
На основу члана 32.  став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС“, 
број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1.  и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. 
Гласник Пчиоњског округа“, број 21/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 
17.03.2009. године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком врши се измена Статута Општине Владичин Хан („Сл. Гласник 

Пчињског округа“, број 21/08). 
 

Члан 2. 
У члану  10. став 4. иза речи „посебном Одлуком“ додају се речи „Скупштине 

општине“. 
 

Члан 3. 
У члану 13. после става 2 додаје се нови став и гласи:“ Скупштина општине покреће 

поступак отуђења непокретности коју користе органи Општине и одлучује о давању исте 
на коришћење односно у закуп, као и отказу уговора о давању на коришћење, односно у 
закуп и стављању хипотеке на непокретности, уз сагласност Дирекције за имовину 
Републике Србије.“  
 

Члан 4. 
У члану 19. став 1. иза речи „ако“ брише се реч „Статутом“, а додаје се реч 

„Законом“. 
У истом члану став 2. се мења и гласи: „Управни одбор расписује јавни конкурс и 

подноси извештај Скупштини општине о резултатима конкурса најкасније у року од 15 
дана од дана завршетка конкурса осим ако Законом није другачије уређено“. 

У истом члану у ставу 3. иза речи „на период“ брише се „од 6 (шест) месеци“ , а 
додаје „најдуже до једне године, осим кад законом није другачије одређено.“  

 
 

Члан 5. 
У члану 20. иза речи „достављају на сагласност“ брише се реч „ вишегодишње“, а 

додаје се реч „ трогодишње“. 
 

Члан 6. 
Члан 24. мења се и гласи „сви приходи Општине су приходи буџета Општине и 

користе се на начин утврђен Законом“. 
 

Члан 7. 
Поднаслов испред члана 29. мења се и гласи „Презумпција надлежности. 

 
 



Члан 8. 
У члану 32. врши се допуна става 2. тако што се иза речи „из става 1 овог члана“ 

додају речи „а која се мора одржати у року од 2 месеца од објављиваља резултата 
избора“. 
 

Члан 9. 
У члану 38. врши се допуна тако што се додаје став 1. који гласи: „ Одборник има 

право на заштиту мандата у смислу прописа којим а се уређује заштита изборног права у 
изборном поступку“. 

Став 1. члана 38. постаје став 2. 
 

Члан 10. 
У члану 41. став 1. брише се тачка 17. 
 

Члан 11. 
 
У члану 42. став 3. врши се измена тачке 10. тако што се мења и гласи: „именује и 

разрешава председника и чланове општинске изборне комисије“. 
У истом члану у ставу 3. врши се допуна тако што се иза тачке 11. додају тачке: 
 12. подноси  иницијативу за покретање поступка оснивања,  укидања или промене 

територије. 
13. одлучује о оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне 

заједнице или другог облика месне самоуправе 
14. одлучује о расписивању општинског референдума на делу територије Општине 
15. изјашњава се о предлозима из грађанксе иницијативе 
16. одлучује о симболима и другим обележјима Општине 
17. одлучује о празницима Општине 
18. врши избор и разрешење председника Скупштине општине и заменика 

председника Скупштине општине 
19. врши избор и разрешење председника Општине, заменика председника 

Општине  
20. врши избор и разрешење чланова Општинског већа 
21. поставља Општинског јавног правобраниоца и заменика Општинског јавног 

правобраниоца 
22. поставља грађанског браниоца 
23. доноси Пословник  Скупштине општине  
24. оснива Савет за међунационалне односе  
25. доноси Одлуку о доношењу или промени Статута 
26. оснива и укида службе, јавна предузећа, установе и организације 
27. одлучује о поверавању послова из своје надлежности физичком или правном 

лицу  
Тачка 12. става 3. члана 42. постаје тачка 28. 

 
Члан 12. 

У члану 44. став 3. брише се. 
Ставови 4., 5. и 6. члана 44. постају ставови 3., 4. и 5. 

 



Члан 13. 
У члану 45. у ставу 3. иза речи „овим Статутом и“ бришу се речи „пословником 

Скупштине општине“ , а додају се речи „одлуком Скупштине општине“.  
У истом члану у ставу 5 иза речи „ближе се уређују“ бришу се речи  „пословником 

Скупштине општине“, а додају речи „одлуком Скупштине општине о радним телима у 
складу са Статутом“. 
 

Члан 14. 
 

Поднаслов испред члана 48. мења се и гласи „Председник и чланови сталног 
радног тела“. 

У члану 48. додаје се став 3. који гласи: „ Чланови радних тела учествују у раду, 
износе мишљење и дају предлоге по питањима која су на дневном реду, као и другим 
питањима која су из надлежности радних тела“. 
 

 
Члан 15. 

У члану 49. у ставу 1. иза  речи „поред сталних радних тела“ бришу се речи 
„предвиђених пословником Скупштине општине“. 

У истом члану у ставу 1. иза речи „Савет за младе“ бришу се речи „Кориснички 
савет јавних служби“, а додају речи „Савет за развој и заштиту локалне самоуправе“. 

У истом члану иза става 2. додаје се став 3. који гласи: „ број и задаци посебних 
радних тела ближе се одређују одлуком Скупштине општине о радним телима“. 
 

Члан 16. 
Изнад члана 50. додаје се поднаслов „Савет за развој и заштиту локалне 

самоуправе“. 
 

Члан 17. 
Члан 50. брише се. 

 
Члан 18. 

Изнад члана 51. додаје се поднаслов „Састав и мандат Савета за развој и заштиту 
локалне самоуправе“ 
 

Члан 19. 
Члан 51. брише се. 

 
Члан 20. 

Изнад члана 52. додаје се поднаслов  „Начин рада Савета за развој и заштиту 
локалне самоуправе“. 
 

Члан 21. 
Члан 52. брише се. 

 
 

 



Члан 22. 
Члан 53. брише се. 

 
 

Члан 23. 
Члан 54. брише се. 

 
Члан 24. 

Члан 55. брише се. 
 

Члан 25. 
Члан 58. мења се и гласи: „Председнику Скупштине престаје мандат пре истека 

времена за које је изабран подношењем оставке, разрешењем или престанком мандата 
одборника у Скупштини под условима и на начин утврђен Законом. 

Председник Скупштине може бити разрешен на образложен писани предлог 
најмање 1/3 одборника на начин на који је биран“. 
 

Члан 26. 
У члану 60. у ставу 1. иза речи „Скупштина“ брише се реч „града“, а додаје реч 

„Општине“. 
У истом члану у ставу 5. иза речи „секретар“ брише се реч „има“ , а додају се речи 

„може имати“. 
 

Члан 27. 
У члану 64. у ставу 1. бришу се речи „Скупштина општине на првој наредној 

седници утврђује гласањем да је престао одборнички мандат“. 
 

Члан 28. 
У члану 65. став 1. брише се тачка 6. 
 
                                                                  Члан 29. 
У члану 66. у ставу 1. иза речи „као и“ брише се „11 члана“, а додаје се „7 чланова“. 
 

Члан 30. 
У члану 67. у ставу 2.  бришу се речи „Скупштина општине на првој наредној 

седници  утврђује гласањем да је одборнику престао мандат“. 
 

Члан 31. 
Члан 72. брише се. 

 
Члан 32. 

Члан 73. брише се. 
 

Члан 33. 
У члану 74. иза речи „а најмање“ бришу се речи „два пута“ , а додаје се реч 

„једном“. 
 



 
Члан 34. 

У члану 97. у ставу 2. иза речи „ако збору присуствује“ уместо „10%“, ставља се 
„5%“. 
 

 
Члан 35. 

Поднаслов изнад члана 102. „Савет за развој општине“  брише се. 
 

Члан 36. 
У члану 102. у ставу 1. мења се назив Савета за развој Општине тако да гласи: 

„Савет за развој и заштиту локалне самоуправе“. 
Члан 102. постаје члан 50. 

 
Члан 37. 

Поднаслов изнад члана 103. „Састав и мандат Савета за развој општине“ брише се. 
 

Члан 38. 
У члану 103. у ставу 1., 2. 3. и 4. назив „Савета за развој Општине“ мења се и гласи: 

„Савет за развој и заштиту локалне самоуправе“. 
Члан 103. постаје члан 51. 

 
Члан 39. 

Поднаслов  изнад члана 104. “Начин рада Савета за развој општине“ брише се. 
 

Члан 40. 
У члану 104. у ставу 1., 2., 3. и 5. назив „Савет за развој Општине“ мења се и гласи: 

„Савет за развој и заштиту локалне самоуправе“. 
Члан 104. постаје члан 52. 

 
Члан 41. 

У члану 107. став 3. иза речи „на сопствену иницијативу“ брише се тачка, а додају се 
тачке „у сарадњи са начелником Општинске управе.“ 

У истом члану став 5. мења се и и гласи „председник Скупштине у сарадњи са 
начелником  Општинске управе обавештава Скупштину општине о спровођењу расправе“. 

У истом члану у ставу 7.  у бришу се речи „Скупштина општине „ а додају речи 
„председник Скупштине општине у сарадњи са начелником Општинске управе“. 
 

Члан 42. 
У члану  108. додаје се став 3. и гласи: „На територији општине Владичин Хан 

образоване су месне заједнице чији је назив и број исти са називом насељеног места и 
катастарске општине из члана 3. овог Статута.“ 
 
 
 
 
 



Члан 43. 
У члану  109. Став 2. мења се и гласи: „Месну заједницу представља и заступа 

председник Савета месне заједнице.“ 

У истом члану иза става 2. додаје се став 3. и гласи: “Месна заједница има печат 

који мора бити у складу са Законом  о печату државних и других органа.“ 

Члан 44. 
У члану 110.  у ставу 3. После речи „прибави мишљење грађана“ додају се речи „на 

збору грађана“ 
У истом члану иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи „Скупштина општине је 

дужна да пре доношења Одлуке о промени подручја, односно укидању месне заједнице 
или другог облика месне самоуправе, прибави и мишљење Савета месне заједнице, 
односно другог облика месне самоуправе на које се предлог односи“. 
 

Члан 45. 
  У члану 112. у ставу 4. после речи „изборног права“ додају се речи „на збору 
грађана“. 
 

Члан 46. 
  У члану 113. став 8. мења се и гласи :“Одлука се сматра донетом када се за њу 
изјасни већина од укупног броја грађана из става 6 и 7. овог члана.“ 

 
 

Члан 47. 
У члану 124. став 3. мења се и гласи: „ надлежност и овлашћење, начин поступања, 

избора и престанка дужности и друга питања везана за рад заштитника грађана уређују се 
посебном одлуком Скупштине општине“. 
 

Члан 48. 
Поднаслов изнад члана 125.“Поступање заштитника грађана“ брише се 

 
Члан 49. 

Члан 125. брише се 
 

Члан 50. 
 Поднаслов изнад члана 126. „ Избор заштитника грађана“ брише се. 

 
Члан 51. 

Члан 126. Брише се 
 

Члан 52. 
Поднаслов изнад члана 127. „Разрешење заштитника грађана“ брише се. 

 
 



Члан 53. 
Члан 127. брише се. 

 
Члан 54. 

Поднаслов изнад члана 128. „Подношење извештаја Скупштини општине“ брише 
се. 
 

Члан 55. 
Члан 128. брише се. 

 
Члан 56. 

Поднаслов изнад члана 129. „Право присуствовања седницама Скупштине општине 
и њених радних тела“ брише се. 
 

Члан 57. 
Члан 129. брише се. 

 
Члан 58. 

Поднаслов изнад члана 130. „Средства за рад заштитника грађана“ брише се. 
 

Члан 59. 
Члан 130. брише се 

 
Члан 60. 

У члану 131. став 2. мења се и гласи: „Савет разматра питања, остваривања, 
заштите и унапређивања националне равноправности, у складу са Законом“. 

У истом члану став 3. брише се. 
 

Члан 61. 
Поднаслов изнад члана 132. „Избор и састав Савета за међунационалне односе“ 

брише се. 
 

Члан 62. 
У члану 132. бришу се ставови 1., 2., 3., 4. и 5. 

 
Члан 63. 

Поднаслов изнад члана 133. „Начин одлучивања Савета за међунационалне 
односе“ брише се. 
 

Члан 64. 
Члан 133. брише се. 

 
Члан 65. 

Поднаслов изнад члана 134. „Подношење извештаја Скупштини општине“ брише 
се. 
 
 



Члан 66. 
Члан 134. брише се 

 
Члан 67. 

Поднаслов изнад члана 135. „Заштита права припадника српског народа и 
националних мањина“ брише се. 
 

Члан 68. 
Члан 135. брише се 

 
 

Члан 69. 
Поднаслов изнад члана 136. „Пословник о раду Савета за међунационалне односе“ 

брише се 
 

Члан 70. 
Члан 136. брише се 

 
Члан 71. 

Поднаслов изнад члана 137. „Средства за рад Савета за међунационалне односе“ 
брише се. 

 
Члан 72. 

Члан 137. брише се. 
 

Члан 73. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Пчињског округа“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
БРОЈ: 06-17/2/2009-01 

 
 

      ПРЕДСЕДНИЦА, 
______________________ 
    Данијела Поповић 

 
 
 
 


