
                                                                                                                                                             
 
На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 
98/06), члана 11. и члана 32. став 1. тачка  1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 129. став 5. 
Статута општине Ириг („Службени лист општина Срема“, број 13/14, 30/14 и 9/15), 
Скупштина општине Ириг на седници одржаној дана 30.03.2017.године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ИРИГ 

 
 

Члан 1. 
 
У Статуту општине Ириг („Службени лист општина Срема“, број 13/14, 30/14 и 9/15),  у 
члану 41. став 1. тачка 23. мења се и гласи: 
„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 у случају престанка носиоца 
права коришћења, као и у другим случајевима утврђеним законом“. 
 
После тачке 23. додају се нове  тачке  23а и 23б  које  гласе: 
 

„23а 
Даје сагласност за упис права својине јавног предузећа и друштва капитала чији је 
оснивач на непокретностима из члана 72. став 7.,8. и 9. Закона о јавној својини              
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016).“ 
 

„23б 
 Доноси одлуку о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној 
својини.“ 
 

Члан 2. 
 

У члану  50. став 3. брише се. 
 

Члан 3. 
 
У члану 70. став 1. тачка 11. брише се. 
 
У члану 70. став 1. тачка 7. мења се и гласи: 
„Одлучује о отуђењу превозних средстава и опреме веће вредности, о прибављању 
превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа општине, о давању на 
коришћење и залагању покретних ствари, а све по претходно прибављеном мишљењу 
општинског правобраниоца.“ 
 
 
 
У члану 70. став 1.  иза тачка 10. додаје се  нова тачка 11. која гласи: 



„Доноси одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини, одлуку о давању у закуп  и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и одлуку о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини по праву  пречег закупа, уз сагласност 
надлежног министарства“. 
 

Члан 4. 
 

У члану 86. став 2 мења се и гласи: 
''За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци.'' 

 
Члан 5. 

 
У члану 90. став 2 мења се и гласи: 
'' Правилник о организацији и систематизацији радних места у органима општине 
усваја Општинско веће по предлогу начелника Општинске управе. '' 
 

Члан 6. 
 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општина Срeма''. 
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