број 12/2012) предвиђено је да се да ће радни нацрт 
израдити посебна комисија, која је образована чланом 3. исте Одлуке. 
Председник комисије је позивом број: 020-108/12-1 од 07.11.2012.године заказао седницу 
за 13.11.2012.године чије је одржавање померено због неодложних обавеза за 
15.11.2012.године са следећим дневним редом и позивом да чланови комисије своје радне 
предлоге доставе у канцеларију број три Општинске управе а исти би били прослеђени 
члановима комисије без одлагаља : 
 
                                                  Д Н Е В Н И     РЕД 
 

1. Усклађивање и измена члана 26. статута општине Мало Црниће број: 06-22/08 од  
01. августа 2008.године, одредби које се односе на месни самодопринос у складу са 
Одлуком Уставног суда, 

2.  Усклађивање и измена члана 58. Статута општине Мало Црниће у складу са 
 Чланом 1.  Одлуком   о приступању промени Статута општине Мало Црниће (''Службени 
гласник општине Мало Црниће'', број 12/2011) које је донела Скупштина општине Мало 
Црниће одредби које се односе на заменике председника Скупштине општине. 
 
 У прилогу су достављене уз Позивницу и Одлука о приступању промени Статута општине 
Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало Црниће'', број 12/2012) и копије  
Одредби Статута које су на дневном реду комисије.  
 
                                                Р А Д   К О М И С И Ј Е  
 
Седница Комисије је одржана дана 15.11.2012.године са почетком у 13 ха и седници је 
присуствовало четри члана комисије, Председник Скупштине општине Мало Црниће Бојан 
Урошевић а заменик председника Скупштине општине Мало Црниће уредно позван из 
оправданих разлога није присуствовао седници Комисије. 
 
РАСПРАВА ПО ПРВОЈ ТАЧКИ ДНЕВНОГ РЕДА 
 
Ток седнице ( Извод из записника са седнице Комисије) 
Након отварања седнице и уводног излагања Председник Скупштине је изнео да ,, 
Оваквим решењем оставља се простор да се успостави већа демократичност,,. 
Председник комисиоје је указао да веће учешће у раду Заменика председника Со-е  у 
припреми седница Скупштине и да више одборничких група уучествује у припреми 
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седница што ће допринети још квалитетнијем раду СО-е а рад Со-е ће се учинити више 
јавним,, 
 
ТОК ГЛАСАЊА : Предлог Одлуке је донет већином гласова чланова комисије.  
    
РАСПРАВА ПО ДРУГОЈ ТАЧКИ ДНЕВНОГ РЕДА 
 
Одлукаом Уставног суда Републике Србије IUо-938/2010 од 19.07.2012.године која је 
објављена у Службеном гласнику Републике Србије и Службеном гласнику општине Мало 
Црниће.  
Сходно закону о референдуму и народној иницијативи члан 41. одредба члана 26. став 2. 
Стаута   општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало Црниће'', број 12/2008) 
Није у сагласности са Уставом и Законом.  
Предлог је да се поменута одредба брише, став 2. члана 26.  
 
ТОК ГЛАСАЊА : Предлог Одлуке је донет једногласно.  
 
 
 
Проширен је дневни ред да се уреди пречишћен текст Статута, за шта се задужује ова 
комисија са редакцијом Службеног гласника општине Мало Црниће.  
 
ТОК ГЛАСАЊА : Предлог Одлуке је донет већином гласова чланова комисије.  
 
По тачком разно: 
 
Предлог Председника комисије је: 
 
Проширен је дневни ред да се уреди пречишћен текст Статута, за шта се задужује ова 
комисија са редакцијом Службеног гласника општине Мало Црниће.  
 
                                             
  
 
Радни нацрт  Одлуке : 
 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Статута општине Мало Црниће 

 
Члан 1. 

 
 У Статуту општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало 
Црниће'', број 12/2008), члан 26. мења се тако да гласи: 
 
 Брише се став 2. члана 26. у целости тако да став 3. постаје став 2. а став 4. 
постаје став 3. 
  Остале одребе члана 26. остају непромењене. 
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                                                                Члан 2. 
 

Члану 58. мења се тако да гласи : 
,,Председник скупштине има три заменика који га замењују у случају његове 

одсутности и спрешености да обавља своју дужност. 
Заменици председника се бирају и разрешавају на исти начин као и 

председник Скупштине. 
                                                      Члан 3. 
Пречишћени текст Статута општине Мало Црниће након ступања на снагу 

Измена и допуна Статута општине Мало Црниће урадиће редакција Службеног 
гласника општине Мало Црниће у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
Измена и допуна Статута општине Мало Црниће.   
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Мало Црниће.'' 
 
I/01 Број: 020-108 /2012 
У Малом Црнићу, 26. новембра 2012. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                           Бојан Урошевић, с.р. 

 
 . 
 
 

VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
     Одлуком Уставног суда Републике Србије IUо-938/2010 од 19.07.2012.године која је 
објављена у Службеном гласнику Републике Србије и Службеном гласнику општине Мало 
Црниће утврђено је да : 
-Одлука о увођењу самодоприноса на подручју насеља Салаковац за период увођења 
текуће 2009.године до 31.маја 2014.године (,, Службени гласник општине Мало Црниће,, 
број 2/09); 
-Одлука о облику и начину непосредног изјапњавања грађана насеља Салаковац о увођењу 
самодоприноса број: 016-2/09 од 10.03.2009.године (,,  Службени гласник општине Мало 
Црниће,, број 1/09); 
 
Сходно закону о референдуму и народној иницијативи члан 41. одредба члана 26. став 2. 
Стаута   општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало Црниће'', број 12/2008) 
Није у сагласности са Уставом и Законом.  

 
 Потребно је извршити измену члана 58. Статута општине  Мало Црниће из разлога 
повећавање капацитета локалне самоуправе која нема своју службу већ се у раду ослања на 
стручну службу општинске управе, а у сурет  нових надлежности уведених Законима 
Републике Србије. 
ом о јавној својини. Овом Одлуком мења се и допуњује Статут општине у делу који се 
односи на надлежност органа за одлучивање и припрему аката у вези са располагањем 
стварима чији је власник јединица локалне самоуправе. 
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ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта - Седница одржана 15. 11. 2011. године 

Радни нацрт 25.11.2012.године  
 
 
 
 
 


