На основу члана 191. Устава Републике Србије („Службени гласник
Републике Србије“, број 98/2006), члана 11. и члана 32. став 1. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 37. став 1. тачка 1. и члана 112. Статута општине Босилеград (“Службени
гласник Пчињског округа” број: 16/2008 и 20/2009), Скупштина општина
Босилеград, на седници одржаној дана 11.12.2013.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА САТУТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Члан 1.
У Статуту општине Босилеград (“Службени гласник Пчињског округа” број
16/2008 и 20/2009), члан 13. мења се и гласи:
„Општина је носилац права јавне свoине на стварима и другим имовинским
правима у складу са законом.
У јавној својини општине Босилеград сагласно закону су:
- добра у општој употреби на територији општине Босилеград (општински
путеви, некатегорисани путеви, улице које нису део државног пута I и II
реда, тргови и јавни паркови и др.);
- комунална мрежа на територији општине;
- непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које користе
органи и организације чији је оснивач општина;
- ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне
заједнице на територији општине, установе, јавне агенције и друге
организације чији је оснивач општина;
- друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, која су у складу
са законом у јавној својини.
Јавном својином општине, располажу и управљају органи општине у
складу са законом.
Надзор о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
јавној својини општине, врши Општинска управа и Локална служба за инспекцију
за општину Босилеград.
Члан 2.
У члану 15. став 1. тачка 5. мења се и гласи: „5) обезбеђује организационе,
материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних
објеката за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује
обављање комуналних делатности и њихов развој (снабдевање водом за пиће;
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производњу и
дистрибуцију топлотне енергије; управљање комуналним отпадом; градски и
приградски превоз путника; управљање гробљима и погребне услуге; управљање
јавним паркиралиштима; обезбеђење јавног осветљења; управљање пијацама;
одржавање улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене;
димничарске услуге; делатност зоохигијене и др.)“
После тачке 17. додају се две нове тачке 18. и 19. које гласе:
„18) у оквиру својих надлежности у области одбране: израђује своје планове
одбране који су саставни део Плана одбране републике, предузима мере за
усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје
надлежности с Планом одбране Републике Србије, предузима мере за
функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спроводи мере

приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију и
ванредном стању, обавља друге послове одређене законом;
19) планира мере за остваривање својих функција у ратном и ванредном стању,
којима разрађује извршење задатака и обавеза одбране који су им прописани
законом и произилазе из Плана одбране Републике Србије у вези са заштитом и
спасавањем људи и материјалних добара на својој територији и утврђује обавезе
правних лица из своје надлежности, у складу са законом и својим статутом; “.
Досадашње тачке 18. до 40. постају тачке 20. до 42.
Члан 3.
У члану 37. после тачка 12. додају се нове тачке 13. до 25. које гласе:
„ 13) одлучује о прибављању непокретности у јавној својини;
14) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
непокретним стварима у јавној својини, које користе органи и организације
општине;
15) одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине,
укључујући и размену;
16) одлучује о преносу права јавне својине на непокретности на другог
носиоца права јавне својине укључујући и размену;
17) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији
је оснивач општина;
18) одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
19) одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини
месним заједницама, установама агенцијама и другим организацијама чији је
оснивач општина;
20) даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним
агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на
стварима у јавној својини општине, за давање у закуп истих;
21) одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне
заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења,
независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности;
22) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на
којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које
нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари,
као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи или
намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права
коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;
23) одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне
наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом
одређени начин;
24)одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима
капитала чији је оснивач општина а који су носиоци права коришћења на
непокретностима, за упис права својине на тим непокретностима;
25) одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
Досадашње тачке 13. до 24. постају тачке 26. до 37.
Члан 4.
У члану 55. став 1. после тачке 3. додаје се нова тачка 3а која гласи :
„3а) усмерава и усклађује рад Општинске управе.“
Тачка 7. мења се и гласи:
„7) закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у
јавној својини, по претходно прибављеном мишљењу Општинског јавног
правобранилаштва;“.

Тачка 8. мења се и гласи:
„8) закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и
опреме веће вредности за потребе органа и организација;“.
Тачка 11. мења се и гласи:
„11.) закључује уговоре о регулисању међусобних права и обавеза насталих
по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду или овлашћује
друго лице за закључење уговора;“
Тачка 18. мења се и гласи:
„18) одлучује о залагању покретних ствари;“.
Тачка 19. мења се и гласи:
„19) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних
непокретности и за исте закључује уговоре;“.
Тачка 20. мења се и гласи:
„20) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима
капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у
јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима
капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о
коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за
обављање делатности раде које су основани;“.
Тачка 22. мења се и гласи:
„22) доноси одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину и
закључује уговор по претходно прибављеном мишљењу Општинског јавног
правобранилаштва;“.
Члан 5.
У члану 58.став 1. додају се тачке 8, 9. и 10. које гласе:
„8) одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме
веће вредности за потребе органа и организација;
9) предлаже акт о прибављању, коришћењу и располагању стварима у јавној
својини о којима одлучује Скупштина;
10) одлучује о давању у закуп односно на коришћење пословног простора
стамбених зграда, станова, гаража и др. у јавној својини ;“.
Члан 6.
У члану 110. став 1. речи: „ Пчињског округа“ замењују се речима: „града
Врања“.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику града Врања” .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број: 06-430/2013
У Босилеграду, дана 11.12.2013. године
П Р Е Д С Е Д НИК,
Саша Миланов

