
 На основу члана 31. став 1. тачка 1. Закона  о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07), члана 41. став 1. и члана 142. Статута Општине Владичин 

Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09), Скупштина општине 

Владичин Хан на седници одржаној дана 29.03.2013. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Статута Општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09). 

 

Члан 2. 

Поднаслов изнад члана 13. мења се и гласи: „Имовина Општине и Општинска 

својина“. 

 

Члан 3. 

У члану 13. став 3. мења се и гласи: 

„Јавну  својину чине право својине Републике Србије – државна својина право 

својине аутономне покрајине – покрајинска  својина и право својине јединице локалне 

самоуправе – општинска, односно градска својина.“ 

 

Члан 4.  

У члану 15. став 1. тачка 26. мења се и гласи: „ Управља стварима у јавној 

својини у складу са Законом.“ 

У истом члану ставу 1. после тачке 26. додаје се тачка:   

26А) „  Одређује намену ствари  у јавној својини у складу са Законом“ 

 

После тачке 42. додаје се тачка: 

 

42А) Израђује План одбране који је саставни део плана Републике Србије, 

организује послове и одбрамбене активности у ванредним и ратним условима, 

спроводи мере приправности и предузима друге мере за прелазак на организацију 

у ванрденим и ратним условима. 

Предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у 

делатностима из своје надлежности са планом  одбране Републике Србије. 

 

42Б) Органи Општине у ванрденим и ратним условима извршавају законе, 

друге прописе и општа акта Народне скупштине и Владе. 

 

Члан 5. 

У члану 41. став 1. после тачке 14.  додају се тачке :  

 

14А) Одлучује о прибављању , коришћењу и располагању  стварима које користе 

органи Општине, отуђењу непокретности, давању на коришћење и у закуп и отказу 

уговора о давању у закуп у складу са Законом; 

 



14Б) Уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, 

утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над 

коришћењем пословног простора; 

 

14В) Уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове 

куповине, додељивања стамбених зајмова запосленима у органима Општине и 

прописује висину закупнине за коришћење станова, стамбених зграда и гаража. 

 

14Г) Предлаже Влади РС утврђивање општег интереса за експропријацију. 

 

После тачке 31. додаје се тачка: 

 

31А) Доноси план одбране који је саставни део плана одбране Републике 

Србије; 

- спроводи мере приправности и предузима друге мере за прелазак  

на организацију у ванредном и ратном стању; 

- прати стање припрема привредних друштава, других правних лица  

и предузетника преко којих грађани непосредно задовољавају своје 

потребе на територији Општине. 

 

 

Члан 6. 

У члану 65. став 1. после тачке 8. додају се тачке: 

8А) Закључује уговоре о прибављању , отуђењу, коришћењу и давању у закуп; 

8Б) одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија у својини 

Општине. 

 

Члан 7.  

У члану 80. став 1.  после тачке 1. додаје се тачка: 

 

1А) Припрема акте о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 

стварима које користе органи Општине; 

 

У истом члану после тачке 6. додаје се тачка:  

 

6А) Води јединствену евиденцију непокретности у својини Општине, у складу с 

Законом, подзаконским актима и одлуком Скупштине општине. 

 

После тачке 7. додаје се тачка:  

7а) Доноси уз сагласност Општинског већа Општине Владичин Хан,  Правилник 

о организаацији и систематизацији послова и радних задатака Општинске управе 

Општине Владичин Хан у ратним условима. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Врања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК, 

ВЛАДИЧИН ХАН               Миљан Стојановић 

БРОЈ: 06-24/1/2013-01 


