
 
 

            На основу  члана 11. и 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 115. Статута општине 

Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08 и 13/11), 

Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 26.12.2013. године, донела је  

 

         О Д Л У К У 

О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

 

 

 

Члан 1. 

 

            

 Члан 13. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 

22/08, 28/08 и 13/11), мења се и гласи: 

 

 ''Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским 

правима у складу са Законом.  

 У јавној својини општине Ћуприја сагласно Закону су: 

 -добра у општој употреби на територији општине Ћуприја (општински путеви, 

некатегорисани путеви, улице које нису део државног пута првог и другог реда, тргови, 

јавни паркови и др.) 

 -комунална мрежа на територији општине 

 -непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које користе органи и 

организације општине Ћуприја 

 -ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице на 

територији општине, установе, јавна предузећа, јавне агенције и друге организације 

чији је оснивач општина 

 -друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, која су одређена у 

складу са Законом о јавној својини''. 

 

 Јавном својином општине располажу и управљају органи општине, у складу са 

Законом. 

              

 

Члан 2. 

 

 Члан 38. Статута мења се и гласи: 

Скупштина општине, у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такса и накнада; 

4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене 

територије Општине; 

5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 

6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење 

грађевинског земљишта; 

7) доноси прописе и друге опште акте; 
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8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, 

изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује 

предлог одлуке о самодоприносу; 

9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом 

општине и врши надзор над њиховим радом; 

10) именује и разрешава надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте, у складу са законом;  

11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 

12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 

13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, 

бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 

14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по 

закону; 

15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује 

јавни дуг; 

17)  доноси годишњи програм прибављања и отуђења непокретности за потребе 

органа и организација Општине, 

18) одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине; 

19) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним 

стварима у јавној својини, које користе органи и организације општине; 

20) одлучује о отуђењу непокретности и јавној својини општине, укључујући и 

размену; 

21) одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини,  

22) одлучује о преносу права јавне својине на непокретност на другог носиоца права 

јавне својине укључујући и размену; 

23) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је 

оснивач општина; 

24) одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини; 

25) одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини,јавним 

предузећима, месним заједницама, установама, агенцијама и другим 

организацијама чији је оснивач општина; 

26) даје претходну сагласност јавним предузећима, месним заједницама, установама, 

јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења 

на стварима у јавној својини општине, за давање у закуп истих; 

27) одлучује о утуђењу непокретности из јавне својине на којима јавна предузећа, 

месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право 

коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности; 

28) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима право 

коришћења имају јавна предузећа, 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 и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се 

носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће 

непокретности; 

29) одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне у наслеђе 

поклоном или једностраном изјавом воље или на други Законом одређен начин; 

30) 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; 

31) одлучује о давању на коришћење комуналне мреже; 
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32) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

33) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 

34) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности; 

35) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

36) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 

37) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

невладиним организацијама;  

38) информише јавност о свом раду;  
39) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег 

акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

40) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине; 

41) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других 

јавих служби чији је оснивач или већински власник општина; 

42) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и 

мањинских права у Општини; 

43) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс); 

44) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

45) образује Општински штаб за ванредне ситуације; 

46) обавља и друге послове утврђене Законом и овим Статутом. 

` 

Члан 3. 

 

 Члан 57. Статута мења се и гласи: 

Председник Општине:  

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у 

установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру 

запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела 

програма корисника буџета Општине; 

5) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

6) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или 

одлуком Скупштине општине; 

7) информише јавност о свом раду; 

8) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење 

надлежности Општине; 

9) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

10) закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној 

својини, укључујући и уговоре о прибављању и отуђењу грађевинског земљишта 

у јавној својини;  

11) закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава, опреме 

веће вредности за потребе органа и организација; 

12) одлучује о залагању покретних ствари; 

13) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности 

и за исте закључује уговоре; 

14) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, које 

обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини 



 4 

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 ради које су основани; 

15) закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу 

конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друго 

лице за закључење тог уговора; 

16) доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Општине, на 

предлог Општинског штаба за ванредне ситуације; 

17) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 

 

 Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа 

и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и 

актима извршних органа Општине и Општинске управе. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 60. Статута после тачке 10, додају нове тачке које гласе: 

      „11) предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у   

            јавној својини о којима одлучује Скупштина; 

     12) одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће   

             вредности за потребе органа и организација; 

      13) врши и друге послове које утврди Скупштина општине.'' 

 

Члан 5. 

 

 У осталом делу Статут остаје непромењен. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Ћуприја''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-220-2/2013-02 ОД 26.12.2013.год. 

 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                          Драган Николић, дипл.правник 


