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,
доноси
ОДЛУКУ
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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