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     На основу члана 56. Закона о локалним 

изборима ("Службени  гласник Републике 

Србије", број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и 

члана 46. Статута општине Алексинац 

("Службени лист општине Алексинац", број 

8/2008), Скупштина општине Алексинац, на 

седници од 24.04.2013. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 

ВУЈИЋ СЛОБОДАНУ ИЗ АЛЕКСИНЦА 

 

I 

 

Потврђује се мандат одборнику Вујић 

Слободану из Алексинца, ул. Николе Тесле бр. 

15, са изборне листе „Покренимо Алексинац- 

Томислав Николић (Српска напредна странка, 

Покрет снага Србије- БК, Покрет социјалиста)“. 

 

II 

 

 Против ове одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

 

III 

  

 Ову одлуку доставити: Именованом, 

Општинском одбору Српске напредне странке у 

Алексинцу и Архиви општине Алексинац. 

 

IV 

 

 Ову одлуку објавити у "Службеном 

листу општине Алексинац ". 

 

I Број:011-68  

У Алексинцу, дана 24.04.2013. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                                                                               

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

     

______________ 

 

На основу члана 56. Закона о локалним 

изборима ("Службени  гласник Републике 

Србије", број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и 

члана 46. Статута општине Алексинац 

("Службени лист општине Алексинац", број 

8/2008), Скупштина општине Алексинац, на 

седници од 24.04.2013. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 

ДИМИЋ ИВАНУ ИЗ АЛЕКСИНЦА 

 

I 

 

 Потврђује се мандат одборнику Димић 

Ивану из Алексинца, ул. Рударска бр.7, са 

изборне листе „ Демократска странка Србије – 

Иван Димић“. 

 

II 

 

 Против ове одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

 

 

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                 ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
     www.aleksinac.org 
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III 

  

 Ову одлуку доставити: Именованом, 

Општинском одбору Демократске странке 

Србије у Алексинцу и Архиви општине 

Алексинац. 

 

IV 

 

 Ову одлуку објавити у "Службеном 

листу општине Алексинац ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

 

I Број: 011-69 

У Алексинцу, дана 24.04.2013. године.  

                                                                                                               

                                                                                                                                      

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

     

______________ 

 

На основу члана 191. став 1. Устава 

Републике Србије („Службени гласник РС“, 

број 98/06),  члана 32. став 1. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07), члана 52. став 1. тачка 1. и члана 

143. став 5. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 

8/08), Скупштина општине Алексинац на 

седници одржаној дана 24.04.2013. године, 

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

  О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1.  

 

 У Статуту општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, бр. 

8/08), члан 13. мења се и гласи:  

 „Општина је носилац права јавне 

својине на стварима и другим имовинским 

правима у складу са законом.  

 У јавној својини општине Алексинац 

сагласно закону су: 

 - добра у општој употреби на 

територији општине Алексинац (општински 

путеви, некатегорисани путеви и улице које 

нису део аутопута или државног пута I и II реда, 

тргови и јавни паркови и др.); 

 - комуналне мреже на територији 

општине; 

 - непокретне и покретне ствари и друга 

имовинска права које користе органи и 

организације општине Алексинац; 

 - 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 некретнине 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.“ 

 

Члан 2.  

 

 У члану 15. став 1. тачка 6. мења се и 

гласи: 

 „6) обезбеђује организационе, 

материјалне и друге услове за изградњу, 

одржавање и функционисање комуналних 

објеката и за техничко и технолошко јединство 

система и уређује и обезбеђује обављање 

комуналних делатности и њихов развој 

(снабдевање водом за пиће; пречишћавање и 

одвођење атмосверских и отпадних вода; 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије; 

управљање комуналним отпадом; градски и 

приградски превоз  путника; управљање 

гробљима и погребне услуге; управљање јавним 

паркиралиштима; обезбеђивање јавног 

осветљења; управљање пијацама; одржавање 

улица и путева; одржавање чистоће на 

површинама јавне намене;  одржавање јавних 

зелених површина; димничарске услуге; 

делатност зоохигијене и др.).“ 

 

Члан 3.  

 

 У члану 52. став 1. тачка 17. мења се и 

гласи: 

 „17) Одлучује о прибављању 

непокретности у јавнoj својини општине“.  

 После тачке 17. додају се нове тачке 18 

до 27. које гласе: 

 „18)  одлучује о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању 
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непокретности у јавној својини, које користе 

органи и организације општине; 

 19) одлучује о отуђењу непокретности 

у јавној својини општине, укључујући и 

размену; 

 20) одлучује о преносту права јавне 

својине на непокретности, на другог носиоца 

права јавне својине ускључујући и размену; 

 21) одлучује о улагању у капитал 

јавних предузећа и друштва капитала, чији је 

оснивач општина; 

 22) одлучује о заснивању  хипотеке на 

непокретностима у јавној својини; 

 23) 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; 

 24) 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 и намени непокретности, 

а у другим случајевима под условима да се 

носиоцу права коришћења обезбеди коришћење 

друге одговарајуће непокретности.  

 25) одлучује о давању на коришћење 

непокретности које општина стекне наслеђем, 

поклоном или једностраном изјавом воље, или 

на други законом одређен начин; 

 26) 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; 

 27) одлучује о давању на коришћење 

комуналне мреже;“ 

 

 Досадашње тачке 18. до 32. постају 

тачке 28 до 42. 

 

Члан 4.  

 

 У члану 69. после тачке 6. додају се 

нове тачке 7 до 11 које гласе: 

 7) закључује уговоре о прибављању и 

располагању непокретностима у јавној својини, 

по претходно прибављеном мишљењу 

Општинског јавног правобранилаштва; 

 8) закључује уговор о прибављању и 

располагању превозних средстава и опреме веће 

вредности за потребе органа и организације; 

 9)  одлучује о залагању покретних 

ствари; 

 10) одлучује о давању у закуп, односно 

на коришћење комерцијалних непокретности и  

за исте закључује уговоре; 

 

 11) закључује уговоре са јавним 

предузећима, односно друштвима капитала, 

која обављају делатност  од општег интререса, 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 

ради које су основани; 

 Досадашње тачке 7. до 10. постају 

тачке 12. до 15.  

 

Члан 5.  

 

 У члану 72. став 1. тачка 4. мења се и 

гласи: 

 „4) прeдлаже акте о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању 

стварима у јавној својини о којима одлучује 

Скупштина.“ 

 После тачке 4. додају се нове тачке 5., 

6., 7. и  8. које гласе: 

 „5) одлучује о прибављању и 

располагању превозних средстава и опреме веће 

вредности за потребе органа и организација; 

 6) утврђује висину закупнине за 

коришћење пословног простора, стамбених 

зграда, станова, гаража и др. у јавној својини. 

7) Одлучује о преносу права 

коришћења на стварима у јавној својини 

месним заједницама, установама, агенцијама и 

другим организацијама чији је оснивач 

општина; 

8) даје предходну 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.“ 
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Тачка 8. постаје тачка 12, а иза речи „ 

управних одбора“ додају се речи „ и надзорних 

одбора“. 

 Досадашње тачке 5. до 14. постају 

тачке 9. до 18.  

 

Члан 6.  

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Алексинац“. 

Уз Одлуку објавити и пречишћен текст 

Статута општине Алексинац. 

 

I Број: 011-70 

У Алексинцу, дана 24.04.2013. године.  

                                                                                                               

                                                                                                                                      

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

     

П  р е ч и ш ћ е н   т е к с т 

 

 

         С  Т  А  Т  У  Т  

            ОПШТИНЕ  АЛЕКСИНАЦ                   

 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1.  

 

            Овим статутом, у складу са законом, 

уређују се права и дужности општине 

Алексинац (у даљем   тексту: Општина), начин, 

услови и облици њиховог остваривања, облици 

и инструменти остваривања људских и 

мањинских права у Општини, број одборника 

Скупштине општине, организација и рад органа 

и служби, начин учешћа грађана у управљању и 

одлучивању о пословима из надлежности 

Општине, оснивање и рад месне заједнице и 

других облика месне самоуправе, као и друга 

питања од значаја за Општину. 

 

Положај Општине 

 

Члан 2.   

 

            Општина је територијална јединица у 

којој грађани остварују право на локалну 

самоуправу у складу са Уставом, законом и 

овим статутом.  

            Грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на територији Општине, 

управљају пословима Општине у складу са 

законом и овим статутом.  

            Грађани учествују у остваривању 

локалне самоуправе путем грађанске 

иницијативе, збора грађана, референдума, 

других облика учешћа грађана у обављању 

послова Општине и преко својих одборника у 

Скупштини општине, у складу са Уставом, 

законом и овим статутом.  

 

Територија 

 

Члан  3.  

 

            Територију Општине, утврђену  законом, 

чине насељена места, односно подручја 

катастарских општина које улазе у њен састав, 

и то: 

 

насељено место катастарска општина 

 

Алексинац  Алексинац- Варош 

   Алексинац-ван варош 

 

Алексиначки Рудник 

Алексиначки Бујмир Бујмир Алексиначки 

 

Банковац  Банковац 

Бели Брег  Бели Брег 

Беља   Беља 

Бобовиште  Бобовиште 

Бован   Бован 

Брадарац  Брадарац 

Вакуп   Вакуп 

Велики Дреновац Велики Дреновац 

Витковац  Витковац 

Врћеновица  Врћеновица 

Вукања   Вукања 

Вукашиновац  Вукашиновац 

Врело   Врело 

Глоговица  Глоговица 

Голешница  Голешница 

Горња Пешчаница Горња Пешчаница 

Горње Сухотно  Горње Сухотно 

Горњи Адровац  Горњи Адровац 

Горњи Крупац  Горњи Крупац 

Горњи Љубеш  Горњи Љубеш 

Гредетин  Гредетин 
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Грејач   Грејач 

Дашница  Дашница 

Делиград  Делиград 

Доња Пешчаница Доња Пешчаница 

Доње Сухотно  Доње Сухотно 

Доњи Адровац  Доњи Адровац 

Доњи Крупац  Доњи Крупац 

Доњи Љубеш  Доњи Љубеш 

Дражевац  Дражевац 

Добрујевац  Добрујевац 

Житковац  Житковац 

Јаковље   Јаковље 

Јасење   Јасење 

Каменица  Каменица 

Катун   Катун 

Копривница  Копривница 

Корман   Корман 

Краљево  Краљево 

Крушје   Крушје 

Кулина   Кулина 

Липовац  Липовац 

Лознац   Лознац 

Лоћика   Лоћика 

Лужане   Лужане 

Љуптен   Љуптен 

Мали Дреновац  Мали Дреновац 

Мозгово  Мозгово 

Моравац  Моравац 

Моравски Бујмир Моравски Бујмир 

Нозрина  Нозрина 

Породин  Породин 

Преконози  Преконози 

Пруговац  Пруговац 

Прћиловица  Прћиловица 

Радевце   Радевце 

Рутевац   Рутевац 

Рсовац   Рсовац 

Срезовац  Срезовац 

Станци   Станци 

Стублина  Стублина 

Суботинац  Суботинац 

Тешица   Тешица 

Трњане   Трњане 

Ћићина   Ћићина 

Црна Бара  Црна Бара 

Честа   Честа 

Чукуровац  Чукуровац 

Шурић   Шурић 

 

 

 

 

Својство правног лица 

 

Члан 4. 

 

            Општина има својство правног лица. 

            Седиште Општине је у Алексинцу, улица 

Књаза Милоша, број 169. 

 

Језик и писмо 

 

Члан  5. 

 

            На територији Општине у службеној 

употреби је српски језик и ћирилично писмо. 

  

Симболи Општине 

 

Члан  6. 

 

Општина има грб и заставу. 

Изглед грба Општине одређује се 

посебном одлуком Скупштине општине. 

Застава Општине је облика 

правоугаоника са односом страница 1 према 2. 

Застава је боје неба са грбом на средини. 

Употреба грба и заставе Општине 

ближе се уређује одлуком Скупштине општине. 

 

Употреба симбола Општине 

 

Члан 7. 

 

Застава и грб Општине могу се 

истицати само уз државне симболе. 

          У службеним просторијама органа 

Општине истичу се само државни симболи и 

грб и застава Општине.  

 

Печат 

 

Члан 8. 

 

Органи Општине имају печат. 

Печат је округлог облика са исписаним 

текстом: Република Србија, Општина 

Алексинац, назив органа исписан на српском 

језику и ћириличним писмом и грбом 

Републике Србије у средини.  
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Празник Општине 

 

Члан 9. 

 

Општина има празник. 

Празник Општине је 5. јун-Дан 

ослобођења Алексинца од Tурака 1833. године. 

        

Награде и јавна признања 

 

Члан  10. 

 

Општина установљава награде и друга 

јавна признања организацијама и грађанима за 

значајна остварења у производњи, науци, умет-

ности и другим друштвеним областима. 

Општина додељује звање почасног гра-

ђанина Општине. 

Награде и друга јавна признања и звање 

почасног грађанина додељују се поводом Дана 

Општине. 

Врсте награда и других јавних призна-

ња, услови и начин њиховог додељивања, као и 

услови и начин доделе звања почасног 

грађанина уређују се посебном одлуком. 

 

Утврђивање назива 

 делова насељених места 

 

Члан  11. 

 

Општина утврђује називе улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других делова 

насељених места на својој територији посебном 

одлуком, уз претходну сагласност министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе.  

 

Јавност рада 

 

Члан 12. 

 

Рад органа Општине је јаван. 

        Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

1. путем издавања билтена, информатора, 

сарадњом са медијима, презентовањем 

одлука и других аката јавности и 

постављањем интернет презентације; 

2. организовањем јавних расправа у 

складу са законом, овим статутом и 

одлукама органа Општине; 

3. и у другим случајевима утврђеним 

овим статутом и другим актима органа 

Општине. 

 

Имовина Општине 

 

Члан 13. 

 

Општина је носилац права јавне 

својине на стварима и другим имовинским 

правима у складу са законом.  

 У јавној својини општине Алексинац 

сагласно закону су: 

 - добра у општој употреби на 

територији општине Алексинац (општински 

путеви, некатегорисани путеви и улице које 

нису део аутопута или државног пута I и II реда, 

тргови и јавни паркови и др.); 

 - комуналне мреже на територији 

општине; 

 - непокретне и покретне ствари и друга 

имовинска права које користе органи и 

организације општине Алексинац; 

 - 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 некретнине 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. 

           

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

Надлежности Општине 

 

Члан 14. 

 

Општина врши послове из своје 

надлежности утврђене Уставом и законом, као 

и послове из оквира права и дужности 

Републике који су јој законом поверени.  

 

Надлежности утврђене Уставом и законом 

 

Члан  15. 

 

Општина, у вршењу своје надлежности, 

преко својих органа, у складу са Уставом и 

законом: 

1) доноси програме развоја Општине и 

појединих делатности; 

2) доноси просторни план Општине; 

3) доноси урбанистичке планове; 

4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 
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5) утврђује стопе изворних прихода 

Општине, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такса и 

накнада; 

6) обезбеђује организационе, материјалне 

и друге услове за изградњу, одржавање 

и функционисање комуналних објеката 

и за техничко и технолошко јединство 

система и уређује и обезбеђује 

обављање комуналних делатности и 

њихов развој (снабдевање водом за 

пиће; пречишћавање и одвођење 

атмосверских и отпадних вода; 

производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије; управљање комуналним 

отпадом; градски и приградски превоз  

путника; управљање гробљима и 

погребне услуге; управљање јавним 

паркиралиштима; обезбеђивање јавног 

осветљења; управљање пијацама; 

одржавање улица и путева; одржавање 

чистоће на површинама јавне намене;  

одржавање јавних зелених површина; 

димничарске услуге; делатност 

зоохигијене и др.); 

7) стара се о одржавању стамбених зграда 

и безбедности њиховог коришћења и 

утврђује висину накнаде за одржавање 

стамбених зграда; 

8) спроводи поступак исељења бесправно 

усељених лица у станове и заједничке 

просторије у стамбеним зградама; 

9) доноси програме уређења грађевинског 

земљишта, уређује и обезбеђује 

вршење послова уређења и коришћења 

грађевинског земљишта и утврђује 

висину накнаде за уређивање и 

коришћење грађевинског земљишта; 

10) доноси планове и програме и спроводи 

пројекте локалног економског развоја, 

стара се о унапређењу општег оквира за 

привређивање у Општини, промовише 

економске потенцијале Општине, 

иницира усклађивање образовних 

профила у школама са потребама 

привреде, олакшава пословање 

постојећих привредних субјеката и 

подстиче оснивање нових привредних 

субјеката и отварање нових радних 

места; 

11) уређује и обезбеђује коришћење 

пословног простора којим управља, 

утврђује висину накнаде за коришћење 

пословног простора и врши надзор над 

коришћењем пословног простора; 

12) стара се о заштити животне средине, 

доноси програме коришћења и заштите 

природних вредности и програме 

заштите животне средине, односно 

локалне акционе и санационе планове, 

у складу са стратешким документима и 

својим интересима и специфичностима 

и утврђује посебну накнаду за заштиту 

и унапређење животне средине; 

13) уређује и обезбеђује обављање послова 

који се односе на изградњу, 

рехабилитацију и реконструкцију, 

одржавање, заштиту, коришћење, 

развој и управљање локалним и 

некатегорисаним путевима, као и 

улицама у насељу; 

14) уређује и обезбеђује посебне услове и 

организацију ауто-такси превоза 

путника; 

15) уређује и одређује делове обале и 

воденог простора на којима се могу 

градити хидрограђевински објекти и 

постављати пловни објекти; 

16) оснива робне резерве и утврђује њихов 

обим и структуру, уз сагласност 

надлежног министарства, ради 

задовољавања потреба локалног 

становништва; 

17) оснива установе и организације у 

области основног образовања, културе, 

примарне здравствене заштите, 

физичке културе, спорта, дечје заштите 

и туризма, прати и обезбеђује њихово 

функционисање; 

18) оснива установе у области социјалне 

заштите, прати и обезбеђује њихово 

функционисање, даје дозволе за 

почетак рада установа социјалне 

заштите које оснивају друга правна и 

физичка лица, утврђује испуњеност 

услова за пружање услуга социјалне 

заштите, утврђује нормативе и 

стандарде за обављање делатности 

установа чији је оснивач, доноси 

прописе о правима у социјалној 

заштити и обавља послове државног 

старатеља; 

19) организује вршење послова у вези са 

заштитом културних добара и верских 

објеката од значаја за Општину, 

подстиче развој културног и 

уметничког стваралаштва, обезбеђује 

средства за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката у 

области културе од значаја за Општину 

и ствара услове за рад музеја и 

библиотека, других установа културе 

чији је оснивач, ;  

20) организује заштиту од елементарних и 

других већих непогода и заштиту од 

пожара и ствара услове за њихово 

отклањање, односно ублажавање 

њихових последица; 

21) доноси основе заштите, коришћења и 

уређења пољопривредног земљишта и 
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стара се о њиховом спровођењу, 

одређује ерозивна подручја, стара се о 

коришћењу пашњака и одлучује о 

привођењу пашњака другој култури; 

22) уређује и утврђује начин коришћења и 

управљања изворима, јавним бунарима 

и чесмама, утврђује водопривредне 

услове, издаје водопривредне 

сагласности и водопривредне дозволе 

за објекте локалног значаја; 

23) стара се и обезбеђује услове за 

очување, коришћење и унапређење 

подручја са природним лековитим 

својствима; 

24) подстиче и стара се о развоју туризма 

на својој територији и утврђује висину 

боравишне таксе; 

25) стара се о развоју и унапређењу 

угоститељства, занатства и трговине, 

уређује радно време, места на којима се 

могу обављати одређене делатности и 

друге услове за њихов рад; 

26) управља имовином Општине и користи 

средства у државној својини и стара се 

о њиховом очувању и увећању; 

27) уређује и организује вршење послова у 

вези са држањем и заштитом домаћих и 

егзотичних животиња; 

28) организује вршење послова правне 

заштите својих права и интереса; 

29) образује органе, организације и службе 

за потребе Општине и уређује њихову 

организацију и рад; 

30) ствара услове за унапређивање, 

остваривање и заштиту људских права; 

31) доноси стратегије и усваја посебне 

мере у циљу отклањања неједнакости и 

стварања једнаких могућности 

остваривања људских и мањинских 

права, помаже развој различитих 

облика самопомоћи и солидарности са 

лицима са посебним потребама, као и 

са лицима која су суштински у 

неједнаком положају са осталим 

грађанима и подстиче активности и 

пружа помоћ организацијама инвалида 

и другим социјално-хуманитарним 

организацијама на својој територији; 

32) подстиче и помаже развој задругарства; 

33) организује службу правне помоћи 

грађанима; 

34) стара се о остваривању, заштити и 

унапређењу људских права и 

индивидуалних и колективних права 

припадника националних мањина и 

етничких група; стара се о 

остваривању, заштити и унапређењу 

равноправности жена и мушкараца, 

усваја стратегије и посебне мере 

усмерене на стварање једнаких 

могућности остваривања права и 

отклањање неравноправности; 

35) стара се о јавном информисању од 

локалног значаја и обезбеђује услове за 

јавно информисање; 

36)  прописује прекршаје за повреде 

општинских прописа; 

37) образује инспекцијске службе и врши 

инспекцијски надзор над извршењем 

прописа и других општих аката из 

надлежности Општине; 

38) образује комуналну полицију, 

обезбеђује и организује вршење 

послова комуналне полиције у складу 

са законом; 

39) уређује организацију и рад мировних 

већа;  

40) уређује и обезбеђује употребу имена, 

грба и другог обележја Општине; 

41) помаже рад организација и удружења 

грађана; 

42) уређује и ствара услове за бригу о 

младима, доноси и реализује стратегију 

и акциони план политике за младе и 

ствара услове за омладинско 

организовање и 

43) обавља и друге послове од непосредног 

интереса за грађане, у складу с 

Уставом, законом и овим статутом. 

 

Јавне службе Општине 

 

   Члан 16.       

 

За остваривање својих права и 

дужности и за задовољавање потреба локалног 

становништва Општина може посебном 

одлуком оснивати: предузећа, установе и друге 

организације које врше јавну службу.  

 

Именовање органа јавних служби Општине 

 

Члан 17. 

 

Скупштина општине именује чланове 

управних и надзорних одбора и директоре 

јавних предузећа, установа, организација и 

служби чији је оснивач на период од четири 

године, осим када је законом другачије 

предвиђено. 
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Сагласност на планове  

и програм пословања јавне службе 

 

Члан 18. 

 

Предузећа, установе и друге 

организације чији је оснивач или већински 

власник Општина дужни су да Скупштини 

општине достављају на сагласност 

вишегодишње планове рада и развоја, као и 

годишњи програм пословања. 

  

Поверавање послова 

 правном или физичком лицу 

 

Члан 19. 

 

Општина може уговором, на начелима 

конкуренције и јавности, поверити правном или 

физичком лицу обављање  појединих  послова 

из своје надлежности. 

Поверавање послова из става 1. овог 

члана уређује се одлуком Скупштине општине. 

 

Подношење Скупштини општине 

 извештаја о раду јавних служби 

 

Члан 20. 

  

 Предузећа, установе и друге 

организације које врше јавну службу дужне су 

да, најмање једном годишње подносе 

Скупштини општине извештај о свом раду, 

најкасније до 30. априла текуће године за 

претходну годину.  

 

III РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

 

Члан 21. 

 

 Радна тела Скупштине су комисије. 

 Скупштина образује сталне и 

повремене комисије за разматрање и решавање 

питања из њене надлежности. 

 

1. Образовање и састав 

 

Члан 22. 

 

 Комисије имају по пет чланова осим 

Административно-мандатне комисије која има 

седам чланова. 

 Одборник може бити члан највише у 

две комисије. 

 

Члан 23. 

 

 Комисије дају мишљење и предлоге 

одлука и других аката и материјала који доноси 

Скупштина и обављају друге послове из 

области за коју су образоване. 

 Чланови сталних комисија бирају се за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина. 

 Скупштина по потреби образује 

повремене комисије, ради разматрања 

одређених питања и извршавања посебних 

задатака из надлежности Скупштине. 

 

2. Сталне комисије 

 

Члан 24. 

 

 Сталне комисије Скупштине су: 

1. Комисија за привреду и финансије, 

2. Комисија за урбанизам и стамбено 

– комуналну делатност, 

3. Комисија за јавне службе, 

4. Комисија за статут и прописе, 

5. Административно-мандатна 

комисија, 

6. Комисија за представке и предлоге, 

7. Комисија за доделу јавних 

признања и 

8. Комисија за споменике, називе 

улица и тргова. 

 

Члан 25. 

 

 Комисија за привреду и финансије 

разматра предлоге програма развоја Општине, 

програме пословања јавних предузећа у 

стамбено-комуналној делатности, предлоге 

аката и других материјала из области 

пољопривреде, водопривреде, занатства, 

угоститељства и трговине, предлоге аката и 

других материјала који се односе на 

финансирање Општине, буџет, завршни рачун, 

таксе, накнаде, задуживање и имовину 

Општине, као и друга питања из области 

имовинско-правних односа и финансија. 

 

Члан 26. 

 

 Комисија за урбанизам и комунално-

стамбену делатност разматра програме 
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пословања јавних предузећа у области 

стамбено-комуналне делатности, предлоге 

одлука и других материјала из области 

урбанизма, уређивања и коришћења 

грађевинског земљишта, стамбене делатности, 

коришћење пословног простора, изградњу 

енергетских објеката, саобраћаја, разматра 

питања која се односе на одржавање, изградњу 

и коришћење локалних и некатегорисаних 

путева и улица, питања везана за заштиту 

животне средине и отклањање штетних 

последица који угрожавају животну средину. 

Комисија разматра  предлоге аката и других 

материјала који се односе на финансирање 

Општине, буџет и завршни рачун и друга 

питања која се односе на финансирање у 

области стамбено-комуналне делатности. 

 

Члан 27. 

 

 Комисија за јавне службе разматра 

програм рада и финансијске планове и 

извештаје о раду, као и предлоге одлука и друге 

материјале у области основног образовања, 

културе, дечје заштите, социјалне заштите, 

физичке културе, спорта, туризма и 

информисања, разматра материјале који се 

односе на остваривање права бораца, инвалида 

и чланова њихових породица и разматра друга 

питања из ове области. Комисија разматра 

предлоге аката и других материјала који се 

односе на финансирање Општине, буџет и 

завршни рачун и друга питања која се односе на 

финансирање у области јавних служби. 

 

Члан 28. 

 

 Комисија за статут и прописе разматра 

предлог Статута општине и предлоге одлука и 

других општих аката  у погледу њихове 

усклађености са Уставом, законом и Статутом 

Општине и даје примедбе и мишљења 

Скупштини. 

 Комисија даје одговор Уставном суду 

на предлог, иницијативу и решење о покретању 

поступка за оцену уставности, односно 

законитости одлука и других општих аката које 

је донела Скупштина. 

 Комисија разматра предлоге за давање 

аутентичних тумаћења текста одлука и других 

прописа које је донела Скупштина. 

 Комисија утврђује пречишћене 

текстове одлука и других прописа Скупштине. 

 

Члан 29. 

 

 Административно-мандатна комисија 

припрема и предлаже прописе којима се уређују 

питања остваривања права и дужности 

одборника, доноси појединачне акте о 

статусним питањима одборника и изабраних, 

именованих и постављених лица у Скупштини, 

припрема предлоге за избор и именовање 

директора, чланова управних и надзорних 

одбора у одређеним предузећима и установама 

у складу са законом и прописима Општине, 

када није предвиђен други предлагач. 

 Комисија разматра: 

- разлоге престанка мандата 

појединих одборника и подноси 

Скупштини предлог одлуке о 

утврђивању престанка мандата; 

- извештај Изборне комисије и 

уверење о избору одборника и 

подноси Скупштини предлог 

одлуке о потврђивању мандата; 

- друга питања у вези мандатно-

имунитетским правима одборника. 

 У поступку потврђивања мандата 

одборника, Комисија ради на начин утврђен 

Пословником Скупштине општине Алексинац 

за рад Верификационог одбора. 

 

Члан 30. 

 

 Комисија за представке и предлоге 

разматра представке грађана упућене или 

уступљене Скупштини и предлаже Скупштини 

или надлежним органима мере за разрешење 

питања садржаних у њима. 

 

Члан 31. 

 

 Комисија за доделу јавних признања 

утврђује предлоге за доделу јавних признања 

Општине и врши друге послове у складу са 

Одлуком о јавним признањима општине 

Алексинац. 

 

Члан 32. 

 

 Комисија за споменике, називе улица и 

тргова разматра предлоге аката и друге 

материјале који се односе на постављање 

споменика и одређивања назива улица и тргова. 
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3. ПОВРЕМЕНЕ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 33. 

 

 Повремене комисије Скупштина оснива 

актом којим се одређује задатак, састав и број 

чланова, време на које се образује и рок за 

завршетак задатка. 

 Актом о оснивању уређује се и 

обављање стручних и административно-

техничких послова за ту комисију. 

 Председник привремене комисије може 

бити биран из састава одборника и грађана. 

 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА 

ОПШТИНЕ 

 

Средства за обављање послова 

 и извори средстава 

 

Члан 34. 

 

За обављање послова Општине 

утврђених Уставом и законом, као и за 

обављање законом поверених послова из оквира 

права и дужности Републике, Општини 

припадају приходи и примања утврђени 

законом.  

Послови Општине финансирају се из 

изворних и уступљених прихода, трансфера, 

примања по основу задуживања и других 

прихода и примања утврђених законом.  

 

Ненаменски карактер средстава 

 

Члан 35. 

 

Сви приходи Општине су општи 

приход буџета и могу се користити за било коју 

намену, осим оних прихода чији је наменски 

карактер утврђен законом.  

 

Буџет и завршни рачун 

 

Члан 36. 

 

Скупштина доноси буџет Општине за 

сваку календарску годину, у којем се исказују 

сви приходи и примања, задуживања и друге 

финансијске трансакције, расходи и други 

издаци, у складу са законом.  

            По истеку године за коју је буџет донет 

саставља се завршни рачун о извршењу буџета 

Општине.  

 

Одговорност за извршење буџета 

 

Члан 37. 

 

За извршење буџета Општине, 

председник Општине одговара Скупштини 

општине. 

Општинска управа обавезна је да 

редовно прати извршење буџета и по потреби, а 

најмање два пута годишње, информише 

председника Општине.  

 

Самодопринос 

 

Члан 38. 

 

За задовољавање потреба грађана у 

Општини или њеном делу средства се могу 

прикупљати самодоприносом.  

Скупштина општине утврђује предлог 

одлуке о самодоприносу већином гласова од 

укупног броја одборника. 

 Самодопринос се уводи на начин и по 

поступку утврђеним законским прописима. 

 

V. ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 39. 

 

Органи Општине су: Скупштина 

општине, председник Општине, Општинско 

веће и Општинска управа. 

 

Презумпција надлежности 

Члан 40.  

 

Послове Општине врше органи 

Општине у оквиру своје надлежности утврђене 

законом и овим статутом. 

Ако законом или другим прописом није 

утврђено који орган је надлежан за обављање 

послова из надлежности Општине, све послове 

који се односе на уређивање односа из 

надлежности Општине врши Скупштина 

општине, а послове који су по својој природи 

извршни, врши Општинско веће. 
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Ако се према природи посла не може 

утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог 

члана, надлежна је Скупштина општине. 

 

1.Скупштина општине  

 

Положај Скупштине општине 

 

Члан 41. 

 

Скупштина општине је највиши орган 

Општине који врши основне функције локалне 

власти, утврђене Уставом, законом и овим 

статутом. 

 

Састав Скупштине општине 

 

Члан 42. 

 

           Скупштину општине чине одборници 

које бирају грађани на непосредним изборима, 

тајним гласањем, у складу са законом и овим 

статутом. 

 

Сазивање конститутивне седнице 

 

Члан 43. 

 

Седницу новог сазива Скупштине 

општине сазива председник Скупштине 

претходног сазива, у року од 15 дана од дана 

објављивања резултата избора.             

Уколико председник Скупштине из 

претходног сазива не сазове седницу новог 

сазива у року из става 1. овог члана, седницу 

новог сазива сазваће најстарији одборник у 

року од 15 дана од истека рока из става 1. овог 

члана.  

Седницом председава најстарији 

одборник до избора председника Скупштине 

општине. 

 

Конституисање Скупштине 

 

Члан 44. 

 

Скупштина општине се сматра 

конституисаном избором председника 

Скупштине и постављењем секретара 

Скупштине. 

 

 

Број одборника 

 

Члан 45. 

 

Скупштина општине  има 55 

одборника. 

 

Мандат 

 

Члан 46. 

 

Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје 

одборнички мандат под условима и на начин 

утврђен законом. 

 

Заклетва 

 

Члан 47. 

 

Изабрани одборници полажу заклетву 

која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду 

Скупштине општине Алексинац придржавати 

Устава, закона и Статута општине Алексинац, и 

да ћу часно и непристрасно вршити дужност 

одборника, руководећи се интересима грађана.“ 

 

Неспојивост функција 

 

Члан 48. 

 

Одборник не може бити запослени у 

Општинској управи и лице које именује, 

односно поставља Скупштина општине у 

органима Општине, предузећима и установама 

чији је оснивач. 

Ако запослени у Општинској управи 

буде изабран за одборника, права и обавезе по 

основу рада мирују му док траје његов 

одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког 

мандата лицима која је именовала, односно 

поставила  Скупштина општине престаје 

функција на коју су именована, односно 

постављен 

 

Имунитет одборника 

 

Члан 49. 

 

Одборник не може бити позван на 

кривичну одговорност, притворен или кажњен 
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због изнетог мишљења или давања гласа на 

седници Скупштине општине и радних тела. 

 

Права и дужности одборника 

 

  Члан 50. 

 

Право је и дужност одборника да 

учествује у раду Скупштине општине и њених 

радних тела, предлаже Скупштини општине 

расправу о одређеним питањима, подноси 

предлоге одлука и других аката из надлежности 

Скупштине општине и даје амандмане на 

предлоге прописа, поставља питања везана за 

рад органа Општине и учествује у другим 

активностима Скупштине општине.  

 Право је одборника да буде редовно 

обавештаван о питањима од утицаја на вршење 

одборничке дужности, да од органа и служби 

тражи податке који су му потребни за рад, као и 

стручну помоћ у припремању предлога за 

Скупштину општине.  

Права и дужности одборника ближе се 

одређују пословником Скупштине општине. 

  

Накнада и друга примања одборника 

 

Члан 51. 

 

Право одборника на изгубљену зараду, 

путне трошкове за долазак и одлазак на седницу 

Скупштине и њених радних тела, дневнице и 

накнаду других трошкова везаних за вршење 

одборничке функције уређује се посебном 

одлуком Скупштине општине. 

 

Надлежност Скупштине општине 

 

Члан 52. 

 

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; 

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 управни и 

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) одлучује о прибављању непокретности 

у јавнoj својини општине; 

18) одлучује о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању 

непокретности у јавној својини, које 

користе органи и организације 

општине; 

19) одлучује о отуђењу непокретности у 

јавној својини општине, укључујући и 

размену; 

20) одлучује о преносу права јавне својине 

на непокретности, на другог носиоца 

права јавне својине ускључујући и 

размену; 

21) одлучује о улагању у капитал јавних 

предузећа и друштва капитала, чији је 

оснивач општина; 

22) одлучује о заснивању  хипотеке на 

непокретностима у јавној својини; 

23) одлучује о отуђењу непокретности из 

јавне својине на којима месне  
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заједнице, установе, јавне агенције  и 

друге организације имају право 

коришћења, независно од воље носиоца 

права коришћења на тој непокретности; 

24) 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 и намени 

непокретности, а у другим случајевима 

под условима да се носиоцу права 

коришћења обезбеди коришћење друге 

одговарајуће непокретности; 

25) одлучује о давању на коришћење 

непокретности које општина стекне 

наслеђем, поклоном или једностраном 

изјавом воље, или на други законом 

одређен начин; 

26) 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; 

27) одлучује о давању на коришћење 

комуналне мреже; 

28)  прописује радно време угоститељских, 

трговинских и занатских објеката; 

29) даје мишљење о републичком, 

покрајинском и регионалном 

просторном плану; 

30) оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене 

надлежности; 

31) даје мишљење о законима којима се 

уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

32) разматра извештај о раду и даје 

сагласност на програм рада корисника 

буџета; 

33) одлучује о сарадњи и удруживању са 

градовима и општинама, удружењима и 

невладиним организацијама;  

34) информише јавност о свом раду;  

35) покреће поступак за оцену уставности 

и законитости закона или другог  

општег акта Републике Србије којим се 

повређује право на локалну 

самоуправу; 

36) даје сагласност на употребу имена, грба 

и другог обележја Општине; 

37) разматра и усваја годишње извештаје о 

раду јавних предузећа, установа и 

других јавих служби чији је оснивач 

или већински власник Општина; 

38) разматра годишњи извештај 

заштитника грађана о остваривању 

људских и мањинских права у 

Општини; 

39) разматра извештаје Савета за 

међунационалне односе;  

40) усваја етички кодекс понашања 

функционера (у даљем тексту: етички 

кодекс); 

41) доноси мере и усваја препоруке за 

унапређење људских и мањинских 

права; 

42) обавља и друге послове утврђене 

законом и овим статутом. 

 

Кворум за рад и одлучивање 

 

Члан 53. 

 

Скупштина општине одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја 

одборника. 

Скупштина општине одлучује већином 

гласова присутних одборника, уколико законом 

или овим статутом није друкчије одређено. 

Скупштина општине већином гласова 

од укупног броја одборника: 

 

       1. доноси Статут; 

 2. доноси буџет; 

 3. доноси програм развоја Општине и 

појединих делатности; 

 4. доноси просторни план;             

          5. доноси урбанистичке планове; 

 6. одлучује о јавном задуживању 

Општине; 

 7. одлучује о сарадњи и удруживању са 

другим јединицама локалне самоуправе и о 

сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 

другим државама; 

     8. одлучује о промени граница 

насељених места;  

 9. усваја етички кодекс и 

   10.одлучује и у другим случајевима 

утврђеним законом и овим статутом.  

 

Сазивање 

 

Члан 54. 

 

Седницу Скупштине општине сазива 

председник Скупштине, по потреби, а најмање 

једном у три месеца. 
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Председник Скупштине је дужан да 

седницу закаже на захтев председника 

Општине, Општинског већа или једне трећине 

одборника, у року од седам дана од дана 

подношења захтева, тако да дан одржавања 

седнице буде најкасније у року од 15 дана од 

дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине не закаже 

седницу у року из става 2. овог члана, седницу 

може заказати подносилац захтева, а председава 

одборник кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине може 

одложити седницу коју је сазвао само у случају 

када не постоји кворум потребан за рад, а у 

другим случајевима о одлагању седнице 

одлучује Скупштина.  

 

Јавност рада 

 

Члан 55. 

 

Седнице Скупштине општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине општине 

одговоран је председник Скупштине општине.  

Позиви и материјал за седнице 

Скупштине општине достављају се средствима 

информисања ради упознавања јавности.  

Седницама Скупштине општине могу 

присуствовати представници средстава јавног 

информисања, овлашћени представници 

предлагача, као и друга заинтересована лица, у 

складу са пословником Скупштине општине.  

 У случају да не постоји могућност да 

сви заинтересовани присуствују седници 

Скупштине, председник Скупштине ће 

одлучити коме ће омогућити присуство седници 

полазећи од редоследа пријављивања и 

интереса пријављених за тачке на дневном реду.  

Скупштина општине може одлучити да 

седница Скупштине не буде јавна због разлога 

безбедности и одбране земље и других посебно 

оправданих разлога који се констатују пре 

утврђивања дневног реда.  

 

Радна тела Скупштине општине 

 

Члан 56. 

 

Скупштина општине оснива стална и 

повремена радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге 

прописа и одлука које доноси Скупштина 

општине и обављају друге послове утврђене 

овим статутом и пословником Скупштине 

општине.  

  Права и дужности председника и 

чланова сталних радних тела и рад на 

седницама Скупштине општине, ближе се 

уређују пословником Скупштине општине.  

Актом о образовању повременог радног 

тела утврђују се његов назив и област за коју се 

оснива, задаци радног тела, број чланова радног 

тела, рок за извршење задатака, права и 

дужности председника  и  чланова радног тела и 

друга питања од значаја за рад радног тела.  

 

Избор сталног радног тела 

 

Члан 57. 

 

Чланове сталних радних тела бира и 

разрешава Скупштина општине на предлог 

одборничких група, ако законом или овим 

статутом није другачије предвиђено. 

За чланове и председнике сталних 

радних тела, поред одборника могу се бирати и 

грађани.  

 

Председник сталног радног тела 

 

Члан 58. 

Председник сталног радног тела 

организује рад, сазива и председава седницама 

радног тела, формулише закључке и о томе 

обавештава председника и секретара 

Скупштине општине. 

 

Председник Скупштине 

 

Члан 59. 

 

Скупштина општине има председника 

Скупштине. 

Председник Скупштине организује рад 

Скупштине општине, сазива и председава 

њеним седницама, остварује сарадњу са 

председником Општине и Општинским већем, 

стара се о остваривању јавности рада, потписује 

акта која Скупштина општине доноси и обавља 

друге послове утврђене овим статутом и 

пословником Скупштине општине. 
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Избор председника Скупштине 

 

Члан 60. 

 

Председник Скупштине се бира из реда 

одборника, на предлог најмање трећине 

одборника, на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине општине. 

Одборник може да учествује у 

предлагању само једног кандидата. 

Ако у првом кругу гласања ниједан од 

предложених кандидата не добије већину, у 

другом  кругу гласаће се за два кандидата који 

су у првом кругу имали највећи број гласова.  

У другом кругу изабран је кандидат 

који добије већину гласова од укупног броја 

одборника.  

Ако ни у другом кругу ниједан од 

предложених кандидата не добије потребну 

већину гласова, понавља се поступак 

кандидовања и избора.  

 

Разрешење председника Скупштине 

 

Члан  61. 

 

Председник скупштине може бити 

разрешен пре истека мандата:  

1) на лични захтев,  

2) на предлог најмање 

трећине одборника.  

Предлог се подноси у писаној форми и 

мора бити образложен. 

Разрешење се врши на начин и по 

поступку који је предвиђен за његов избор. 

Заменик председника Скупштине 

 

Члан 62. 

 

Председник Скупштине има заменика 

који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира 

се и разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине.            

Члан 63. 

 

Председник Скупштине и заменик 

председника Скупштине могу бити на сталном 

раду у Општини. 

 

 

Секретар Скупштине 

 

Члан 64. 

 

Скупштина општине има секретара који 

се стара о обављању стручних послова у вези са 

сазивањем и одржавањем седница Скупштине и 

њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов 

рад. 

Секретар Скупштине се поставља на 

четири године, на предлог председника 

Скупштине, и може бити поново постављен. 

За секретара Скупштине општине може 

бити постављено лице са завршеним правним 

факултетом, положеним стручним испитом за 

рад у органима управе и радним искуством од 

најмање три године. 

Скупштина општине може, на 

образложен предлог председника Скупштине 

општине, разрешити секретара и пре истека 

мандата. 

Секретар има  заменика који га 

замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине општине 

поставља се и разрешава на исти начин и под 

истим условима као и секретар. 

Секретар Скупштине је одговоран за 

благовремено достављање података, списа и 

исправа, када то захтева надлежни орган 

Републике који врши надзор над радом и 

актима Скупштине општине. 

 

Пословник Скупштине 

 

Члан 65. 

 

Начин припреме, вођење и рад седнице 

Скупштине општине и друга питања везана за 

рад Скупштине уређују се њеним пословником. 

 

2.Извршни органи Општине 

 

Извршни органи 

 

Члан 66. 

 

Извршни органи Општине су 

председник Општине и Општинско веће. 
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2.1. Председник Општине 

 

Избор председника Општине 

 

Члан 67. 

 

Председника Општине бира Скупштина 

општине, из реда одборника, на време од 

четири године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника Скупштине 

општине. 

Председник Општине има заменика 

који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине 

предлаже кандидата за председника Општине. 

Кандидат за председника Општине 

предлаже кандидата за заменика председника 

Општине из реда одборника кога бира 

Скупштина општине на исти начин као 

председника Општине. 

 

Неспојивост функција 

 

Члан 68. 

 

Председнику Општине и заменику 

председника Општине избором на ове функције 

престаје мандат одборника у Скупштини 

општине. 

Председник Општине и заменик 

председника Општине на сталном су раду у 

Општини. 

Надлежност  

 

Члан 69. 

 

Председник Општине:  

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о 

којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива општинску службу за 

инспекцију и ревизију коришћења 

буџетских  

     средстава; 

5) усмерава и усклађује рад Општинске 

управе; 

6) доноси појединачне акте за које је 

овлашћен законом овим статутом или       

одлуком Скупштине општине; 

7) закључује уговоре о прибављању и 

располагању непокретностима у јавној 

својини, по претходно прибављеном 

мишљењу Општинског јавног 

правобранилаштва; 

8)  закључује уговор о прибављању и 

располагању превозних средстава и 

опреме веће вредности за потребе 

органа и организације; 

9) одлучује о залагању покретних ствари; 

10) одлучује о давању у закуп, односно на 

коришћење комерцијалних 

непокретности и  за исте закључује 

уговоре; 

11) закључује уговоре са јавним 

предузећима, односно друштвима 

капитала, која обављају делатност  од 

општег интререса, 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 

ради које су основани; 

12) информише јавност о свом раду; 

13) подноси жалбу Уставном суду 

Републике Србије ако се појединачним 

актом или радњом државног органа или 

органа Општине онемогућава вршење 

надлежности Општине; 

14) образује стручна саветодавна радна 

тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

15) 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. 

 

2.2. Општинско веће 

 

Састав и избор 

 

Члан 70. 

 

Општинско веће чине председник 

Општине, заменик председника Општине, као 

 и 9 чланова Општинског већа. 

Председник Општине је председник 

Општинског већа. 

Заменик председника Општине је члан 

Општинског већа по функцији. 

Чланове Општинског већа бира 

Скупштина општине, на период од четири 
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године, тајним гласањем, већином од укупног 

броја одборника. 

Кандидате за чланове Општинског већа 

предлаже кандидат за председника Општине.  

 

Неспојивост функција 

 

Члан 71. 

 

Чланови Општинског већа не могу 

истовремено бити и одборници, а могу бити 

задужени за једно или више одређених подручја 

из надлежности Општине. 

Одборнику који буде изабран за члана 

Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Надлежност 

 

Члан 72. 

 

Општинско веће: 

 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке 

и акте које доноси Скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о 

извршавању одлука и других аката 

Скупштине општине; 

3) доноси одлуку о привременом 

финансирању у случају да Скупштина 

општине не донесе буџет пре почетка 

фискалне године; 

4) прeдлаже акте о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању 

стварима у јавној својини о којима 

одлучује Скупштина; 

5) одлучује о прибављању и располагању 

превозних средстава и опреме веће 

вредности за потребе органа и 

организација; 

6) утврђује висину закупнине за 

коришћење пословног простора, 

стамбених зграда, станова, гаража и др. 

у јавној својини; 

7) одлучује о преносу права коришћења 

на стварима у јавној својини месним 

заједницама, установама, агенцијама и 

другим организацијама чији је оснивач 

општина; 

8) даје предходну 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; 

9) даје сагласност на опште акте којима се 

уређује 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; 

10) врши надзор над радом Општинске 

управе, поништава или укида акте 

Општинске управе који нису у 

сагласности са законом, Статутом и 

другим  општим актом или одлуком 

које доноси Скупштина општине; 

11) решава у управном поступку у другом 

степену о правима и обавезама грађана, 

предузећа и установа и других 

организација у управним стварима из 

надлежности Општине; 

12) разматра предлоге и даје сагласност на 

одлуке управних одбора и надзорних 

одбора предузећа и установа на 

повећање цена производа и услуга у 

оквиру надлежности прописаним 

законом и одлукама Општине; 

13) стара се о извршавању поверених 

надлежности из оквира права и 

дужности Републике, односно 

аутономне покрајине; 

14) поставља и разрешава начелника и 

заменика начелника Општинске 

управе; 

15) образује стручна саветодавна радна 

тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

16) информише јавност о свом раду;   

17) доноси пословник о раду на предлог 

председника Општине; 

18) врши и друге послове које утврди 

Скупштина општине. 

                                  

Положај председника Општине 

 у Општинском већу 

 

Члан 73. 

 

Председник Општине представља 

Општинско веће, сазива и води његове седнице.  

Председник Општине је одговоран за 

законитост рада Општинског већа.  

 

Кворум за рад и одлучивање 

 

Члан 74. 

 

Општинско веће може да одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја 

његових чланова. 

Општинско веће одлучује већином 

гласова присутних чланова ако законом или 
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овим статутом  за поједина питања није 

предвиђена друга већина. 

 

Пословник Општинског већа 

 

Члан 75. 

 

Организација, начин рада и одлучивања 

Општинског већа, детаљније се уређују 

његовим пословником, у складу са законом и 

овим статутом. 

 

Привредни савет 

 

Члан 76. 

 

Општинско веће образује Привредни 

савет. 

Привредни савет је надлежан да даје 

иницијативе везане за економски развој, 

разматра стратегије и планове економског 

развоја и прати спровођење планова и програма 

локалног економског развоја. Привредни савет  

о својим иницијативама и закључцима упознаје 

Скупштину општине, председника Општине и 

Општинско веће. Задатци, начин рада и 

одлучивање Привредног савета ближе се 

одређују Пословником Општинског већа. 

 

Састав Привредног савета 

 

Члан 77. 

 

Председника и девет чланова 

Привредног савета именује Општинско веће на 

време трајања мандата Општинског већа. 

Чланове Привредног савета могу предлагати 

удружења грађана, месне заједнице, привредна 

удужења и предузетници. Најмање једна 

трећина чланова Привредног савета мора бити 

из редова привредника и предузетника, односно 

из редова њихових удружења. 

 

Подношење извештаја Скупштини општине 

 

Члан 78. 

 

Председник Општине и Општинско 

веће дужни су да редовно извештавају 

Скупштину општине, по сопственој 

иницијативи или на њен захтев, а најмање 

једном годишње, о извршавању одлука и других 

аката Скупштине општине. 

 

Разрешење председника Општине 

 

Члан 79. 

 

Председник Општине може бити 

разрешен пре истека времена на које је биран, 

на образложен предлог најмање трећине 

одборника, на исти начин на који је изабран. 

О предлогу за разрешење председника 

Општине мора се расправљати и одлучивати у 

року од 15 дана од дана достављања предлога 

председнику Скупштине општине.  

Ако Скупштина не разреши 

председника Општине, одборници који су 

поднели предлог за разрешење не могу поново 

предложити разрешење председника Општине 

пре истека рока од шест месеци од одбијања 

претходног предлога. 

 

Дејство разрешења председника Општине 

 

Члан 80. 

 

Разрешењем председника Општине 

престаје мандат заменика председника 

Општине и Општинског већа. 

 

Разрешење заменика председника Општине, 

 односно члана Општинског већа 

 

Члан 81. 

 

Заменик председника Општине, 

односно члан Општинског већа, може бити 

разрешен пре истека времена на које је биран, 

на предлог председника Општине или најмање 

једне трећине одборника, на исти начин на који 

је изабран. 

Истовремено са предлогом за 

разрешење заменика председника Општине или 

члана Општинског већа, председник Општине 

је дужан да Скупштини општине поднесе 

предлог за избор новог заменика председника 

Општине или члана Општинског већа, која 

истовремено доноси одлуку о разрешењу и о 

избору.  

Председник Општине, заменик 

председника Општине или члан Општинског 

већа који су разрешени или су поднели оставку, 
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остају на дужности и врше текуће послове, до 

избора новог председника Општине, заменика 

председника Општине или члана Општинског 

већа. 

 

Престанак мандата извршних органа 

Општине због престанка мандата 

Скупштине 

 

Члан 82. 

 

Престанком мандата Скупштине 

општине престаје мандат председнику 

Општине, заменику председника Општине и 

Општинском већу, с тим да они врше текуће 

послове из своје надлежности до ступања на 

дужност новог председника Општине, заменика 

председника општине и Општинског већа, 

односно председника и чланова привременог 

органа ако је Скупштини мандат престао због 

распуштања Скупштине. 

 

3. Општинска управа  

 

Члан 83. 

 

За вршење управних послова у оквиру 

права и дужности Општине и одређених 

стручних послова за потребе Скупштине 

општине, председника Општине и Општинског 

већа, образује се Општинска управа. 

 

Надлежност 

 

Члан 84. 

 

Општинска управа: 

1) припрема прописе и друге акте које 

доноси Скупштина општине, 

председник Општине и Општинско 

веће; 

2) извршава одлуке и друге акте 

Скупштине општине, председника 

Општине и Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом 

степену о правима и дужностима 

грађана, предузећа, установа и других 

организација у управним стварима из 

надлежности Општине; 

4) обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других општих 

аката Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије 

је извршавање поверено Општини; 

6) обавља стручне и друге послове које 

утврди Скупштина општине, 

председник Општине и Општинско 

веће; 

7) доставља извештај о свом раду на 

извршењу послова из надлежности 

Општине и поверених послова, 

председнику Општине, Општинском 

већу и Скупштини општине по 

потреби, а најмање једном годишње. 

 

 

Начела деловања Општинске управе 

 

Члан 85. 

 

Општинска управа поступа према 

правилима струке, непристрасно и политички 

неутрално и дужна је да сваком омогући 

једнаку правну заштиту у остваривању права, 

обавеза и правних интереса. 

Општинска управа дужна је да 

грађанима омогући брзо и делотворно 

остваривање њихових права и правних 

интереса. 

 Општинска управа дужна је да 

грађанима даје потребне податке и обавештења 

и пружа правну помоћ. 

Општинска управа дужна је да сарађује 

са грађанима и да поштује личност и 

достојанство грађана. 

 

Организација Општинске управе 

 

Члан 86. 

 

Општинска управа образује се као 

јединствени орган.  

У Општинској управи образују се 

организационе јединице за вршење сродних 

управних, стручних и других послова.  

 

Руковођење 

 

Члан 87. 

 

Општинском управом руководи 

начелник. 

За начелника Општинске управе може 

бити постављено лице које има завршен правни 

факултет, положен испит за рад у органима 

државне управе и најмање пет година радног 

искуства у струци. 
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Постављење начелника 

 и заменика начелника Општинске управе 

 

Члан 88. 

 

Начелника Општинске управе поставља 

Општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година. 

Начелник Општинске управе има 

заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју 

дужност. 

Заменик начелника Општинске управе 

се поставља на исти начин и под истим 

условима као начелник.  

Руководиоце организационих јединица 

у управи распоређује  начелник Општинске 

управе. 

 

Одговорност начелника 

 

Члан 89. 

 

Начелник за свој рад и рад Општинске 

управе одговара Скупштини општине и 

Општинском већу у складу са овим статутом и 

одлуком о Општинској управи. 

 Општинско веће може разрешити 

начелника, односно заменика начелника на 

основу образложеног предлога председника 

Општине или најмање две трећине чланова 

Општинског већа. 

 Предлог за разрешење начелника, 

односно заменика начелника може поднети и 

најмање трећина одборника Скупштине 

општине.  

 

Помоћници председника Општине 

 

Члан 90. 

 

Председник Општине може постављати 

своје помоћнике из редова запослених у 

Општинској управи који обављају послове из 

појединих области (за економски развој, 

урбанизам, комуналне делатности, развој 

месних заједница и др.). 

Помоћници председника Општине 

покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја 

за развој Општине у областима за које су 

постављени и врше и друге послове утврђене 

актом о организацији Општинске управе. 

У Општинској управи могу се 

поставити највише три помоћника председника 

Општине.  

 

Уређење Општинске управе 

 

Члан 91. 

 

Одлука о општинској управи доноси 

Скупштина општине на предлог Општинског 

већа. 

Одлуком о општинској управи 

регулишу се услови и поступак за постављење и 

разрешење начелника и заменика начелника 

Општинске управе 

Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Општинске управе доноси 

начелник уз сагласност Општинског већа. 

 

Овлашћења у вршењу управног надзора 

 

Члан 92. 

 

Општинска управа у обављању 

управног надзора може: 

1) наложити решењем извршење мера и 

радњи у одређеном року; 

2) изрећи мандатну казну; 

3) поднети пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело или привредни 

преступ и поднети захтев за покретање 

прекршајног поступка; 

4) издати привремено наређење, односно 

забрану; 

5) обавестити други орган, ако постоје 

разлози, за предузимање мера за које је 

тај орган надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је 

овлашћена законом, прописом или 

општим актом. 

Овлашћења и организација за обављање 

послова из става 1. овог члана, ближе се уређују 

одлуком Скупштине општине.  

 

Примена прописа о управном поступку 

 

Члан 93. 

 

У поступку пред Општинском управом, 

у коме се решава о правима, обавезама и 

интересима грађана и правних лица, примењују 

се прописи о управном поступку. 
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Сукоб надлежности 

 

Члан 94. 

 

Општинско веће решава сукоб 

надлежности између Општинске управе и 

других предузећа, организација и установа кад 

на основу одлуке Скупштине општине одлучују 

о појединим правима грађана, правних лица или 

других странака. 

Начелник Општинске управе решава 

сукоб надлежности између унутрашњих 

организационих јединица. 

 

Услови за обављање управних послова 

 

Члан 95. 

 

Послове Општинске управе који се 

односе на остваривање права, обавеза и 

интереса грађана и правних лица могу обављати 

лица која имају прописану школску спрему, 

положен стручни испит за рад у органима 

државне управе и одговарајуће радно искуство, 

у складу са законом и другим прописом. 

 

Изузеће 

 

Члан 96. 

 

О изузећу начелника Општинске управе 

решава Општинско веће. 

О изузећу службеног лица у 

Општинској управи решава начелник. 

 

VI.НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У 

ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

Облици непосредног учешћа грађана 

 

Члан  97. 

 

Грађани Општине непосредно учеству-

ју у остваривању послова Општине путем гра-

ђанске иницијативе, збора грађана и референду-

мом. 

Грађанска иницијатива 

 

Члан 98. 

 

Грађани путем грађанске иницијативе 

предлажу Скупштини општине доношење акта 

којим ће се уредити одређено питање из 

надлежности Општине, промену статута или 

других аката и расписивање референдума у 

складу са законом. 

Општинска управа има обавезу да 

пружи стручну помоћ грађанима приликом 

формулисања предлога садржаног у грађанској 

иницијативи. 

Грађанска иницијатива пуноважно је 

покренута ако је листа потписника грађанске 

иницијативе састављена у складу са законом и 

ако је исту потписало најмање 5% бирача Оп-

штине, који су уписани у бирачки списак према 

последњем званично објављеном решењу о 

закључењу бирачког списка за избор одборника 

Скупштине општине, ако законом или овим 

статутом није другачије предвиђено. 

О предлогу из става 1. овога члана, 

Скупштина општине је дужна да одржи распра-

ву и да достави образложен одговор грађанима 

у року од 60 дана од дана добијања предлога. 

 

Збор грађана  

 

Члан 99. 

 

Збор грађана расправља и даје предлоге 

о питањима из надлежности органа Општине. 

 

Сазивање збора 

 

Члан  100. 

 

Збор грађана сазива се за насељено ме-

сто или део насељеног места, који може бити: 

заселак, улица, део градског насеља, подручје 

месне заједнице или другог облика месне 

самоуправе.                

Збор грађана сазива председник Оп-

штине, председник Скупштине општине, 

овлашћени представник месне заједнице или 

другог облика месне самоуправе, најмање 5% 

грађана са пребивалиштем на подручју за које 

се збор сазива и најмање пет одборника, најма-

ње осам дана пре дана одржавања. 

Општинска управа има обавезу да 

пружи помоћ сазивачу у сазивању и 

припремању одржавања збора грађана.  

Предлог за сазивање збора може 

упутити орган општине надлежан за 

одлучивање о питању које се разматра на збору. 
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О сазваном збору, грађани се обавешта-

вају истицањем акта о сазивању збора на 

огласној табли, преко средстава информисања 

или на други уобичајен начин. 

Сазивач је обавезан да обавести 

општинску управу о одржавању збора. 

 

Рад збора и утврђивање ставова збора 

 

Члан 101. 

 

Збором грађана председава сазивач или 

лице које он овласти.  

Збор грађана разматра предлоге и 

заузима ставове о њима ако му присуствује 5% 

бирача према последњем званично објављеном 

решењу о закључењу бирачког списка за избор 

одборника Скупштине општине, са подручја за 

које је збор сазван. 

Право учешћа у разматрању питања, 

покретању иницијатива и предлагању 

појединих решења, имају сви пунолетни 

грађани Општине. 

Право одлучивања на збору грађана 

имају и грађани чије је пребивалиште или 

имовина на подручју за које је збор сазван.  

Одлуке на збору грађана се доносе 

већином присутних грађана са правом 

одлучивања.  

Општинска управа дужна је да пружи 

стручну помоћ грађанима приликом 

формулисања предлога, односно захтева збора 

грађана, а пре њиховог упућивања надлежним 

органима Општине. 

 

Поступање надлежног органа Општине 

 по одржаном збору 

 

Члан 102. 

 

Органи општине дужни су да у року од 

60 дана од дана одржавања збора грађана, 

размотре захтеве и предлоге грађана, заузму 

став о њима, односно донесу одговарајућу 

одлуку или меру и о томе обавесте грађане. 

             

Референдум 

 

Члан 103. 

 

Скупштина општине може на сопствену 

иницијативу, већином гласова од укупног броја 

одборника, да распише референдум о питањима 

из свога делокруга. 

Скупштина општине дужна је да распи-

ше референдум о питању из свога делокруга на 

захтев грађана Општине. 

Захтев грађана из става 2. овог члана 

пуноважан је ако је листа потписника захтева 

састављена у складу са законом и ако је исту 

потписало најмање 10% бирача Општине, према 

последњем званично објављеном решењу о 

закључењу бирачког списка за избор одборника 

Скупштине општине. 

Одлука путем референдума донета је 

ако се за њу изјаснила већина грађана која је 

гласала, под условом да је гласало више од по-

ловине укупног броја грађана Општине са 

правом гласа. 

Одлука донета на референдуму 

обавезујућа је. 

 

Референдум на делу територије Општине 

 

Члан  104.  

 

Скупштина општине дужна је да распи-

ше референдум на делу територије Општине о 

питању које се односи на потребе, односно ин-

тересе становништва тог дела територије, ако је 

листа потписника захтева за расписивање рефе-

рендума састављена у складу са законом и ако 

је исту потписало најмање 10 % бирача према 

последњем званично објављеном решењу о 

закључењу бирачког списка за избор одборника 

Скупштине општине, са дела територије Оп-

штине за коју се тражи расписивање референду-

ма. 

 О предлогу из става 1. овог члана, 

Скупштина је дужна да одржи расправу и да 

достави образложен одговор грађанима у року 

од 60 дана од дана добијања предлога.  

 

Притужбе грађана 

 

Члан 105. 

 

Органи и службе Општине дужни су да 

грађанима у остваривању њихових права и 

обавеза дају потребне податке, објашњења и 

обавештења. 

Органи и службе Општине дужни су да 

свима омогуће подношење притужби на свој 
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рад и на неправилан рад и однос запослених у 

општинској управи.  

Органи и службе Општине дужни су да 

испитају наводе истакнуте у притужби, који 

указују на пропусте и неправилности у 

њиховом раду и да у складу са законом покрену 

одговарајући поступак за санкционисање и 

отклањање пропуста и неправилности. 

Органи и службе Општине дужни су да 

дају подносиоцу притужбе, одговоре и 

информације о томе  да ли је и како по 

притужби поступљено у року од 30 дана, ако 

подносилац притужбе то захтева. 

 

VII.  ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА 

У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ 

 

Савет за развој oпштине 

 

 

Члан 106. 

 

Оснива се Савет за развој општине као 

самостално радно тело.  

Савет за развој општине: 

1) иницира утврђивање приоритета у 

области развоја Општине; 

2) учествује у изради стратешких и 

појединачних планова развоја у 

областима од значаја за развој 

Општине; 

3) подстиче развој и прати партнерства 

између Општине и надлежних органа и 

организација, месних заједница и 

удружења грађана, у циљу стварања и 

спровођења развојних пројеката; 

4) иницира и учествује у утврђивању 

локалне политике и мера у социјалној 

заштити, образовању, здравственој 

заштити, запошљавању, одрживом 

развоју, као и у другим областима од 

значаја за развој Општине; 

5) предлаже моделе финансирања 

активности у области социјалне 

политике, образовања, здравствене 

заштите, запошљавања, одрживог 

развоја, као и у другим областима од 

значаја за развој Општине; 

6) иницира припрему пројеката или 

учешће у програмима или пројектима у 

циљу унапређења услуга и обезбеђења 

права грађана, која су у надлежности 

Општине; 

7) прати и даје мишљење о реализацији 

стратешких и појединачних планова 

развоја Општине; 

8) даје мишљење о предлозима развојних 

пројеката у општини који се делимично 

или потпуно финансирају из буџета 

општине, прати њихово остваривање и 

даје своје мишљење о томе, надлежном 

органу Општине; 

9) на основу одлуке надлежног органа 

Општине учествује у партнерским 

програмима и пројектима које спроводи 

Општина са републичким и 

покрајинским органима и установама, 

јединицама локалне самоуправе и 

домаћим и међународним 

организацијама и партнерима. 

 

Састав и мандат 

 Савета за развој Општине 

 

Члан 107. 

 

Савет за развој Општине има 9 чланова. 

Чланови Савета за развој општине 

бирају се на период од четири године, а по 

истеку мандата могу бити поново изабрани.  

Чланове Савета за развој Општине бира 

Скупштина општине из редова грађана и 

стручњака у областима од значаја за локалну 

самоуправу, на предлог председника Општине, 

Општинског већа, одборничких група, месних 

заједница, удружења грађана, струковних и 

професионалних удружења или јавних служби 

Општине, водећи рачуна о равноправности 

полова и заступљености припадника 

националних мањина. 

За члана Савета за развој Општине 

може бити изабран кандидат који испуњава 

најмање један од следећих услова: 

1. доказану стручност и дугогодишње 

ангажовање на унапређењу Општине у 

питањима од значаја за развој 

Општине;  

2. активно учешће у већем броју 

реализованих активности – пројеката 

од важности за Општину; 

3. вишегодишње искуство и доказана 

стручност у професионалном раду у 

установама и организацијама и 

удружењима грађана у областима од 

значаја за Општину, као што су: 

локални економски развој; туризам, 

пољопривреда, комунална 

инфраструктура и урбанистички развој, 

култура, просвета, здравствена и 

социјална заштита и др. 
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Начин рада Савета за развој Општине 

 

Члан 108. 

 Председник Савета за развој Општине 

организује рад Савета за развој Општине, 

сазива и председава седницама, остварује 

сарадњу са органима Оптш  

тине и обавља друге послове утврђене 

пословником Савета за развој Општине. 

 Председника Савета за развој општине 

бирају чланови Савета за развој Општине у 

складу са пословником Савета за развој 

Општине. 

Седнице Савета за развој Општине 

сазива председник Савета најмање једном у три 

месеца или на писани захтев органа Општине 

или једне трећине чланова Савета за развој 

Општине у року од 15 дана од дана подношењa 

захтева. 

Стручне и административне послове у 

вези са радом Савета за развој Општине обавља 

Општинска управа. 

Средства за рад Савета обезбеђују се из 

буџета Општине, а могу се обезбеђивати и из 

других извора, у складу са законом. 

Начин рада Савета за развој општине 

ближе се уређује пословником Савета за развој 

Општине.  

Савет за младе 

 

Члан 109. 

 

Савет за младе: 

1. иницира и учествује у изради локалне 

омладинске политике у области 

образовања, спорта, коришћења 

слободног времена, повећања 

запослености,информисања, активног 

учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, 

здравства, културе, равноправности 

полова, спречавању насиља и 

криминалитета, приступа правима, 

одрживог развоја и животне средине и 

другим областима од значаја за младе; 

2. учествује у изради посебних локалних 

акционих планова, програма и 

политике у сагласности са 

Националном стратегијом за младе и 

прати њихово остваривање; 

3. даје мишљење о питањима од значаја за 

младе и о њима обавештава органе 

Општине; 

4. даје мишљење на нацрте прописа и 

одлука које доноси Скупштина 

општине у областима значајним за 

младе; 

5. усваја годишње и периодичне 

извештаје о остваривању локалне 

омладинске политике и локалних 

акционих планова и програма за младе 

и подноси их Скупштини општине, 

председнику Општине и Општинском 

већу; 

6. иницира припрему пројеката или 

учешћа Општине у програмима и 

пројектима  за младе у циљу 

унапређења положаја младих и 

обезбеђења остваривања њихових 

права која су у надлежности Општине; 

7. подстиче сарадњу између  Општине и 

омладинских организација и удружења 

и даје подршкуреализацији њихових 

активности; 

8. подстиче остваривање међуопштинске 

сарадње која се односи на омладину и о 

томе обавештава органе Општине; 

9. даје мишљење о предлозима пројеката 

од значаја за младе који се делимично 

или потпуно финансирају из буџета 

Општине, прати њихово остваривање и 

даје своје мишљење надлежном органу 

Општине. 

 

Састав и мандат савета за младе 

 

Члан 110. 

 

 Савет за младе има 9 чланова. 

 Председник и чланови Савета за младе 

бирају се на период од четири године, а по 

истеку мандата могу бити поново изабрани. 

 

Избор чланова Савета за младе 

 

Члан 111. 

 

 Председника и чланове Савета за младе 

бира Скупштина општине на предлог 

председника Општине, председника Скупштине 

општине, одборничких група, месних заједница, 

удружења грађана, омладинских организација и 

удружења, школа и других јавних служби. 

 Скупштина општине бира чланове 

Савета за младе из састава грађана, стручњака, 

представника удружења, представника школа и 

других јавних служби водећи рачуна о 

равноправности полова и заступљености 

припадника националних мањина у мешовитим 

срединама. 
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 Најмање половину чланова Савета за 

младе чине млади узраста од 15 до 30 година 

који су поступцима и активностима значајно 

афирмисали позитивну улогу и значај младих  у 

локалној заједници, односно који су добитници 

школске, факултетске, научне односно друге 

награде од значаја за различите области 

интересовања младих. 

 Остале чланове Савета за младе бира 

Скупштина општине под условом да поседују 

вишегодишње искуство у раду са проблемима 

младих, доказану стручност, односно да су 

активно учествовали у већем броју активности 

од важности за младе.  

 

Начин рада Савета за младе 

 

Члан 112. 

 

 Председник Савета за младе организује 

рад Савета, сазива и председава седницама, 

остварује сарадњу са органима Општине и 

обавља друге послове утврђене пословником 

Савета. 

 Председника Савета за младе бирају 

чланови Савета у складу са пословником Савета 

за младе. 

 Седнице Савета за младе сазива 

председник Савета, најмање једном у три 

месеца или на писани захтев органа Општине 

или једне трећине чланова Савета, у року од 15 

дана од дана подношења захтева. 

 Стручне и административне послове у 

вези са радом Савета обавља Општинска 

управа. 

 Средства за рад Савета обезбеђују се из 

буџета Општине, а могу се обезбеђивати и из 

других извора у складу са законом. 

 Начин рада Савета ближе се уређује 

пословником. 

 

Јавна анкета 

 

Члан 113. 

 

Органи Општине могу консултовати 

грађане о питањима из своје надлежности.  

Консултације из става 1. овог члана 

врше се путем јавне анкете. 

 

 

 

 

Јавна расправа 

Члан 114. 

 

Органи Општине дужни су да одрже 

најмање једну јавну расправу:  

            1) у току поступка усвајања статута 

Општине 

       2) у току поступка усвајања одлуке о 

буџету Општине; 

       3) у току поступка утврђивања стопе 

изворних прихода Општине; 

       4) у току поступка усвајања стратешких 

и акционих планова развоја;  

       5) и у другим случајевима предвиђеним 

законом, Статутом и одлукама Скупштине 

општине. 

 

Организовање јавне расправе 

 

Члан 115. 

 

Јавна расправа, у смислу овог статута, 

подразумева отворени састанак представника 

надлежних органа Општине, односно јавних 

служби са заинтересованим грађанима и 

представницима удружења грађана и средстава 

јавног обавештавања. 

 Скупштина општине је дужна да 

грађанима из свих делова Општине омогући 

учешће у јавним расправама. 

 Председник Скупштине општине 

организује јавну расправу у случајевима 

предвиђеним овим статутом и одлукама 

Скупштине општине, на иницијативу органа и 

тела Општине, као и на сопствену иницијативу. 

Председник Скупштине општине 

позива одговарајуће представнике органа 

Општине и јавних служби чији је оснивач 

Општина да учествују у јавној расправи. 

 Председник Скупштине општине 

дужан је да редовно обавештава Скупштину 

општине о неодазивању лица из става 4. овог 

члана. 

 О току јавне расправе сачињава се 

белешка која се доставља свим органима 

Општине. 

 Скупштина општине уређује начин 

обавештавања јавности о одржавању јавне 

расправе, као и начин на који ће се обезбедити 

увид јавности у садржај бележака о одржаним 

јавним расправама.  
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VIII.  МЕСНА САМОУПРАВА  

 

Облици месне самоуправе 

 

Члан 116. 

Ради задовољавања потреба и интереса 

од непосредног значаја за грађане са дела  

територије Општине, у Општини се образују 

месне  заједнице 

 и други облици месне самоуправе.  

Месна заједница се образује за једно 

или више села. Уколико се месна заједница 

образује за више села, у сваком селу се могу 

образовати месни одбори.  

 

Правни статус месне самоуправе 

 

Члан 117. 

 

Месна заједница односно други облик 

месне самоуправе има својство правног лица у 

оквиру права и дужности утврђених овим 

статутом и одлуком о оснивању.  

Месни одбори немају својство правног 

лица.  

 

Оснивање, промена подручја и укидање 

 месне самоуправе 

 

Члан  118. 

 

Предлог за оснивање нове месне 

заједнице, промену подручја и укидање месне 

заједнице односно других облика месне 

самоуправе могу поднети председник Општине, 

најмање четвртина одборника, Савет месне 

заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе или грађани са пребивалиштем на 

територији на коју се предлог односи, путем 

грађанске иницијативе. 

О оснивању нове месне заједнице, 

промени подручја и укидању месне заједнице 

односно другог облика месне самоуправе 

одлучује Скупштина општине већином од 

укупног броја одборника.  

Скупштина општине дужна је да пре 

доношења одлуке о оснивању нове месне 

заједнице, промени подручја и укидању месне 

заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе прибави мишљење грађана са дела 

територије Општине на који се предлог односи.   

  Мишљење о оснивању или укидању 

месне заједнице или другог облика месне 

самоуправе грађани дају лично на збору или 

подписивањем личних изјава. За оснивање или 

укидање месне заједнице или другог облика 

месне самоуправе потребно је да се изјасни 

већина  пунолетних грађана  који имају 

пребивалиште на територији за коју се оснива 

или укида месна заједница, односно други 

облик  месне самоуправе. 

  

Јавност рада 

 

Члан  119. 

 

Рад органа месне заједнице, односно 

другог облика месне самоуправе јаван је. 

  Јавност рада и обавештавање грађана 

нарочито се обезбеђује: 

1) обавезним јавним расправама: 

 о предлогу финансијског плана месне 

заједнице, односно другог облика 

месне самоуправе, 

 о завршном рачуну месне заједнице, 

односно другог облика месне 

самоуправе, 

 о годишњим извештајима о раду месне 

заједнице, односно другог облика 

месне самоуправе,  

 у другим приликама када органи 

Општине или месне заједнице, односно 

другог облика месне самоуправе то 

одлуче; 

2) истицањем дневног реда и материјала 

за седницу Савета месне заједнице, 

односно другог облика месне 

самоуправе, као и предлога одлука 

месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе на огласној 

табли, односно, огласном простору који 

је доступан највећем броју грађана, 

истицањем усвојених одлука и других 

аката, као и обавештавањем грађана о 

седницама Савета месне заједнице 

односно другог облика месне 

самоуправе, о зборовима грађана и 

другим скуповима од локалног 

интереса, најмање осам дана пре дана 

њиховог најављеног одржавања; 

3) правом грађана да остварују увид у 

записнике и акте Савета месне 

заједнице, односно другог облика 

месне самоуправе и присуствују 

седницама Савета месне заједнице, 

односно другог облика месне 

самоуправе. 
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Уколико се месна заједница оснива за 

више села, Савет месне заједнице дужан је да 

обезбеди постављање огласне табле, односно да 

обезбеди огласни простор за истицање 

обавештења из става 2. у сваком од села. 

Јавност рада и обавештавање грађана 

ближе се уређују статутом месне заједнице, 

односно другог облика месне самоуправе.  

 

Савет месне заједнице 

 

Члан 120. 

 

У месној заједници, односно другом 

облику месне самоуправе образује се Савет 

месне заједнице као представничко тело 

грађана.  

Послови и задаци Савета, број чланова 

Савета и начин одлучивања у Савету уређују се 

статутом месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе.  

Изборе за Савет месне заједнице, 

односно другог облика месне самоуправе 

расписује председник Скупштине општине, а по 

правилу одржавају се у исто време када и 

општи избори за одборнике Скупштине 

општине. 

Органи месне заједнице, односно 

другог облика месне самоуправе бирају се 

непосредно, на начин утврђен одлуком о 

месним заједницама и статутима месних 

заједница. Сваки грађанин са пребивалиштем на 

подручју месне заједнице или другог облика 

месне самоуправе, који је навршио 18 година 

живота има право да бира и да буде биран у 

органе месне заједнице, односно другог облика 

месне самоуправе. 

Чланство у органима месне заједнице, 

односно другог облика месне самоуправе 

престаје оставком, због безусловне осуде на 

казну затвора, због потпуног или делимичног 

губљења пословне способности, због губљења 

држављанства Републике Србије или промене 

пребивалишта ван подручја месне заједнице, 

односно другог облика месне самоуправе, 

опозивом или смрћу.  

Средства за рад 

 

Члан  121. 

Средства за рад месне заједнице, одно-

сно другог облика месне самоуправе обезбеђују 

се из: 

1) средстава обезбеђених у буџету 

Општине; 

2) средстава која грађани обезбеђују само-

доприносом; 

3) донација; 

4) прихода које месна заједница оствари 

својом активношћу. 

Средства која Општина преноси месној 

заједници обезбеђују се у буџету Општине 

посебно за сваку месну заједницу, по наменама: 

1) средства за рад органа месне заједнице 

за текуће трошкове; 

2) средства за обављање послова који су 

поверени месној заједници;  

3) средства за суфинансирање програма 

самодоприноса, који је уведен за 

подручје или део подручја месне 

заједнице; 

4) средства за суфинансирање програма 

изградње комуналне инфраструктуре у 

коме грађани учествују сопственим 

финансијским средстава, у складу са 

програмима јавних предузећа и 

установа;  

Месна заједница, односно други облик 

месне самоуправе користи средства у складу са 

финансијским планом, на који сагласност даје 

Општинска управа. 

 

Поверавање послова месној самоуправи 

 

Члан 122. 

 

Одлуком скупштине  Општине може се 

свим и појединим месним заједницама, односно 

другим облицима месне самоуправе поверити 

вршење одређених послова из надлежности 

Општине, уз обезбеђивање за то потребних 

средстава. 

При поверавању послова полази се од 

тога да ли су ти послови од непосредног и 

свакодневног значаја за живот становника ме-

сне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе. 

 

Организовање рада Општинске управе у 

месним заједницама 

 

Члан 123. 

 

За обављање одређених послова из 

надлежности Општинске управе, може се 

организовати рад Општинске управе у месним 

заједницама.  
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Послове из става 1. овог члана одређује 

председник Општине на предлог начелника 

Општинске управе. 

 

IX.  САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ  

ОПШТИНЕ 

 

Сарадња и удруживање Општине 

 са општинама и градовима у земљи 

 

Члан 124. 

 

 Општина, њени органи и службе, као и 

предузећа, установе и друге организације чији 

је оснивач, удружује се и остварује сарадњу са 

другим општинама и градовима и њиховим 

органима и службама у областима од 

заједничког интереса и ради њиховог оствари-

вања могу удруживати средства и образовати 

заједничке органе, предузећа, установе и друге 

организације и установе, у складу са законом и 

Статутом. 

            

Сарадња са територијалним заједницама и 

јединицама локалне самоуправе других 

држава 

 

Члан 125. 

 

Општина може да остварује сарадњу у 

областима од заједничког интереса са 

одговарајућим територијалним заједницама и 

општинама и градовима у другим државама, у 

оквиру спољне политике Републике Србије, уз 

поштовање територијалног јединства и правног 

поретка Републике Србије, у складу са Уставом 

и законом.  

 Одлуку о сарадњи са одговарајућим 

територијалним заједницама, општинама и гра-

довима доноси Скупштина општине, уз 

сагласност Владе Републике Србије. 

Споразум или други акт о 

успостављању сарадње потписује председник 

Општине или лице које он овласти. 

Акт из става 3. овог члана објављује се 

после прибављања сагласности Владе 

Републике Србије. 

 

Удруживање у асоцијације градова и 

општина 

 

Члан 126. 

 

Општина може бити оснивач или при-

ступати асоцијацијама градова и општина.  

Општина оснива и приступа 

асоцијацијама градова и општина ради 

унапређења развоја локалне самоуправе, њене 

заштите и остваривања заједничких интереса. 

Општина, такође, кроз чланство у 

асоцијацијама размењује искуства и остварује 

сарадњу са градовима и општинама у земљи и 

другим државама, учествује у заступању 

сопственог и заједнички утврђеног интереса 

пред државним органима посебно у поступку 

доношења закона и других аката од значаја за 

заштиту, унапређење и финансирање локалне 

самоуправе, као и других прописа од значаја за 

остваривање послова градова и општина.  

 

Сарадња са невладиним и другим 

организацијама 

 

Члан 127. 

 

 Органи Општине могу сарађивати са 

невладиним организацијама, хуманитарним и 

другим организацијама, интересу Општине и 

њених грађана.  

 

X.  ЗАШТИТА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

Заштита права Општине  

 

Члан  128. 

 

Заштита права Општине обезбеђује се 

на начин и по поступку утврђеном законом. 

 

 

Покретање поступка за оцену уставности и 

законитости  

 

Члан 129. 

 

 Скупштина општине покреће поступак 

за оцену уставности и законитости закона или 

другог општег акта Републике Србије којим се 

повређује право на локалну самоуправу. 

 

Право жалбе Уставном суду 

 

Члан 130. 

 

 Председник Општине има право жалбе 

Уставном суду ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Општине 

онемогућава вршење надлежности Општине. 
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Заштитник грађана 

 

Члан  131. 

 

У Општини се установљава заштитник 

грађана.  

Заштитник грађана штити права 

грађана од повреда учињених од стране 

Општинске управе као и установа, органа и 

организација који врше јавна овлашћења, а чији 

оснивач је Општина; контролише рад 

Општинске управе и штити право грађана на 

локалну самоуправу, ако је реч о повреди 

прописа и општих аката Општине. 

Заштитник грађана може имати једног 

или више заменика. На предлог заштитника 

грађана Скупштина општине одлучује о 

установљењу, о броју заменика и подручју 

њиховог рада, као и о избору заменика. 

 

Самосталност и независност 

 

Члан 132. 

 

Заштитник грађана поступа и делује на 

основу и у оквиру Устава, закона, потврђених 

међународних уговора и општеприхваћених 

правила међународног права као и Статута 

општине.  

У свом деловању заштитник грађана се 

руководи принципима законитости, 

непристрасности, независности и правичности. 

Одлуком Скупштине општине ближе се 

уређују начин обраћања заштитнику грађана и 

правила поступања и рада заштитника грађана. 

 

Поступање заштитника грађана 

 

Члан 133. 

 

О појавама незаконитог и неправилног 

рада Општинске управе и јавних служби које 

врше јавна овлашћења, а чији је оснивач 

Општина, којима се крше права или интереси 

грађана, заштитник грађана упозорава ове 

органе и службе, упућује им критике, даје 

препоруке за рад, иницира покретање поступака 

за отклањање повреда права и о томе 

обавештава јавност. 

 У домену заштите људских и 

мањинских права, заштитник грађана: 

1) прати остваривање људских и 

мањинских права и даје препоруке за 

унапређење остваривања људских и 

мањинских права; 

2) прикупља информације о примени 

закона и других прописа из области 

људских права и права на локалну 

самоуправу; 

3) саставља годишњи извештај о 

остваривању људских и мањинских 

права; 

4) обавештава ширу јавност о кршењу 

људских и мањинских права; 

5) прима и испитује представке које се 

односе на повреду људских и 

мањинских права; 

6) посредује у мирном решавању спорова 

везаних за кршење људских права; 

7) иницира покретање одговарајућих 

поступака пред надлежним органима у 

случају кршења људских права; 

8) организује и учествује у организовању 

стручних састанака, саветовања и 

кампања информисања јавности о 

питањима значајним за остваривање 

људских и мањинских права; 

9) иницира и подстиче образовање о 

људским и мањинским правима; 

10) обавља и друге послове утврђене 

законом, Статутом и одлуком 

Скупштине општине. 

У обављању својих надлежности 

заштитник грађана сарађује са заштитницима 

грађана у општинама, као и са Заштитником 

грађана у Републици. 

Заштитник грађана штити право 

грађана на локалну самоуправу у складу са 

одлуком Скупштине општине.  

 

Избор заштитника грађана 

 

Члан 134. 

 

Заштитника грађана бира и разрешава 

Скупштина општине већином од укупног броја 

одборника. 

Предлог за избор заштитника грађана 

подноси одборничка група или најмање трећина 

одборника.  

Заштитник грађана се бира на период 

од пет година и може још једном бити биран на 

тај положај. 

За заштитника грађана може бити 

бирано лице које, поред општих услова за 

стицање бирачког права (држављанство, 

пунолетство, пословна способност, 

пребивалиште на подручју Општине), има 

најмање пет година професионалног искуства 
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на пословима у области заштите људских и 

мањинских права, ужива морални интегритет и 

није осуђивано нити се против њега води 

кривични поступак. 

Заштитник грађана не може бити члан 

политичке странке и не може обављати ниједну 

јавну функцију нити било коју професионалну 

делатност. 

 

Разрешење заштитника грађана 

 

Члан 135. 

 

 Заштитник грађана се разрешава 

дужности пре истека мандата ако буде осуђен за 

кривично дело на казну затвора, ако не обавља 

послове из своје надлежности на стручан, 

непристрасан, независан и савестан начин или 

се налази на положајима (функцијама), односно 

обавља послове који су неспојиви са положајем 

заштитника грађана.  

Предлог за разрешење заштитника 

грађана може поднети одборничка група или 

најмање трећини одборника.  

О разрешењу заштитника грађана 

одлучује Скупштина општине већином од 

укупног броја одборника. 

На разрешење заменика заштитника 

грађана сходно се примењују одредбе о 

разрешењу заштитника грађана. 

 

Подношење извештаја Скупштини 

општине 

 

Члан 136. 

 

Заштитник грађана доставља годишњи 

извештај Скупштини општине. 

Ако процени да је то потребно због 

разматрања одређених питања, заштитник 

грађана може Скупштини општини достављати 

и ванредне извештаје. 

Скупштина општине разматра 

извештаје заштитника грађана на првој наредној 

седници. 

 

Право присуствовања седницама Скупштине 

општине и њених радних тела 

 

 

 

 

Члан 137. 

 

Заштитник грађана има право да 

присуствује седницама Скупштине општине и 

радних тела Скупштине општине, као и да 

учествује у расправи када се расправља о 

питањима из његове надлежности. 

 

Средства за рад заштитника грађана 

 

Члан 138. 

 

Средства за рад заштитника грађана 

обезбеђују се у буџету Општине, а могу се 

обезбеђивати и из других извора, у складу са 

законом. 

 

XI.  АКТИ ОПШТИНЕ   

 

Акти Општине 

 

Члан 139.  

 

У вршењу послова из своје 

надлежности Општина доноси одлуке, правил-

нике, наредбе, упутства, решења, закључке, 

препоруке и друге потребне акте. 

 

Хијерархија аката Општине 

 

Члан 140. 

 

Одлуке и општи акти Скупштине оп-

штине морају бити сагласни са законом и овим 

статутом. 

Акти председника Општине и Општин-

ског већа морају бити сагласни са законом, 

овим статутом, одлукама и општим актима 

Скупштине општине. 

Акти Општинске управе морају бити 

сагласни са законом, овим статутом, одлукама и 

општим актима органа Општине. 

 

Објављивање и ступање на снагу  

општих аката 

 

Члан  141. 

 

Општи акти органа Општине објављују 

се у „Службеном листу општине Алексинац“. 

            Акти из става 1. овог члана ступају на 

снагу осмог дана од дана објављивања, осим 
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ако доносилац у поступку доношења не утврди 

да постоје оправдани разлози да исти ступи на 

снагу и раније. 

Остали акти Општине објављују се у 

„Службеном листу општине Алексинац”, ако је 

то тим актима предвиђено. 

 

XII. ТУМАЧЕЊЕ,  ДОНОШЕЊЕ И ПРО-

МЕНА СТАТУТА 

 

Аутентично тумачење Статута 

 

Члан  142. 

 

Аутентично тумачење Статута даје 

Скупштина општине на предлог Општинског 

већа. 

 

Поступак за промену или доношење Статута 

 

Члан  143. 

 

Предлог за доношење или промену Ста-

тута општине може поднети најмање 10 % бира-

ча Општине, трећина одборника, председник 

Општине, Општинско веће и надлежно радно 

тело Скупштине општине. 

Предлог се подноси у писаном облику 

са образложењем. 

О предлогу из става 1. овог члана Скуп-

штина одлучује већином гласова од укупног 

броја одборника. 

Када Скупштина општине одлучи да 

приступи доношењу или промени Статута 

Општине, истом одлуком одређује начин и 

поступак доношења, односно промене Статута 

и именује комисију за израду нацрта акта о 

доношењу или промени статута Општине. 

Скупштина општине усваја акт о доно-

шењу или промени Статута већином гласова од 

укупног броја одборника. 

 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање прописа Општине 

 са овим статутом 

 

Члан 144. 

 

Прописи Општине ускладиће се са 

одредбама овог статута у року од шест месеци  

од дана ступања на снагу овог статута. 

Прописи Општине остају на снази до 

њиховог усклађивања са овим статутом. 

 

Образовање савета за развој општине 

 

Члан 145. 

 

Скупштина општине изабраће чланове 

Савета за развој општине у року од 60 дана од 

дана ступања на снагу овог статута. 

Прву седницу Савета за развој општине 

сазваће председник Скупштине општине у року 

од 15 дана од дана избора чланова Савета. 

До доношења Пословника Савета за 

развој општине, права и дужности председника 

Савета вршиће најстарији члан Савета. 

 

Престанак важења Статута 

 

Члан  146. 

 

Даном ступања на снагу овог статута, 

престаје да важи Статут општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац”,  број 

8/02, 5/04 и 1/06). 

 

Ступање на снагу 

 

Члан  147. 

 

Овај статут ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу оп-

штине Aлексинац “. 

 

                                                                   

______________ 

 

                                                                  

На основу члана 52. тачка 10. Статута 

општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 8/08), Скупштина општине 

Алексинац, на седници од  24.04.2013. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  СТАТУТ  

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊУ  ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 
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I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Статут ЈП 

Дирекција за урбанизам и изградњу општине 

Алексинац, који је усвојен Одлуком  број: 

974/2-1 , на седници Упрваног одбора од 

15.04.2013. године. 

II 

 

Текст  Статута ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу општине  Алексинац  

саставни је део овог решења. 

 

III 

 

 Решење доставити: ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу  општине Алексинац и 

Архиви општине Алексинац. 

 

 

III/01 Број: 02-63 

У Алексинцу, 24.04.2013. године 

                                                                                                                                      

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

     

______________ 

 

На основу члана 65. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 

119/12 ), члан 2,тачка 10. и члана 3, тачка 10 

Закона о комуналним делатностима 

(,,Сл.гласник РС,, бр.88/2011) и члана 48, тачка 

8 Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу општине Алексинац 

(Сл.лист општине Алексинац бр. 3/2013) 

Управни одбор ЈП Дирекција за урбанизам и 

изградњу општине Алексинац на седници 

одржаној дана  15.04.2013. године, донео је   : 

 

С Т А Т У Т 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Статутом уређују се питања од 

значаја за  организовање, рад и пословање ЈП 

Дирекција за урбанизам и изградњу општине 

Алексинац ( у даљем тексту; Дирекција) и то: 

подаци о оснивачу, фирми, седишту, 

печату,штамбиљу, одговорност за обавезе, 

јавност у раду, делатности Дирекције, 

унутрашња организација и статусне промене, 

заступање, пословање (планирање средстава за 

рад и расподела добити), органи Дирекције, 

општа акта, и начин њиховог доношења, 

пословна тајна, заштита животне средине и 

завршне одредбе и другим питањима која су од 

значаја за несметано обављање делатности за 

које је основана Дирекција. 

 

Члан 2. 

 

 ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 

општине Алексинац основана је одлуком СО 

Алексинац број :011-74 од 05.11.2003. године а 

настало је спајањем Фонда за грађевинско 

земљиште и комуналне делатности, Фонда за 

комунално уређење насељених места и ЈП за 

стамбене услуге општине Алексинац. 

 

Члан 3. 

 

 ЈП Дирекција за урбанизам и 

изгардњуопштине Алексинац основана је ради 

обезбеђења услова за уређење , коришћење, 

унапређење и заштиту грађевинског земљишта, 

комуналних објеката и инсталација комуналних 

добара од општег интереса, услова за изградњу, 

одржавања, заштиту, коришћење, развој и 

управљање локалним и некатегорисаним 

путевима и улицама, услова за комунално 

уређење насељених места. 

 

Члан 4. 

 

 Права и обавезе оснивача према ЈП 

Дирекцији утврђена су одлуком о оснивању 

јавног предузећа и овим Статутом. 

 

II  ФИРМА, СЕДИШТЕ,ПЕЧАТ И 

ШТАМБИЉ ДИРЕКЦИЈЕ 

 

Члан 5. 

 

 Дирекција има својство правног лица са 

правима и обавезама утврђеним Законом о 

јавним предузећима, Законом о комуналним 

делатностима, Одлуком о оснивању и овим 

Статутом и у правном промету са трећим 

лицима иступа без ограничења.  

 За обавезе настале у правном промету 

са трећим лицима , Дирекција  одговара 

целокупном својом имовином. 

 

Члан 6. 

 

 ЈП Дирекција послује под пословним 

именом: ЈП -ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

(исписано ћириличним писмом). 
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Члан 7.  

 

 Седиште ЈП Дирекције је у Алексинцу, 

ул.  Душана Тривунца бр. 7. 

 Скраћемо пословно име је:ЈП 

Дирекција Алексинац. 

 

Члан 8. 

 

 Дирекција има печат и штамбиљ. 

 Печат је округлог облик, пречника 32 

мм, са текстом:  

 -ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 

општине Алексинац. 

 Штамбиљ је правоуганог облика са 

текстом: 

 -ЈП-Дирекција за урбанизам и изградњу 

општине Алексинац, са местом за број, ознаком 

седишта и место за датум. 

 Текст печата и штамбиља исписан је 

ћирилицом на српском језику. 

 Начин употребе, чување и руковање 

печатом и штамбиљом, регулисаће се посебним 

актом, у складу са законом. 

 

Члан 9. 

 

 Одлуку о промени фирме , седишту, 

печата и штамбиља доноси Надзорни одбор 

Дирекције уз сагласност оснивача. 

  

  III ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ  

Члан 10. 

ЈП Дирекција је правно лице које 

обавља делатност од општег интереса. 

ЈП Дирекција може поред делатности 

за чије је обављање основано да обавља и  друге 

делатности уз сагласност оснивача. 

Члан 11. 

ЈП Дирекција послује средствима у 

државној својини. 

ЈП Дирекција може отуђивати и 

прибављати основна средства уз сагласност 

оснивача а начин прописан законом. 

  Члан 12. 

Дирекција у правном промету са 

трећим лицима има сва овлашћења  и  иступа у 

своје име и за свој рачун, и одговара за обавезе 

целокупном својом имовином (потпуна 

одговорност). 

Организациони делови Јавног 

предузећа немају овлашћења у правном 

промету. 

  IV  ЗАСТУПАЊЕ ДИРЕКЦИЈЕ 

Члан 13. 

Дирекцију заступа и представља 

директор без ограничења у оквиру регистроване 

делатности. 

Директор у случају одсутности 

замењује лице које он овласти, у складу са 

Актом о систематизацији радних послова и 

задатака. 

Члан 14. 

Директор Дирекције има сва 

овлашћења у правном промету у оквиру 

делатности Дирекције уписане у АПР. 

Директор је овлашћен да у име 

Дирекције , а у складу са делатношћу Дирекције 

закључује  уговоре и обавља друге послове у 

складу са законом, овим Статутом и одлукама 

Надзорног одбора. 

 Члан 15.  

 Директор , као заступник Дирекције 

може другом лицу дати  писмено пуномоћје за 

закључивање одређених врста  уговора , 

заступање пред судовима и др. државним 

органима . 

 Директор Дирекције може генералним и 

специјалним пуномоћјем пренети појединачна 

овлашћења за заступање других радика 

Дирекције или на лица ван Дирекције. 

 У случају одсутности Директора или 

његове спречености Дирекцију заступа и 

представља радник кога директор унапред за то 

овласти.  

 

V  ДЕЛАТНОСТ  ДИРЕКЦИЈЕ  

Члан 16. 

 Делатност Дирекције је: 

7111-Архитектонска делатност 

7112- Инжењерске делатности и 

техничко саветовање 
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7022-Консултантске активности у вези 

са пословањем и осталим управљањем 

7490-Остале стручне , научне и 

техничке делатности  

8219-Фотокопирање,припремање 

докумената и др.специјализована канцеларијска 

подршка 

6820- Изнајмљивање властитих или 

изнајмљених некретнина и управљање њима 

6920-рачуноводствени, 

књиговодствени и ревизорски послови,пореско 

саветовање 

6910-Правни послови 

Дирекција обавља стручне послове 

урбанистичког планирања , пројектовања и 

уређења простора и насеља и то: 

-прати проучава појаве и промене у 

простору и насељу  и обезбеђује обављање 

претходних радова за потребе припреме израде 

урбанистичке документације  

  - припрема ,израђује и прати 

спровођење просторног и урбанистичких 

планова и пројеката; 

                  - израђује урбанистичко техничке 

услове за потребе издавања урбанистичке 

дозволе и прикупљања потврде да је техничка 

документација урађена у складу са датим 

условима ради издавања урбанистичке 

сагласности; 

                  - прикупља, сређује, обрађује, чува и 

публикује податке од значаја за насеља и 

уређење простора и води информациону основу 

о простору и његовом уређењу на целој 

територији општине; 

- издаје уверења, извештаје и 

информације о чињеницама и подацима 

садржаним у урбанистичкој документацији на 

захтев заинтересованих лица и надлежних 

органа; 

- врши истраживање за потребе 

планирања и уређења простора; 

- организује , уступа и прати израду и 

спровођење просторних и урбанистичких 

планова, студија, пројеката и других научно-

стручних радова; 

- врши стручно сагледавање потреба за 

доношење просторних планова подручја са 

посебном наменом  и детаљним плановима 

уколико њихово доношење није предвиђено  

Просторним планом Републике Србије; 

- евидентира и чува документацију која 

се односи на планирање и уређење простора; 

- израђује пројектну документацију; 

- врши надзор над извођењем радова; 

- обавља инжњењеринг послове; 

- израђује инвестиционе програме за 

трећа лица; 

- врши надзор над изградњом 

комуналних и др. објеката; 

- обавља техничку контролу 

документације; 

Дирекција обавља стручне послове 

уређивања, коришћења, унапређења и заштите 

грађевинског земљишта и комуналних објеката 

и инсталација : 

                       - обезбеђује уређење грађевинског 

земљишта; 

- стара се о заштити и рационалном 

коришћењу грађевинског земљишта; 

- финансира одржавање и унапређење 

комуналних објеката, уређаја и инсталација; 

- уступа и врши контролу извођења 

радова на уређењу грађевинског земљишта, 

изградњи реконструкцији комуналних објеката, 

уређаја и инсталација; 

                 -  организује, уступа и прати израду 

пројектне документације за изградњу 

комуналних и других објеката; 

- управља добрима у општој употреби 

која су јој поверена; 

- врши инвеститорске послове у 

области уређења грађевинског земљишта; 

- прикупља средства и организује 

удруживање средстава ради изградње, 

одржавања или реконструкције комуналних 

објеката, уређаја и инсталација; 

- врши уређење и одржавање паркова и 

зелених и рекреативних површина; 

У области изградње, одржавања, 

заштите, коришћења и управљања локалним и 

некатегорисаним путевима, улицама и путним 

грађевинским објектима, Дирекција: 
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- организује вршење техничке и 

финансијске контроле извршавања годишњег 

програма радована одржавању, заштити и 

развоју путева, улицаи путних грађевинских 

објеката; 

- поверава под најповољнијим 

условима одговарајућим предузећима 

пројектовање, изградњу и реконструкцију 

локалних и некатегорисаних путева и улица , 

путних грађевинских објеката и друге радове на 

путевима и путним грађевинским објектима 

(мостови, надвожњаци и др.); 

- врши инвеститорске послове 

извођења радова; 

- доноси критеријуме и врши расподелу 

средстава намењених за одржавање и раазвој 

путева и путних грађевинских објеката; 

Дирекција обавља послове комуналног 

уређења насељених места на територији 

општине Алексинац, учешћем у финансирању и 

то: 

 изградња и одржавање водоводне и 

канализационе мреже; 

 изградња и одржавање саобраћајница и 

улица; 

 уређење гробаља и других комуналних 

објеката, као и других објеката; 

 уређење депонија, уклањање дивљих 

депонија и заштита животне средине; 

Дирекција расписује конкурс за 

прикупљање средстава за изградњу комуналних 

објеката у насељеним местима у складу са 

годишњим програмом. 

Дирекција обавља следеће послове у 

области стамбене делатности: 

 изградња , реконструкција, адаптација 

и оправка пословних стамбених и 

других објеката; 

 инвестиционо и текуће одржавање 

пословних зграда на којим општина 

има право коришћења; 

 обавља стручне, финансијске, 

административно-техничке послове у 

вези са изградњом станова из средстава 

социјалног становања ,  и остале 

послове за Фонд солидарне стамбене 

изградње општине Алексинац; 

  Дирекција обавља и друге послове и 

задатке из делатности Дирекције у складу са 

класификацијом делатности. 

Члан  17. 

Поред послова наведених у члану 15. 

Статута, Дирекција може обављати и друге 

послове који се уобичајено врше уз наведене 

делатности ради потпунијег коришћења 

капацитета. 

Поједине послове из своје надлежности 

Дирекција може обављати и за трећа лица. 

Обављање појединих стручних послова 

Дирекција може да уступи другом предузећу, 

односно организацији која испуњава услове 

прописане законом. 

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА   

Члан 18. 

 Организација рада и пословања 

Дирекције заснива се на рационалној подели 

рада, како у погледу организационих јединица, 

тако и послове радних задата које обављају 

поједини радници преко служби и одељења и 

то: 

 1. Техничка служба за урбанизам, 

пројектовање и изградњу; 

 2. Служба за финансијско-

комерцијалне послове; 

 3. Служба општег сектора. 

Члан 19. 

 Предузеће организовано као 

јединствена целина, а своју делатност обавља 

на начин да се обезбеде услови прописани 

позитивним законским прописим и 

подзаконским актима. 

Члан 20. 

 Организација и системтизација послова 

и радних задатака Дирекције ближе ће се 

одредити општим актом којим ће се утврдити 

број извршиоца, потребна стручна спрема, 

посебна знања односно радна искуства за 

одређене послове и други услови за заснивање 

радног односа на прописаним радним местима. 

 На општи акт о систематизацији даје 

сагласност Општинско веће. 
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 VII  ПОСЛОВАЊЕ 

1.ПЛАНИРАЊЕ 

     Члан 21.                  

  Основе пословне  политике утврђује 

Надзорни одбор Дирекције које се заснивају на 

годишњем, средњорочном и дугорочном 

планирању рада и развоја.  

 На планове рада и развоја из претходног 

става сагласност даје оснивач. 

 У циљу постизања веће ефикасности на 

реализацији постављених задатака доносе се 

оперативни програми за поједине врсте 

активности. 

Члан 22. 

 Предмети планова и програма из 

претходног члана су између осталог и: 

 обезбеђење израде студија, планова 

и пројеката и програмаа из области , 

делатности за које је Дирекција 

основана; 

 усклађивање планова , програма и 

послова из области делатности, 

Дирекције са плановима , 

програмима других јавних 

предузећа, друштвено политичких 

заједница и других заинтересованих 

субјеката. 

Члан 23. 

 За реализацију годишњег програма из 

претходног члана Статута Дирекција доноси 

Програм пословања за текућу годину. 

 Програмом пословања утврђују се и 

распоређују средства Дирекције по изворима 

прихода и намена коришћења.  

 На програм пословања даје сагласност 

оснивач.  

 У току реализације програма пословања 

могу се у току године вршити промене које 

одговрају новонасталим околностима о чему ће 

се известити оснивач који и даје сагласност. 

Члан 24. 

 За реализацију програма пословања 

одговоран је директор и Надзорни одбор 

Дирекције. 

2. СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА  И РАД  ДИРЕКЦИЈЕ 

Члан 25. 

 За реализацију програма и обављање 

послова из члана 22. Статута обезбеђују се 

средства из следећих извора: 

 накнада за коришћење 

грађевинског земљишта; 

 накнада за уређивање 

грађевинског земљишта; 

 из дела пореза на фонд 

зарада; 

 накнаде за уступање 

грађевинског земљишта; 

 накнаде за путеве; 

 средства од издавања у 

закуп пословног простора и 

других непокретности; 

 средства од накнаде за 

коришћење станова издатих 

у закуп; 

 средства републичких  

фондова; 

 средства самодоприноса; 

 средства заинтересованих 

правних и физичких лица; 

 средства кредита и зајмова; 

 из буџета општине 

Алексинац; 

 из других извора. 

 Средства за пословање Дирекције 

оснивач преноси Дирекцији под условима и по 

динамици утврђеној програмом и одлуком 

оснивача. 

Члан 26. 

 Средства Дирекције воде се на текућим 

рачунима Дирекције. 

 За потребе функционисања Дирекције 

могу се отварати подрачуни у складу са важећим 

законским прописима. 

Члан 27. 

 Финансијски резултат пословања 

Дирекције исказује се по потреби периодичним 

извештајима  и годишњим обрачуном. 
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 Увид у пословање и обављање 

делатности Дирекције , остварује се на основу 

извештаја о раду које је Дирекција дужна да 

доставља оснивачу најмање једанпут годишње а 

на захтев оснивача и чешће. 

VIII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДИРЕКЦИЈЕ  

Управљање у Дирекцији је 

организовано као једнодомно.                 

Органи  Дирекције  су:                    

 1) Надзорни одбор            

 2) директор 

 3) заменик директора 

1. САСТАВ, ИЗБОР,  ОПОЗИВ  И 

ДЕЛОКРУГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА     

 

Члан 28. 

Надзорни одбор има 

председника и два члана које именује 

Скупштина општине, на период од четири 

године, под условима, на начин и по поступку 

утврђеним законом, Статутом Дирекције и 

одлуком о оснивању Дирекције.                             

Један члан Надзорног одбора 

именује се из редова запослених и бира се од 

стране свих запослених у Дирекцији. 

Члан 29. 

За председника и чланове 

Надзорног одбора именује се лице које 

испуњава следеће услове:     

-  да је пунолетно и пословно 

способно; 

- да има стечено високо 

образовање трећег или другог степена, односно 

на основним студијама у трајању од најмање 

четири године; 

-  да је стручњак у једној или 

више области из које је делатност од општег 

интереса за чије обављање је оснивана 

Дирекција.;  

-  најмање три године искуства 

на руководећем положају; 

- да поседује стручност из 

области финансија, права или корпоративних 

управљања; 

 да није осуђивано на 

условну или безусловну казну за криминална 

дела против привреде, правног саобраћаја или 

службене дужности, као и да му није изречена 

мера безбедности забране обављања претежне 

делатности Дирекције . 

Члан 30. 

 За члана Надзорног одбора из редова 

радника Дирекције бира се тајним гласањем у 

писменој форми. 

Члан 31. 

 Пре почетка избора за члана надзорног 

одбора именује се комисија од три члана за 

спровођење гласања. 

Члан 32. 

 Гласа се на гласачким листићима .На 

гласачком листићу кандидати се наводе 

редоследом утврђеним у листи кандидата по 

азбучном реду. 

 Испред сваког кандидата ставља се 

редни број. 

 Гласање се врши заокруживањем 

редног броја испред имена кандидата за кога се 

гласа. 

 Гласа се за једног кандидата и то 

између кандидата чија су имена наведена на 

гласачком листићу. 

 Неважећим гласачким листићима 

сматра се непопуњени листић, листић који је 

тако попуњен да се не може са сигурношћу 

утврдити за кога је радник гласао, као и листић 

на коме је заокружен већи број кандидата од 

броја који се бира. 

 Комисија утврђује резултате гласања и 

јавно их објављује. 

Члан 33. 

 За члана Надзорног одбора изабран је  

кандидат који добије већину гласова од укупног 

броја радника.  

 Ако у првом кругу гласања ниједан од 

предложених кандидата не добије потребну 

већину , у другом кругу гласаће се о два 

кандидата који су имали највећи број гласова. 

 У другом кругу изабрани кандидат који 

је добио већину гласова од укупног броја 

радника. 
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 Ако и у другом кругу ниједан од 

предложених кандидата не добије потребну 

већину гласова, понавља се поступак 

кандидовања и избора. 

 Поступак избора се спроводи у складу 

са Статутом и законом. 

Члан 34.  

 Мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног 

одбора разрешавају се пре истека периода на 

који су именовани, уколико: 

          - Надзорни одбор не достави оснивачу на 

сагласност годишњи програм пословања, 

          - оснивач не прихвати финансијски 

извештај јавног предузећа, 

        - пропусте да предузму неопходне мере 

пред надлежним органима у случају постојања 

сумње да одговорно лице јавног предузећа 

делује на штету јавног предузећа кршењем 

директорских дужности, несавесним 

понашањем и на други начин. 

           Председник и чланови Надзорног одбора 

могу се разрешити пре истека периода на који 

су именовани, уколико предузеће не испуни 

годишњи програм пословања или не оствари 

кључне показатеље учинка. 

          Председник и чланови Надзорног одбора 

којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог Надзорног 

одбора, односно именовање ноvoг председника 

или члана Надзорног одбора. 

Члан 35. 

2. Надзорни одбор: 

1) утврђује пословну стратегију и 

пословне циљеве  предузећа и стара се 

о њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену 

реализације програма пословања; 

3) доноси годишњи програм 

пословања, уз сагласност оснивача; 

4) надзире рад директора: 

5) врши унутрашњи надзор над 

пословањем  предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику 

управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје  

предузећа и доставља их оснивачу ради 

давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност 

оснивача, 

9) одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, 

односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

11) даје сагласност директору за 

предузимање послова или радњи у 

складу са  законом, статутом и одлуком 

оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на 

одређено време са директором 

предузећа. 

13) Бира заменика директора на 

предлог директора 

14) врши друге послове у складу са 

овим законом, статутом и прописима 

којима се утврђује правни положај 

привредних друштава. 

Надзорни одбор не може 

пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у  

предузећу. 

Члан 36. 

Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана 

утврђује оснивач на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Дирекције. 

 ДИРЕКТОР 

Члан 37. 

Директора Дирекције именује 

Скупштина општине  на период од четири 

године,  на основу спроведеног јавног конкурса. 
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Члан 38. 

Директор одговара за резултате 

пословања и законитост рада Дирекције. 

Члан 39. 

 Директор у складу са законом одговара 

материјално за штету нанету Дирекцији 

доношењем и извршавањем одлука за које је 

овлашћен, а са којим је нанео штету Дирекцији. 

Члан 40.  

 За директора Дирекције именује се 

лице које испуњава следеће услове: 

 да  је стручњак у једној или више 

области из које је делатност од општег 

интереса за које је основана Дирекција, 

 да има високо или више образовање   

(грађевинскe архитектонскe, економскe 

, или правнe  струке). 

 да има  најмање 5 година радног 

искуства од чега 3 године на пословима 

за које је основана Дирекција или 

најмање 3 године на руководећим 

положајима, 

 да није  осуђиван за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 

службене        дужности, 

 да му није изречена мера безбедности 

забране обављања делатности која је 

претежна делатност Дирекције. 

                 Директор Дирекције је јавни 

функционер у смислу закона којим се регулише 

област вршења јавних функција. 

Члан 41.  

Директор Дирекције  заснива радни 

однос на одређено време до истека мандата или 

разрешења. 

4.ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА 

Члан 42. 

За заменика директора именује се лице које 

испуњава следеће услове: 

 да има високо или више образовање  

(грађевинске, архитектонске,                 

економске или правне струке). 

 да има  најмање 1 годину радног 

искуства  на руководећим положајима, 

 да није  осуђиван за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности 

 да му није изречена мера безбедности 

забране обављања делатности која је 

претежна делатност Дирекције. 

Члан 43. 

Заменик директора именује се на 

временски период од четири године 

Заменик директора  Дирекције  заснива 

радни однос на одређено време до истека 

мандата или разрешења. 

Члан 44. 

Директор Јавног предузећа: 

1) представља и заступа предузеће; 

2) организује и руководи процесом 

рада; 

3) води пословање предузећа; 

4) одговара за законитост рада 

предузећа; 

5) предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке надзорног одбора; 

8) врши друге послове утврђене 

законом и статутом предузећа. 

Члан 45. 

Директор има право на зараду, а може 

имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће послује са позитивним пословним 

резултатима. 

Одлука о исплати стимулације доноси 

се у скаладу са Одлуком о оснивању Дирекције. 

 

IX ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ 

ОСНИВАЧА  ПРЕМА ДИРЕКЦИЈИ И 

ДИРЕКЦИЈЕ  ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

Члан 46.   

  Ради обезбеђења заштите општег 

интереса у Дирекцији Скупштина општине 

Алексинац даје сагласност на : 
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 -Статут; 

 -Правилник о систематизацији послоав 

и радних задатака у Дирекцији; 

 -Давање гаранција , авала, јемства, 

залога и др. Средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег 

интереса; 

 -Располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су пренета у 

својину Дирекције, веће вредности које су 

непосредној функцији обављања делатности од 

општег интереса утврђених освивачким актом; 

 -Статусне промене; 

 -Одлуку о расподели добити; 

 -Годишњем програму пословања; 

 -Дугорочни средњорочни план развоја; 

 -Акт о процени капитала, 

 -Извештај о пословању и годишњи 

обрачун; 

 -Одлуку о промени претежне 

делатности ; 

 -Друге одлуке, у складу са законом 

којим се уређује обављање делатности од 

општег инетерса и оснивачким актом.  

 Предлог за давање сагласности из става 

1 овог члана доставља се Општинском већу 

општине Алексинац. 

 Ради обезбеђивања заштите општег 

интереса Општинско веће општине Алексинац 

даје сагласност на Одлуку о повећању и 

смањењу основног капитала, Одлуку о 

проширењу пословне делатности, Одлуку о 

промени пословног имена, Одлуку о промени 

седишта Дирекције. 

Члан 47. 

У случају поремећајаа у пословању 

Дирекције оснивач може предузети мере којима 

ће обезбедити услове за несметано 

функционисање Дирекције а нарочито: 

 1.промену унутрашње организације 

Дирекције, 

 2.разрешење органа које именује и 

именовање привремених органа Дирекције; 

 3.ограничење у погледу права, 

располагања појединим средствима у јавној 

својини; 

 4. друге мере одређене законом . 

X ИМОВИНА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ И НАЧИН 

РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ 

Члан 48. 

 Основни капитал Дирекције утврђен је 

одлуком о оснивању. 

Члан 49. 

 Имовину Дирекције чине права својине 

над покретним и непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности 

и друга имовинска права која су пренета у 

својину Дирекције, укључујући и право 

коришћења на стварима у јавној својини 

општине Алексинац. 

 Дирекција може користити средства у 

јавној својини и другим облицима својине у 

складу са законом и одлуком оснивача. 

 Распоређивање (отуђење и 

прибављање) ствари у јавној својини које нису 

пренете у капитал Дирекције врши се под 

условима и на начин по поступку прописан 

законом којим се уређује јавна својина. 

XI РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН 

ПОКРИЋА ГУБИТКА 

Члан 50. 

 Одлука о начину покрића губитка 

доноси Надзорни одбор Дирекције уз 

сагласност оснивача. 

Члан 51. 

 Дирекција остварује приходе и стиче 

добит  продајом производа и вршењем услуга 

на тржишту. 

Добит се утврђује периодичним 

обрачуном и годишњим рачуном  у складу са 

законом и Правилником о рачуноводству о 

утврђивању  и расподели добити који доноси 

Надзорни одбор на предлог директора. 

Одлуку о расподели добити доноси 

Надзорни одбор Дирекције уз сагласност 

оснивача. 

 XII ПОСТУПАК ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА 

Члан 52. 

Директор Дирекције именује се  по 

спроведеном јавном конкурсу. 
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Члан 53. 

Јавни конкурс спроводи комисија за 

именовања  локалне самоуправе. Комисију за 

именовање локалне самоуправе образује орган  

који је Статутом локалне самоуправе одређен 

као надлежан за именовање директора. 

Када комисију образује орган јединице 

локалне самоуправе , један члан комисије мора 

бити именован на предлог Сталне конференције 

градова и општине. 

Члан 54. 

Комисија има председника и четири 

члана. 

Један члан комисије је из Дирекције и 

мора бити члан Надзорног одбора. 

Председник и чланови комисије не 

могу бити одборници у Скупштини општине, 

као ни именована лица у органима  јединице 

локалне самоуправе. 

Члан 55. 

Спровођење јавног конкурса започиње 

доношењем одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора Дирекције 

коју доноси орган јединице локалне самоупаве 

надлежан за именовање директора Дирекције 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе. 

Предлог за доношење одлуке  из става 

1 овог члана подноси се јединици локалне 

самоуправе, а предлог за доношење одлуке 

може поднети и Надзорни одбор Дирекције  

органу јединице локалне самоуправе. 

Члан 56. 

Оглас о јавном конкурсу припрема 

јединица локалне самоуправе, на чији се 

предлог доноси одлука из члана 47. став 1 овог 

Статута. 

Оглас о јавном конкурсу и предлог 

одлуке из става 1 овог члана орган јединице 

локалне самоуправе доставља органу 

надлежном за доношење одлуке о спровођењу 

јавног конкурса за именовање директора.  

Органи из става 2 овог члана, после 

доношења одлуке о спровођењу јавног 

конкурса, достављају оглас о јавном конкурсу 

ради објављивања у ,, Службеном гласнику РС,, 

и у најмљње једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији РС, у року 

који не може бити дужи од 8 дана од дана 

доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса 

за именовање директора Дирекције. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се и 

на интернет страници органа из става 1 овог 

члана, с тим што се мора навести када је оглас о 

јавном конкурсу објављен у ,,Сл.гласнику РС,,. 

Оглас о јавном конкурсу садржи 

податке о Јавном предузећу, радном месту, 

условима за именовање директора Дирекције, 

месту рада, стручној оспособљености,знањима 

и вештинама које се оцењују у изборном 

поступку и начин њихове провере, рок у коме 

се подносе пријаве, податке о лицу задуженом о 

давању обавештења о јавном конкурсу, адресу 

на коју се пријаве подносе, и податке о 

доказима који се прилажу уз пријаву. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у ,,Службеном 

гласнику РС,,. 

Неблаговремене, неразумљиве и 

пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази, комисија одбацује закључком против 

кога није допуштена посебна жалба. 

Члан 57. 

Комисија саставља списак кандидата 

који испуњавају услов за именовање и међу 

њима спроводи изборни поступак. 

У изборном поступку се , оцењивањем 

стручне способности знање и вештина, утврђује  

резултат кандидата према мерилима 

прописаним за именовање директора 

Дирекције. 

Изборни поступак може да се спроведе 

у више делова, писменом провером, усменим 

разговором или на други одговарајући начин. 

Ако се у изборном поступку спроводи 

писмена провера, приликом те провере 

кандидати се обавештавају о месту, дану и 

времену када ће се обавити усмени разговор са 

кандидатима. 

Члан 58. 

Кандидате који су испунили мерила 

прописана за именовање директора Дирекције , 

комисија увршћује на ранг листу.  
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Листа за именовање са највише три 

најбоље рангирана кандидата са бројчано 

исказаним и утврђеним резултатима према 

мерилима прописаним за именовање доставља 

се органу јединице локалне 

самоуправе.Истовремено комисија доставља и 

записник о изборном поступку. 

Надлежни орган управе из става 1 овог 

члана, на основу листе за именовање и 

записника о изборном поступку, припрема 

предлог о именовању и доставља их органу 

надлежном за именовање директора Дирекције. 

Орган који је надлежан за именовање, 

након разматрања достављене листе и предлога 

акта , одлучује о именовању директора 

Дирекције, доношењем решења о именовању 

предложеног кандидата или неког другог 

кандидата са листе. 

Решење о именовању директора је 

коначно. 

Члан 59. 

Решење о именовању доставља се лицу 

које је именовано и објављује се у ,,Сл. 

Гласнику РС,,, а решење о именовању 

директора Дирекције чији је оснивач 

Скупштине општине и у ,,Службеном листу,, 

локалне самоуправе. 

Решење из става 1 овог члана са 

образложењем обавезно се објављује на 

интернет страници органа надлежног за 

именовање директора. 

По примерак решења о именовању са 

образложењем доставља се именованом лицу и 

свим кандидатима који су учествовали у 

поступку јавног конкурса. 

Кандидату који је учествовао у 

конкурсном поступку, на његов захтев, 

комисија је дужна да у року од два дана од дана 

пријема захтева омогући увид у документацију 

јавног конкурса, под надзором комисије. 

Члан 60. 

Именовани кандидат дужан је да ступи 

на рад у року од 8 дана од дана објављивања 

решења о именовању у ,,Службеном гласнику 

РС,,. 

Рок из става 1 овог члана орган 

надлежан за именовање директора Дирекције из 

оправданих разлога може продужити за још 8 

дана. 

Ако именовано лице не ступи на рад у 

року који му је одређен, орган надлежан за 

именовање директора Дирекције може да 

именује другог кандидата са листе кандидата. 

Ако нико од кандидата са листе за 

именовање не ступи на рад у року из става 1 

овог члана орган из члана 50.став 1 овог 

Статута одлучује о даљем току поступка.  

Члан 61. 

Ако ни после спроведеног јавног 

конкурса орган за именовање директора не буде 

прдложен кандидат за именовање због тога што 

је комисија утврдила да ниједан кандидат који 

је учествоваао у изборном поступку не 

испуњава услове за именовање или ако орган 

надлежан  за именовање  директора Дирекције 

не именује предложеног кандидата или другог 

кандидата са листе, спроводи се нови конкурс 

на начин и по поступку прописан овим 

Статутом и законом.  

XIII ПРЕСТАНАК МАНДАТА ДИРЕКТОРА  

Члан 62. 

Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован, оставком или 

разрешењем.  

Члан 63. 

Оставка се у писменој форми подноси 

органу за именовање директора Дирекције. 

Члан 64. 

Предлог за разрешење директора 

Дирекције може поднети Надзорни одбор 

Дирекције. 

Предлог за разрешење мора бити 

образложен, са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

Члан 65. 

Орган надлежан за именовање 

директора Дирекције разрешиће директора пре 

истека периода на који је именован: 

 уколико у току трајања мандата 

престане да испуњава услове за 

директора Дирекцијеиз члана 38 

Статута, 
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 уколико се утврди да због нестручног, 

несавесног обављања дужности и 

поступања супротног пажњи доброг 

привредника и озбиљних пропуста у 

доношењу извршења одлука и 

организовањем посла у Дирекцији, 

дошло до знатног оступања од 

остваривања основног циља Дирекције, 

односно од плана пословања 

Дирекције, 

 уколико у току трајања мандата буде 

правоснажно осуђен на условну или 

безусловну казну затвора, 

 у другим случајевима прописаним 

законом. 

Члан 66. 

 Орган надлежан за именовање 

директора Дирекције може разрешити 

директора пре истека периода на који је 

именован: 

 -     уколико не спроведе годишњи 

програм пословања, 

 -    уколико не испуњава обавезе  

предвиђене статутом предузећа 

 уколико не извршава одлуке 

надзорног одбора, 

 уколико се утврди да делује на 

штету Дирекције, кршењем 

директорске дужности , несавесним 

понашањем или на други начин, 

 уколико се утврди да је због 

нестручног, несавесног обављања 

дужности и поступања супротног 

пажњи доброг привредника и 

озбиљних пропуста у доношењу и 

извршењу одлука и организовању 

послова у Дирекцији дошло до 

одступања од стваривања основног 

циља пословања Дирекције , 

односно плана рада Дирекције. 

 уколико не примени предлоге 

комисије за ревизију или не 

примени рачуноводствене 

стандарде у примени финансијских 

извештаја 

 и у другим случајевима 

прописаним законима. 

                        1. СУСПЕНЗИЈА 

Члан 67. 

   Уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене 

дужности, орган надлежан за именовање 

директора Дирекције доноси решење о 

суспензији. 

 Суспензија траје док се поступак 

правоснажно не оконча. 

 На сва питања о суспензији директора 

сходно се примењују одредбе о удаљењу са 

рада прописане законом којим се уређује ова 

област рада. 

2. ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТРА 

Члан 68. 

              Орган надлежан за именовање 

директора Дирекције у складу са овим статутом 

именује вршиоца дужности директора 

Дирекције у следећим случајевима: 

 -уколико директору престане мандат 

због истека периода на који је именован,због 

подношења оставке или у случају разрешења 

пре истека мандата; 

 -уколико буде донето решење о 

суспензији директора,; 

 -у случају смрти или губитка пословне 

способности директора. 

 Вршилац дужности директора може 

бити именован на период који није дужи од 6 

месеци. 

 Вршилац дужности мора испуњавати 

услове за именовање директора. 

 У нарочито оправданим случајевима , а 

ради спречавања настанка материјалне штете, 

орган надлежан за именовање директора 

Дирекције може донети одлуку о именовању 

вршиоца дужности директора на још један 

период од 6 месеци. 

               Вршилац дужности Директора има сва 

права, обавезе и овлашћења директора. 

XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 69. 

Чланови Надзорног одбора, директор 

као и запослени у Дирекцији обавезни су да 

податке који представљају пословну тајну 

чувају за време трајања њихове функције 

односно радног односа, као и две године после 

престанка функције, односно радног односа. 
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XV СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ 

ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 70. 

Одлуке о статусној промени Дирекцији 

доноси Надзорни одбор Дирекције  уз 

сагласност Оснивача. 

О предложеној статусној промени 

Дирекције  Надзорни одбор прибавља 

мишљење запослених. 

Члан 71. 

Дирекција може променути облик 

организованости у други ако испуњава услове 

за оснивање тог облика организованости 

утврђен законом. 

Одлуку о промени облика 

организованости Дирекције  доноси Надзорни 

одбор  Дирекције  уз сагласност Оснивача. 

 

XVI ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 72. 

Радници у Дирекцији и његови органи 

дужни су да организују обављање делатности 

на начин којим се осигурава безбедност у раду 

као и да спроведе потребне мере заштите на 

раду и заштите радне средине. 

Члан 73. 

Дирекција је дужна да у обављању 

делатности чува вредности природе и 

обезбеђује потребне услове за заштиту и 

унапређење човекове средине и да спречава 

узроке и отклања штетне последице које 

угрожавају природне и радом створене 

вредности човекове средине. 

XVII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

Члан 74. 

Ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је Дирекција основана, 

Скупштина општине даје сагласност на: 

-  Статут Дирекције; 

-  давање гаранција, авала, јемства, 

залога и других средстава обезбеђења 

за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса; 

- располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Дирекција, веће 

вредности, која је у непосредној 

функији обављања делатности од 

општег интереса 

-   улагања капитала; 

-   статусне промене; 

-   акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 

као и на програм и одлуку о својинској 

трансформацији и 

-  друге одлуке којима се уређује 

обављање делатности од општег 

интереса у складу са законом и 

Одлуком о оснивању. 

XVIII ЈАВНОСТ У РАДУ 

Члан 75. 

Јавност у раду Јавног предузећа 

обезбеђује се редовним обавешавањем јавности 

о програму рада предузећа и реализацији 

програма, о годишњим финансијским 

извештајима, као и о мишљењу овлашћеног 

ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног 

одбора, о именима директора, о организационој 

структури предузећа, као и о начину 

комуникације са јавношћу. 

Јавно предузеће ће информације и 

обавештења из претходног става, учинити 

доступне јавности и преко своје интернет 

странице. 

XIX ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 76. 

Статут је основни општи акт 

Дирекције. Други општи акти Дирекције морају 

бити у складу са овим Статутом. Овај Статут 

доноси Надзорни одбор Дирекције  уз 

сагласност Оснивача. 

Члан 77. 

Друге опште акте, правилнике и одлуке 

којима се на општи начин уредјују одређена 

питања доноси Надзорни одбор односно 

директор Дирекције. 
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Члан 78. 

Појединачни акти које доноси директор 

предузећа морају бити у складу са 

одговарајућим општим актима Дирекције. 

Члан 79. 

Општи акти ступају на снагу осмог 

дана по објављивању на огласним таблама 

Дирекције . 

Члан 80. 

Поступак који важи за доношење 

Статута и других општих аката важи и 

приликом доношења њихових измена и допуна. 

Члан 81. 

Општим актима Дирекције  уређују се 

питања за која су законом и другим прописима 

и овим Статутом утврђено овлашћење односно 

обавеза Дирекције  за њихово уређење. 

Члан 82. 

Директор мора обазбедити да сви 

општи акти буду доступни сваком раднику. 

XX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 83. 

Дирекција ће своју организацију и 

општа акта ускладити са одредбама овог 

Статута најкасније у року од 60 дана од почетка 

примене овог Статута. 

Члан  84. 

Управни одбор и директор Дирекције  

обављаће своје послове и функцију до избора 

органа јавног предузећа на начин и по поступку 

прописаним овим Статутом. 

Члан 85. 

Тумачење одредаба овог Статута даје 

Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Члан 86. 

Даном ступања на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут Дирекције  који је 

донет на седници Управног одбора број 2518/4 

од 25.10.2012. године. 

Члан 87. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ,,Службеном листу 

општине Алексинац. 

Број: 974/2 

Aлeксинцу, 15.04.2013. гoдинe 

Председник Управног одбора, 

Тања Котник, с.р. 

 

_______________ 

 

На основу члана 52. тачка 10. Статута 

општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 8/08), Скупштина општине 

Алексинац, на седници од  24.04.2013. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  СТАТУТ  ЈП 

ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ 

ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Статут ЈП за 

путеве и стамбено комуналну делатност 

општине Алексинац, који је усвојен Одлуком  

број: 423/2-1 , на седници Упрваног одбора од 

12.04.2013. године. 

 

II 

 

Текст  Статута ЈП за путеве и стамбено 

комуналну делатност општине  Алексинац  

саставни је део овог решења. 

 

III 

 

 Решење доставити: ЈП за путеве и 

стамбено комуналну делатност општине 

Алексинац и Архиви општине Алексинац. 

 

III/01 Број: 02-60 

У Алексинцу, 24.04.2013. године 

 

 

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 
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На основу Закона о јавним предузећима 

(„Сл.гласник РС“, бр.119/12),члана 42. Одлуке 

Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и 

стамбено комуналну делатност општине 

Алексинац („Сл.лист општине Алексинац“ бр. 

3/2013), Управни одбор Јавног предузећа за 

путеве и стамбено комуналну делатност 

општине Алексинац на својој седници од 

12.04.2013. године, доноси: 

 

С  Т А Т У Т 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И 

СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Јавно предузеће за путеве и стамбено 

комуналну делатност општине Алексинац (у 

даљем тексту: Јавно предузеће) је правни 

следбеник Јавног предузећа за путеве и 

стамбено комуналну делатност општине 

Алексинац основаног 29.08.2002. године које 

преузима, сва права и обавезе Јавног предузећа 

за путеве и стамбено комуналну делатност 

општине Алексинац. 

Јавно предузеће из става 1. овог члана 

основано је и послује на неодређено време, 

ради: 

1. обезбеђивања трајног обављања 

делатности од општег интереса и уредног 

задовољавања потреба корисника комуналних 

услуга, 

2. развоја и унапређења обављања 

делатности од општег интереса, 

3. стицања добити, 

4. остваривања другог законом 

утврђеног интереса. 

Члан 2. 

Јавно предузеће се оснива ради 

обезбеђивања услова за уређивање трајног 

обављања делатности управљања, одржавања 

улица, путева, и других јавних површина, 

обезбеђења и одржавања јавног осветљења,  

заштиту и одржавање непокретних културних 

добара, културно-историјских локација, зграда 

и сличних туристичких објеката на подручју 

општине Алексинац,  те да се исте врше на 

начин којим се обезбеђује техничко-

технолошко и економско јединство комуналног 

система, стабилност пословања, развој и 

усклађеност сопственог развоја са укупним 

привредним развојем, заштита и унапређење 

добара од општег интереса и животне средине, 

уредно и квалитетно задовољавање потреба 

корисника комуналнх услуга, самосталност у 

оквиру система и функционална повезаност са 

другим системима. 

Члан 3.  

Права и обавезе Оснивача према 

Јавном предузећу утврђена су Одлуком о 

оснивању Јавног предузећа и овим Статутом. 

Члан 4. 

Овај Статут садржи следеће одредбе: 

 податке о оснивачу, 

 фирми, седишту, печату и штамбиљу, 

 одговорности за обавезе, 

 заступању и представљању, 

 планирању рада и развоја, 

 унутрашњој организацији и делатности 

Јавног предузећа, 

 средствима Јавног предузећа и начину 

распоређивања добити, 

 саставу, избору, опозиву, органа Јавног 

предузећа, 

 пословној тајни, 

 статусној промени и промени облика 

предузећа, 

 заштити и унапређењу животне 

средине, 

 обезбеђењу општег интереса, 

 општа акта предузећа, 

 јавности у раду 

 другим питањима која су од 

значаја за несметано обављање 

делатности за коју се оснива 

јавно предузеће. 

 

2.ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 5. 

Оснивач Јавног предузећа је 

Скупштина општине Алексинац ради обављања 

делатности изградње саобраћајница и осталих 

комуналних делатности одређених овим 

Статутом и обезбеђивања функционисања 

комуналних система. 
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Скупштина општине Алексинац 

уређује и обезбеђује услове обављања 

делатности изградње саобраћајница и осталих 

комуналних делатности и функционисања 

комуналних система у складу са законом. 

3.ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И 

ШТАМБИЉ 

Члан 6. 

Фирма Јавног предузећа гласи: 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И 

СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ. 

Скраћени назив фирме је:  

ЈП за путеве и стамбено комуналну 

делатност Алексинац. 

Члан 7. 

Седиште Јавног предузећа је у 

Алексинцу, ул. 7.јули 12-14. 

Члан 8. 

Јавно предузеће има свој печат и 

штамбиљ које користи у свом пословању у 

преписци и у другим случајевима када се 

појављује као субјекат у правном промету. 

Печат Јавног предузећа је округлог 

облика пречника 30 мм на коме је исписана 

фирма и седиште без означавања назива улице и 

кућног броја. 

Штамбиљ Јавног предузећа је 

правоугаоног облика ширине 20 мм, дужине 50 

мм са текстом: у првом реду: ЈП за путеве и 

стамбено комуналну делатност општине 

Алексинац; у другом реду: ознака и број; у 

трећем реду: датум; у четвртом реду: седиште  

предузећа. 

Назив Јавног предузећа на печату и 

штамбиљу исписан је на српском језику 

ћириличним писмом. 

Јавно предузеће има свој заштитини 

знак који означава његову делатност, чији 

облик и изглед утврђује Надзорни одбор Јавног 

предузећа. 

 

Члан 9. 

Одлуку о промени фирме, седишту, 

заштитиног знака, печата и штамбиља доноси 

Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 

Оснивача. 

4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ 

Члан 10. 

Јавно предузеће је правно лице које 

обавља делатност од општег интереса. 

Јавно предузеће може поред делатности 

за чије је обављање основано да обавља и друге 

делатности уз сагласност оснивача. 

Члан 11. 

Јавно предузеће у правном промету са 

трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 

своје име и за свој рачун, и одговара за обавезе 

целокупном својом имовином (потпуна 

одговорност). 

Организациони делови Јавног 

предузећа немају овлашћења у правном 

промету. 

5.ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Члан 12. 

Јавно предузеће заступа и представља 

директор. 

Директор предузећа је овлашћен да у 

оквиру делатности предузећа, предузеће 

заступа, представља, закључи уговоре и да 

врши све правне радње неограничено. 

Директор предузећа је овлашћен да у 

име предузећа у оквиру делатности предузећа 

закључује уговоре у спољнотрговинском 

пословању неограничено. 

Члан 13. 

Директор, као заступник Јавног 

предузећа може дати другом лицу писмено 

пуномоћје за закључивање одређених врста 

уговора, као и за преузимање других правних 

радњи. 

Директор Јавног предузећа може 

генералним и специјалним пуномоћјем пренети 
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појединачна овлашћења за заступање на друге 

раднике или на лица изван Јавног предузећа. 

У случају одсутности директора или 

његове спречености Јавно предузеће заступа и 

представља његов заменик, односно запослени 

кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, 

унапред за то овласти. 

Јавно предузеће потписује директор, а 

у случају његове одсустности или спречености, 

лице из предходног става овог члана. 

6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 

Члан 14. 

Основе пословне политике утврдјује 

Надзорни одбор јавног предузећа, које се 

заснивају на годишњем, средњорочном и 

дугорочном планирању рада и развоја. 

На планове рада и развоја из 

предходног става сагласност даје оснивач. 

Члан 15. 

Јавно предузеће планира свој развој и 

одлучује о доношењу аката планирања уз 

сагласност оснивача. 

Јавно предузеће доноси нарочито 

следеће планове: 

1. дугорочне и средњорочне 

планове рада и развоја и  

2. годишње програме пословања 

Планове рада и развоја доноси 

Надзорни одбор на предлог директора. 

На захтев надлежног органа 

Скупштине општине Јавно предузеће, учествује 

у припремању нацрта планова и програма из 

надлежности Скупштине општине а који су 

везани за делатност Јавног предузећа. 

Члан 16. 

Уколико по годишњем обрачуну 

предузеће искаже губитак, Надзорни одбор у 

складу са важећим прописима доноси одлуку о 

покрићу губитка. 

Члан 17. 

Јавно предузеће кроз остваривања 

плана дужно је да: 

 осигура трајно, несметано и редовно 

обављање делатности, 

 гарантује квалитет услуга, 

 утврђује организацију и начин рада у 

циљу максималног задовољавања 

потреба потрошача тј. корисника 

услуга, 

 сарађује са другим заинтересоваиним 

субјектима, ради ефикаснијег обављања 

делатности и успешнијег извршавања 

обавеза према потрошачима односно 

корисницима услуга. 

Члан 18. 

Јавно предузеће поднеће планове и 

програме на давање сагласности Скупштини 

општине за који је то Законом прописано или на 

захтев Скупштине општине у складу са 

Законом. 

Ако у току примене плана и програма 

на који је Скупштина општине дала сагласност, 

наступе околности које онемогућавају њихово 

извршење, директор Јавног предузећа ће 

поднети извештај о узроцима који 

онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, 

односно вредности и предложиће промене који 

одговарају ново насталим околностима о чему 

ће известити Скупштину општине. 

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 19. 

Организација рада и пословања Јавног 

предузећа заснива се на рационалној подели 

рада, како у погледу организационих јединица, 

тако и послова и радних задатака које обављају 

поједини радници. 

Члан 20. 

Предузеће организовано као 

јединствена целина, а своју делатност обавља 

на начин да се обезбеде услови прописани 

Законом о комуналним делатностима, другим 

законима и подзаконским актима и то преко 

организационих јединица. 

Члан 21. 

Унутрашња организација и 

ситематизација послова и радних задатака у 

Јавном предузећу ближе се утврђује општим 

актом. 
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Члан 22. 

Претежна делатност Јавног предузећа 

је:  

42.11- изградња путева и 

аутопутева . 

Поред претежне делатности Јавно 

предузеће обавља и следеће делатности: 

 42.13  Изградња мостова и тунела 

 43.11   Рушење објеката 

 43.12   Припрема градилишта 

 43.21   Постављање електричних 

инсталација 

 43.99   Остали непоменути 

специфични грађевински радови 

 41.20   Изградња стамбених и 

нестамбених зграда 

 42.21   Изградња цевовода 

 43.91   Кровни радови 

 42.91   Изградња хидротехничких 

објеката 

 42.99   Изградња осталих 

непоменутих грађевина  

 42.22   Изградња електричних и 

телекомуникационих водова 

 43.29   Остали инсталациони 

радови у грађевинарству 

 43.22   Постављање водоводних, 

канализационих, грејних и 

климатизационих система 

 43.31   Малтерисање 

 43.32   Уградња столарије 

 43.33   Постављање подних и 

зидних облога 

 43.34   Бојење и застакљивање 

 43.39   Остали завршни радови 

 43.99   Остали непоменути 

специфични грађевински радови 

 49.41   Друмски превоз терета 

 52.21   Услужне делатности у 

копненом саобраћају 

 77.32   Изнајмљивање и лизинг 

машина и опреме за 

грађевинарство 

 62.03   Управљање рачунарском 

опремом    

 63.11   Обрада података, хостинг и 

сл. 

 71.12   Инжењерске делатности и 

техничко саветовање 

 70.22   Консултантске активности у 

вези с пословањем и осталим 

управљањем 

 74.90   Остале стручне, научне и 

техничке делатности 

 81.10   Услуге одржавања објеката 

 81.21   Услуге редовног чишћења 

зграда 

 81.22   Услуге осталог чишћења 

зграда и опреме 

 81.29   Услуге осталог чишћења 

 38.11   Скупљање отпада који није 

опасан 

 38.12   Скупљање опасног отпада 

 38.21   Третман и одлагање отпада 

који није опасан 

 38.22   Третман и одлагање опасног 

отпада 

 39.00   Санација, рекултивација и 

друге услуге у области управљања 

отпадом 

            -     96.09   Остале непоменуте личне 

услужне делатности. 

 Јавно предузеће може без уписа у 

регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те 

делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

О промени делатности Јавног предузећа 

као и о обављању других делатности које служе 

обављању претежне делатности, одлучује 

Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 

складу са законом. 

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 

НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ 

Члан 23. 

Основни капитал Јавног предузећа 

утврђен је Одлуком о оснивању. 

Члан 24. 

Имовину Јавног предузећа чине право 

својине на покретним и непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности 

и друга имовинска права која су пренета у 

својину Јавног предузећа, укључујући и право 

коришћења на стварима у јавној својини 

општине Алексинац. 

Јавно предузеће може користити 

средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом и одлуком оснивача.  

 

Члан 25. 

Капитал у Јавном предузећу подељен 

на уделе уписује се у регистар. 
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Члан 26. 

О повећању или смањењу основног 

капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општине, као оснивач у складу са законом. 

Располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини које нису пренете у 

капитал јавног предузећа, врши се под 

условима, на начин и по поступку прописаним 

законом којим се уређује јавна својина. 

Члан 27. 

Јавно предузеће, у обављању својих 

делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 

– из кредита, 

– из донација и поклона, 

– из буџета оснивача и буџета 

Републике Србије и 

– из осталих извора, у складу са 

законом. 

Расподела добити и начин 

покрића губитка 

Члан 28. 

Одлуку о начину покрића губитка 

доноси надзорни одбор јавног предузећа уз 

сагласност оснивача. 

Члан 29. 

Јавно предузеће остварује приходе и 

стиче добит продајом производа и вршењем 

услуга на тржишту. 

Добит се утврђује периодичним 

обрачуном и годишњим рачуном у складу са 

законом и Правилником о рачуноводству о 

утврђивању и расподели добити коју доноси 

Надзорни одбор на предлог директора. 

Члан 30. 

Добит Јавног предузећа, утврђена у 

складу са законом, првенствено се расподељује 

за покриће губитака из ранијих година, 

финансирање развоја Јавног предузећа, или за 

друге намене, у складу са законом, актима 

оснивача и Одлуком о оснивању Јавног 

предузећа. 

Оснивачу Јавног предузећа, уколико су 

претходно у потпуности покривени губици у 

пословању из ранијих година, може се пренети 

највише до 50 % укупно остварене добити 

Јавног предузећа, док је преостали део 

средстава од добити пре свега намењен за 

развој основних делатности. 

Одлуку о расподели добити доноси 

Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност 

оснивача. 

Органи јавног предузећа 

Члан 31. 

Управљање у Јавном предузећу је 

организовано као једнодомно. 

Органи предузећа су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) директор 

9. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЕЛОКРУГ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

Члан 32. 

Надзорни одбор има председника и два 

члана које именује Скупштина општине, на 

период од четири године, под условима, на 

начин и по поступку утврђеним законом. 

Један члан Надзорног одбора именује 

се из реда запослених од стране свих 

ѕапослених у Јавном предузећу, на начин који  

сами одреде. 

Члан 33. 

За председника и чланове Надзорног 

одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

 да је пунолетно и пословно способно; 

 да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од 

најмање четири године; 

 да је стручњак у једној или више 

области из које је делатност од општег 

интереса за чије обављање је оснивано 

јавно предузеће; 

 најмање три године искуства на 

руководећем положају; 

 да поседује стручност из области 

финансија, права или корпоративних 

управљања; 
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 да није осуђивано на условну или 

безусловну казну за криминална дела 

против привреде, правног саобраћаја 

или службене дужности, као и да му 

није изречена мера безбедности забране 

обављања претежне делатности јавног 

предузећа. 

Члан 34. 

Мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног 

одбора разрешавају се пре истека периода на 

који су именовани, уколико: 

 надзорни одбор не достави оснивачу на 

сагласност годишњи програм 

пословања, 

 оснивач не прихвати финансијски 

извештај јавног предузећа, 

 пропусте да предузму неопходне мере 

пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице 

јавног предузећа делује на штету јавног 

предузећша кршењем директорских 

дужности, несавесним понашањем и на 

други начин. 

Председник и чланови Надзорног 

одбора могу се разрешити пре истека периода 

на који су именовани, уколико предузеће не 

испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног 

одбора којима је престао мандат, дужни су да 

врше своје дужности до именовања новог 

Надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

Члан 35. 

Надзорни одбор: 

1) утврђује пословну стратегију и 

пословне циљеве  предузећа и стара се 

о њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену 

реализације програма пословања; 

3) доноси годишњи програм 

пословања, уз сагласност оснивача; 

4) надзире рад директора: 

5) врши унутрашњи надзор над 

пословањем  предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику 

управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје  

предузећа и доставља их оснивачу ради 

давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност 

оснивача, 

9) одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, 

односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

11) даје сагласност директору за 

предузимање послова или радњи у 

складу са  законом, статутом и одлуком 

оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на 

одређено време са директором 

предузећа. 

13) врши друге послове у складу са 

овим законом, статутом и прописима 

којима се утврђује правни положај 

привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право 

одлучивања о питањима из своје надлежности 

на директора или друго лице у  предузећу. 

 

Члан 36. 

Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана 

утврђује оснивач на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног 

предузећа. 
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10. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

Члан 37. 

Директор одговара за резултате 

пословања и за законитост рада Јавног 

предузећа. 

Члан 38. 

Директор у складу са законом одговара 

материјално за штету нанету Јавном предузећу 

доношењем и извршавањем одлука за које је 

овлашћен, а са којим је нанео штету Јавном 

предузећу. 

Члан 39. 

Директора Јавног предузећа именује 

Скупштина општине на период од четири 

године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

За директора Јавног предузећа може 

бити именовано лице које поред законом 

прописаних општих услова испуњава и следеће 

посебне услове: 

 да има високо образовање стечено на 

основним студијама у трајању од 

најмање 4 године, грађевинске, 

економске или правне струке, 

 да има најмање 5 (пет) година радног 

искуства, од чега 3 (три) године на 

пословима за које је основано Јавно 

предузеће или најмање 3 (три) године 

на руководећим пословима, 

 да се користи енгелеским или другим 

светским језиком 

 да није осуђивано за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности, 

 да лицу није изречена мера безбедности 

забране обављања делатности која је 

претежна делатност Јавног предузећа. 

Учесници конкурса за именовање 

директора Јавног предузеће дужни су да уз 

пријаву на конкурс поднесу програм који 

намеравају да остваре у циљу развоја Јавног 

предузећа и повећања добити. 

Директор Јавног предузећа заснива 

радни однос на одређено време. 

Члан 40. 

Директор Јавног предузећа: 

1) представља и заступа предузећа; 

2) организује и руководи процесом 

рада; 

3) води пословање предузећа; 

4) одговара за законитост рада 

предузећа; 

5) предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке надзорног одбора; 

8) врши друге послове утврђене 

законом и статутом предузећа. 

Члан 41. 

Директор има право на зараду, а може 

имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће послује са позитивним пословним 

резултатима. 

Одлука о исплати стимулације доноси 

се у скаладу са Одлуком о оснивању Јавног 

предузећа. 

Члан 42. 

Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

Члан 43. 

Предлог за разрешење директора може 

поднети Надзорни одбор предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 

образложен са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

Члан 44. 

Скупштина општине може разрешити 

директора под условима предвиђеним законом. 

Члан 45. 

Уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против 
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привреде, правног саобраћаја или службене 

дужности, Скупштина општине доноси решење 

о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак 

правоснажно не оконча. 

Члан 46. 

Скупштина општине именује вршиоца 

дужности директора у следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат 

због истека периода на који је 

именован, због подношења оставке или 

у случају разрешења пре истека 

мандата; 

2) уколико буде донето решење о 

суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка 

пословне способности директора. 

За именовање вршиоца дужности 

директора важе исти услови као и за именовање 

директора. 

Вршилац дужности може бити 

именован на период који није дужи од шест 

месеци. 

У нарочито оправданим случајевима 

Скупштина општине/града може донети одлуку 

о именовању вршиоца дужности директора на 

још један период од шест месеци. 

 

11.ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 47. 

Чланови Надзорног одбора, директор 

као и запослени у Јавном предузећу обавезни су 

да податке који представљају пословну тајну 

чувају за време трајања њихове функције 

односно радног односа, као и две године после 

престанка функције, односно радног односа. 

 

12.СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ 

ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 48. 

Одлуке о статусној промени Јавног 

предузећа доноси Надзорни одбор Јавног 

предузећа уз сагласност Оснивача. 

О предложеној статусној промени 

Јавног предузећа Надзорни одбор прибавља 

мишљење запослених. 

 

Члан 49. 

Јавно предузеће може променути облик 

организованости у други ако испуњава услове 

за оснивање тог облика организованости 

утврђен законом. 

Одлуку о промени облика 

организованости Јавног предузећа доноси 

Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 

Оснивача. 

 

13.ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Члан 50. 

Радници у Јавном предузећу и његови 

органи дужни су да организују обављање 

делатности на начин којим се осигурава 

безбедност у раду као и да спроведе потребне 

мере заштите на раду и заштите радне средине. 

Члан 51. 

Јавно предузеће је дужно да у 

обављању делатности чува вредности природе и 

обезбеђује потребне услове за заштиту и 

унапређење човекове средине и да спречава 

узроке и отклања штетне последице које 

угрожавају природне и радом створене 

вредности човекове средине. 

 

14. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

Члан 52. 

Ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

Скупштина општине даје сагласност на: 

-  Статут Јавног предузећа; 

-  давање гаранција, авала, јемства, 

залога и других средстава обезбеђења 

за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса; 

-  располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног предузећа, 

веће вредности, која је у непосредној 
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функији обављања делатности од 

општег интереса 

-   улагања капитала; 

-   статусне промене; 

-   акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 

као и на програм и одлуку о својинској 

трансформацији и 

-  друге одлуке којима се уређује 

обављање делатности од општег 

интереса у складу са законом и 

Одлуком о оснивању. 

 

15. ЈАВНОСТ У РАДУ 

Члан 53. 

Јавност у раду Јавног предузећа 

обезбеђује се редовним обавешавањем јавности 

о програму рада предузећа и реализацији 

програма, о годишњим финансијским 

извештајима, као и о мишљењу овлашћеног 

ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног 

одбора, о именима директора, о организационој 

структури предузећа, као и о начину 

комуникације са јавношћу. 

Јавно предузеће ће информације и 

обавештења из претходног става, учинити 

доступне јавности и преко своје интернет 

странице. 

16. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 54. 

Статут је основни општи акт Јавног 

предузећа. Други општи акти Јавног предузећа 

морају бити у складу са овим Статутом. Овај 

Статут доноси Надзорни одбор Јавног 

предузећа уз сагласност Оснивача. 

Члан 55. 

Друге опште акте, правилнике и одлуке 

којима се на општи начин уређују одређена 

питања доноси Надзорни одбор односно 

директор Јавног предузећа, у складу са законом. 

 

Члан 56. 

Појединачни акти које доноси директор 

предузећа морају бити у складу са 

одговарајућим општим актима Јавног 

предузећа. 

Члан 57. 

Општи акти ступају на снагу осмог 

дана по објављивању на огласним таблама 

Јавног предузећа. 

Члан 58. 

Поступак који важи за доношење 

Статута и других општих аката важи и 

приликом доношења њихових измена и допуна. 

Члан 59. 

Општим актима Јавног предузећа 

уређују се питања за која су законом и другим 

прописима и овим Статутом утврђено 

овлашћење односно обавеза Јавног предузећа за 

њихово уређење. 

Члан 60. 

Директор мора обезбедити да сви 

општи акти буду доступни сваком запосленом. 

 

17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61. 

Јавно предузеће ће своју организацију и 

општа акта ускладити са одредбама овог 

Статута најкасније у року од 60 дана од почетка 

примене. 

Члан 62. 

Управни одбор и директор Јавног 

предузећа обављаће своје послове и функцију 

до избора органа јавног предузећа на начин и по 

поступку прописаним овим Статутом. 

Члан 63. 

Тумачење одредаба овог Статута даје 

Надзорни одбор Јавног предузећа. 
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Члан 64. 

Даном ступања на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут Јавног предузећа који 

је донет на седници Управног одбора 

04.10.2002. године и Одлука о изменама и 

допунама Статута Јавног предузећа донета на 

седницама Управног одбора 23.01.2004. године 

и 16.03.2004. године. 

Члан 65. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „ Службеном листу“ 

општине Алексинац. 

Број:423/2 

Датум: 12.04.2013.год. 

 

   Председник Управног одбора 

Борисав Стоиловић, с.р. 

 

___________________ 

 

 

На основу члана 52. тачка 10. Статута 

општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 8/08), Скупштина општине 

Алексинац, на седници од  24.04.2013. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  СТАТУТ 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Статут  ЈКП 

„Водовод и канализација“ Алексинац, који је 

усвојен Одлуком  број: 590 , на седници 

Упрваног одбора од 12.04.2013. године. 

 

II 

 

Текст  Статута Статут  ЈКП „Водовод и 

канализација“ Алексинац  саставни је део овог 

решења. 

 

 

 

III 

 

 Решење доставити:ЈКП „Водовод и 

канализација“ и Архиви општине Алексинац. 

 

III/01 Број: 02-59 

У Алексинцу, 24.04.2013. године 

 

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

  

                     На основу члана 45. Закона о 

јавним предузећима (“Службени гласник РС”, 

број 119/2012) и члана 60. Одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа “Водовод и 

канализација” Алексинац (“Службени лист 

општине Алексинац”, I број 02-46 од 25.3.2013. 

године), Управни одбор ЈКП “Водовод и 

канализација” Алексинац, на седници од 

12.04.2013. године, донео је 

 

С Т А Т У Т 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 

АЛЕКСИНАЦ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Јавно комунално предузеће „Водовод и 

канализација“ Алексинац (у даљем тексту: 

Јавно предузеће) је правни следбеник Јавно 

комуналног предузећа „ Рујевица“ Алексинац, 

основано 26.3.2007.године које преузима, на 

основу усвојеног деобног биланса са Јавно 

комуналним предузећем „Комуналне услуге“ 

Алексинац по основу извршене статусне 

промене у Јавно комуналном предузећу „ 

Рујевица“ Алексинац поделом уз оснивање два 

нова предузећа и капиталом који стекне својим 

каснијим пословањем средствима у државној 

својини. 

Јавно предузеће из става 1. овог члана 

основано је и послује на неодређено време, 

ради: 

1. обезбеђивања трајног обављања 

делатности од општег интереса и уредног 

задовољавања потреба корисника комуналних 

услуга, 
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2. развоја и унапређења обављања 

делатности од општег интереса, 

3. стицања добити, 

4. остваривања другог законом 

утврђеног интереса. 

Члан 2. 

Јавно предузеће је уписано у регистар 

привредних субјеката Решењем Агенције за 

привредне регистре, број БД 16473/2007 ОД 

26.3.2007. године. 

Члан 3. 

Јавно предузеће се оснива тако да 

комуналне делатности обавља на начин којим 

се обезбеђује задовољавање потреба корисника 

комуналних услуга на подручју општине 

Алексинац и да се исте врше на начин којим се 

обезбеђује техничко-технолошко и економско 

јединство комуналног система, стабилност 

пословања, развој и усклађеност сопственог 

развоја са укупним привредним развојем, 

заштита и унапређење добара од општег 

интереса и животне средине, уредно и 

квалитетно задовољавање потреба корисника 

комуналнх услуга, самосталност у оквиру 

система и функционална повезаност са другим 

системима. 

Члан 4. 

 Права и обавезе Оснивача према 

Јавном предузећу утврђена су Одлуком о 

оснивању Јавног предузећа и овим Статутом. 

Члан 5. 

  Овим Статутом уређује се организација 

и пословање Јавног предузећа и уређују 

основна питања унутрашњих односа у Јавном 

предузећу, и то: 

 Податке о оснивачу; 

 фирма и седиште Предузећа, печат и 

штамбиљ; 

 одговорност за обавезе; 

 заступање и представљање Јавног 

Предузећа; 

 планирање рада и развоја; 

 унутрашња организација и делатност 

Јавног Предузећа; 

 средства Јавног предузећа и начин 

распоређивања добити Јавног 

Предузећа; 

 утврђивање цена услуга Јавног 

предузећа; 

 састав, избор, опозив органа Јавног 

Предузећа; 

 одбрана и ванредне ситуације; 

 безбедност и здравље запослених на 

раду; 

 статусне промене и промене облика 

предузећа; 

 заштити и унапређењу животне 

средине; 

 обезбеђење општег интереса; 

 јавност у раду; 

 поремећаји у раду услед више силе и 

штрајк у јавном предузећу; 

 општи акти предузећа; 

 друге одредбе од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива 

Јавно предузеће. 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 6. 

Оснивач Јавног предузећа је 

Скупштина општине Алексинац, улица Књаза 

Милоша број 169, матични број 07173075, ради 

обављања комуналних делатности и 

обезбеђивања функционисања комуналних 

система. 

Скупштина општине Алексинац 

уређује и обезбеђује услове обављања 

комуналних делатности и функционисања 

комуналних система у складу са законом. 

 

III ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И 

ШТАМБИЉ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 7. 

 

Фирма Јавног предузећа гласи: 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 

АЛЕКСИНАЦ 

                Пословно име Предузећа је:Јавно 

комунално предузеће “Водовод и канализација” 

Алексинац. 

                Скраћено пословно име Предузећа је: 

ЈКП “Водовод и канализација” Алексинац. 

 Седиште Предузећа је у Алексинцу,у 

Улици Петра Зеца број 35.                                        

                 Одлуку о промени пословног имена , 

седишта, заштитног знака,  печата и штамбиља 

Јавног Предузећа доноси Надзорни одбор уз 

сагласност надлежног органа Оснивача 

Предузећа.                           

               Јавно предузеће има свој печат. 
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                Печат Јавног предузећа је округлог 

облика , пречника круга 30 mm и садржи по 

ободу унутар круга на српском језику 

ћириличним писмом исписан следећи 

текст:“ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ”, а 

на средини круга, у два реда хоризонтално, 

уписују се речи:    “ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац”.                                                 

                 Печат Јавног предузећа употребљава 

се за оверу садржаја докумената који настају у 

Јавном предузећу у свим случајевима када се 

Јавно предузеће појављује као учесник у 

правномпромету, као и у кореспонденцији 

Јавног предузећа са другим лицима.                                          

Јавно предузеће има свој штамбиљ. 

                Штамбиљ Јавног предузећа је облика 

правоугаоника, димензија 50 x 20 mm, а унутар 

правоугаоника уписује се у четири реда на на 

српском језику ћириличним писмом следећи 

текст и следећим редоследом: 

 

“ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  

Број__________ 

___________20___ год. 

А Л Е К С И Н А Ц”  

 

                     Пријемни штамбиљ служи за 

евидентирање свих аката који настају у 

пословању Јавног предузећа и за евидентирање 

службене поште која се прима у Јавном 

предузећу .  

         Фирма јавног предузећа на печату 

и штамбиљу исписана је на српском језику 

ћирилучним писмом. 

        Јавно предузеће има свој заштитни 

знак у облику квадрата са латиничним писмом 

исписаном скраћеницом VIK и пуним називом 

фирме. 

IV ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 

Члан 8. 

Јавно предузеће је правно лице које 

обавља делатност од општег интереса. 

Јавно предузеће може поред делатности 

за чије је обављање основано да обавља и друге 

делатности уз сагласност оснивача. 

Члан 9. 

Јавно предузеће у правном промету са 

трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 

своје име и за свој рачун, и одговара за обавезе 

целокупном својом имовином (потпуна 

одговорност). 

Организациони делови Јавног 

предузећа немају овлашћења у правном 

промету. 

 

V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ  

ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 10. 

 

Јавно  Предузеће заступа  и представља 

директор Јавног предузећа, без ограничења. 

Директор Јавног предузећа је овлашћен 

да у оквиру делатности Јавног предузећа, Јавно 

предузеће заступа, представља, закључи 

уговоре и да врши све правне радње 

неограничено. 

Директор Јавног предузећа је овлашћен 

да у име Јавног предузећа у оквиру делатности 

предузећа закључује уговоре у 

спољнотрговинском пословању неограничено. 

 

Члан 11. 

 

Директор, као заступник Јавног 

предузећа може дати другом лицу писмено 

пуномоћје за закључивање одређених врста 

уговора, као и за преузимање других правних 

радњи. 

У случају одсутности директора или 

његове спречености Јавно предузеће заступа и 

представља радник кога директор, уз сагласност 

Надзорног одбора, унапред за то овласти. 

Јавно предузеће потписује директор, а 

у случају његове одсустности или спречености, 

лице из предходног става овог члана. 

 

Члан 12. 

 

  Директор Јавног Предузећа може дати 

ограничено овлашћење за заступање пред 

судовима и другим државним органима у 

оквиру регистроване делатности дипломираном 

правнику. 

 

            Ограничена овлашћења односе се на 

подношење или повлачење тужбе, признање 

односно одрицање од тужбеног захтева, 

закључења поравнања, изјављивање, повлачење 

или одрицање од правног лека.                                                        

VI  ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 

Члан 13. 

Основе пословне политике утврдјује 

Надзорни одбор Јавног предузећа, које се 

заснивају на годишњем, средњорочном и 
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дугорочном планирању рада и развоја. 

На планове рада и развоја из 

предходног става сагласност даје оснивач. 

Члан 14. 

Јавно предузеће планира свој развој и 

одлучује о доношењу аката планирања уз 

сагласност оснивача. 

Јавно предузеће доноси нарочито 

следеће планове: 

1. дугорочне и средњорочне 

планове рада и развоја и  

2. годишње програме 

пословања 

Планове рада и развоја доноси 

Надзорни одбор на предлог директора. 

На захтев надлежног органа 

Скупштине општине Јавно предузеће, учествује 

у припремању нацрта планова и програма из 

надлежности Скупштине општине а који су 

везани за делатност Јавног предузећа. 

Члан 15. 

Уколико по годишњем обрачуну 

предузеће искаже губитак, Надзорни одбор у 

складу са важећим прописима доноси одлуку о 

покрићу губитка. 

Члан 16. 

Јавно предузеће кроз остваривања 

плана дужно је да: 

- осигура трајно, несметано и 

редовно обављање 

делатности, 

-  гарантује квалитет услуга, 

- утврђује организацију и начин 

рада у циљу максималног 

задовољавања потреба 

потрошача тј. корисника 

услуга, 

- сарађује са другим 

заинтересоваиним субјектима, 

ради ефикаснијег обављања 

делатности и успешнијег 

извршавања обавеза према 

потрошачима односно 

корисницима услуга. 

Члан 17. 

Јавно предузеће поднеће планове и 

програме на давање сагласности Скупштини 

општине за који је то Законом прописано или на 

захтев Скупштине општине у складу са 

Законом. 

Ако у току примене плана и програма 

на који је Скупштина општине дала сагласност, 

наступе околности које онемогућавају њихово 

извршење, директор Јавног предузећа ће 

поднети извештај о узроцима који 

онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, 

односно вредности и предложиће промене који 

одговарају ново насталим околностима о чему 

ће известити Скупштину општине. 

VII  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  И 

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 Члан 18. 

Организација рада и пословања Јавног 

предузећа заснива се на рационалној подели 

рада, како у погледу организационих јединица, 

тако и послова и радних задатака које обављају 

поједини радници. 

Члан 19. 

Јавно предузеће организовано као 

јединствена целина, а своју делатност обавља 

на начин да се обезбеде услови прописани 

Законом о комуналним делатностима, другим 

законима и подзаконским актима и то преко 

организационих јединица. 

Члан 20. 

Унутрашња организација и 

ситематизација послова и радних задатака у 

Јавном предузећу ближе се утврђује општим 

актом, Правилник о организацији и 

систематизацији послова.  

  

Члан 21. 

 Јавно предузеће је дужно да делатност 

од општег интереса за коју је основано обавља 

на начин којим се обезбеђује стално, 

континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 

Несметано функционисање постројења и 

опреме 

 

Члан 22. 

Јавно предузеће је дужно да предузима 

мере и активности за редовно одражавање и 

несметано функционисањe постројења и других 

објекта неопходних за обављање своје  

делатности, у складу са законом и другим 

прописима којима се уређују услови обављања 
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делатности од општег интереса због које је 

основано. 

 

Пружање услуга корисницима са територије 

других општина 

Члан 23. 

У обављању своје делатности Јавно 

предузеће своје производе и услуге може 

испоручивати, односно пружати и корисницима 

са територије других општина и градова, под 

условом да се ни на који начин не угрожава 

стално, континуирано и квалитетно снабдевање 

крајњих корисника са територије општине 

Алексинац. 

Испоруку производа и пружање услуга 

из става 1. oвог члана Јавно предузеће обавља у 

складу са посебно закљученим уговором. 

Члан 24. 

              Претежна делатност Јавног предузећа 

је: 

3600 – Скупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде  

Обухвата : скупљање, пречишћавање и 

дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и 

индустрије. Укључени су скупљање воде из 

различитих извора и дистрибуција воде, као и 

рад система за наводњавање; нису укључене 

услуге наводњавања ни сличне помоћне услуге 

у пољопривреди. 

Обухвата : 

 

 скупљање воде из језера, река, бунара 

са извора и сл. 

 скупљање кишнице, 

 пречишћавање воде, 

 

 обраду воде у индустријске и друге 

сврхе, 

 десалинизацију морске или подземне 

воде као главне активности у 

производњи воде, 

 

 дистрибуцију воде цевоводом, возилом 

цистерном или на други начин,  

 рад канала за наводњаве 

 

 Поред  претежне делатности, Јавно 

предузеће обављата и следеће 

делатности: 

3700 - Уклањање отпадних вода  

Обухвата :  

 рад канализационих система и уређаја 

за обраду отпадних вода,    

 скупљање и траспорт индустријских, 

комуналних и других отпадних вода, 

као и кишнице, коришћењем 

канализационих мрежа, колектора, 

покретних танкова или других видова 

транспорта, 

 пражњење и чишћење септичких јама и 

резервоара, шахтова и канализационих 

јама; одржавање хемијских тоалета 

 обраду/пречишћавање отпадних вода 

укључујући канализационе и 

индустријске отпадне воде и воду из 

базена за купање) применом физичких, 

хемијских и биолошких процеса, 

 одржавање и чишћење одводних канала 

и дренаже, укључујући и деблокирање 

одвода. 

4221 –  Изградња цевовода 

 Обухвата изградњу цевовода за 

транспортовање течности и изградњу 

међусобно повезаних зграда и грађевина, које 

чини саставни део тих система. 

Обухвата : 

 изградњу осталих грађевина за : 

 * цевовода за пренос на велике даљине 

и градске цевоводе (међумесни и 

локални цевоводи)  

 * главне доводе и мрежу, 

 * системе за наводњавање ( канали ), 

 * резервоаре, 

 изградњу : * одводних системa 

(колектора ), укључујући и поправке, 

 * постројења за депоновање отпадних 

вода, 

 * црпних станица, 

 копање бунара. 

4322 –  Постављање водоводних, 

канализационих, грејних и 

климатизационих система 

Обухвата инсталирање водоводних , 

канализационих, грејних и климатизационих 

система, укључујући доградњу, адаптацију, 

одржавање и поправке: 
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Постављање инсталација у зградама или 

другим грађевинама за : 

 грејне системе ( на струју, гас или 

нафту ), 

*пећи (котларнице) и расхладне торњеве, 

*соларне неелектричне колекторе, 

*водоводну и санитарну опрему, 

*вентилациону и климатизациону опрему и 

канале, 

*уређаје за гас, 

*цеви за испарења, 

*противпожарне системе, 

*системе за ротациони распршивач, 

-ископ канала за инсталационе радове. 

4291 - Изградња хидротехничких објеката

  

Обухвата:  

 изградњу:  

* водених путева, пристаништа, марина, 

устава и др. , као и извођење речних радова 

( утврђивање обала ), 

* брана и насипа, 

- ископавање ( багеровање водених путева 

VIII  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 

НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ 

 

Члан 25. 

Основни капитал Јавног предузећа 

утврђен је Одлуком о оснивању. 

Члан 26. 

Имовину Јавног предузећа чине право 

својине на покретним и непокретним стварима, 

новчана средства и хартије од вредности и 

друга имовинска права, која су пренета у 

својину јавног предузећа у складу са законом 

укључујући и право коришћења  на стварима у 

јавној својини општине Алексинац. 

Јавно предузеће може користити и 

средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и 

уговором којим се регулишу међусобни односи, 

права и обавезе предузећа са једне и општине 

као оснивача са друге стране. 

Члан 27. 

Каптал у Јавном предузећу подељен на 

уделе уписује се у регистар. 

 

Члан 28. 

О повећању или смањењу основног 

капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општине Алексинац, као оснивач у складу са 

законом. 

Располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини које нису пренете у 

капитал Јавног предузећа, врши се под 

условима, на начин и по поступку прописаним 

законом којим се уређује јавна својина. 

 

Члан 29. 

 

               Јавно Предузеће у обављању својих 

делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

 продајом производа и услуга; 

 из кредита; 

 из донација и поклона; 

 из буџета оснивача и буџета 

Републике Србије; 

 из осталих извора, у складу 

са законом 

 

Расподела добити и покриће губитка 

 

Члан 30. 

Одлуку о начину покрића губитка 

доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз 

сагласност оснивача. 

Члан 31. 

Јавно предузеће остварује приходе и 

стиче добит продајом производа и вршењем 

услуга на тржишту. 

Добит се утврђује периодичним 

обрачуном и годишњим рачуном у складу са 

законом и Правилником о рачуноводству о 

утврђивању и расподели добити коју доноси 

Надзорни одбор на предлог директора.                                                    

Члан 32. 

Добит Јавног предузећа, утврђена у 

складу са законом, првенствено се расподељује 

за покриће губитака из ранијих година, 

финансирање развоја Јавног предузећа, или за 

друге намене, у складу са законом, актима 

оснивача и Одлуком о оснивању Јавног 

предузећа. 

Оснивачу Јавног предузећа, уколико су 

претходно у потпуности покривени губици у 

пословању из ранијих година, може се пренети 
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највише  50 % укупно остварене добити Јавног 

предузећа, док је преостали део средстава од 

добити пре свега намењен за развој основних 

делатности. 

Одлуку о расподели добити доноси 

Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност 

оснивача. 

 IX УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Елементи за утврђивање цена услуга 

 

Члан 33. 

Елементи за образовање цена 

производа и услуга Јавног Предузећа уређују се 

посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор, 

уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 34. 

Елементи за одређивање цена 

комуналних услуга су: 

1. Пословни расходи исказани у 

пословним књигама и 

финансијскимизвештајима; 

2. Расходи за изградњу и 

реконструкцију објеката комуналне 

инфраструктуре и набавку опреме, 

према усвојеним програмима и 

плановима вршиоца комуналне 

делатности на које је оснивач дао 

слагласност; 

3. Добит вршиоца комуналне 

делатности. 

Средства која су намењена за 

финансирање обнове и изградње објекта 

комуналне инфраструктуре исказују се посебно 

и могу се употребити само за те намене. 

 

Усвајање захтева за измену цена 

 

Члан 35. 

 

Јавно предузеће је обавезно да захтев за 

измену цена производа и услуга укључи у свој 

годишњи програм пословања у складу са 

Одлуком о промени оснивачког акта Предузећа. 

Када се заначајније промене вредности 

елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, Јавно предузеће може да 

током пословне године да оснивачу поднесе 

детаљно образложен захтев за одобрење измене 

цена комуналних услуга, зајдно са изменама 

годишњег програма пословања. 

Измене годишњих програма пословања 

са предлогом за измену цена достављају се 

оснивачу. 

X ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 36. 

            Управљање у Јавном предузећу је 

организовано као једнодомно. 

Органи Предузећа су: 

 Надзорни одбор и 

 Директор Предузећа 

 

Састав, избор и делокруг Надзорни одбор 

 

Члан 37. 

 

Надзорни одбор има председника и два 

члана које именује Скупштина општине 

Алексинац, на период од четири године, под 

условима, на начин и по поступку утврђеним 

законом. 

Један члан Надзорног одбора именује 

се из реда запослених од стране свих 

запослених у Јавном предузећу тајним 

гласањем. 

Члан 38. 

 

За председника и чланове Надзорног одбора 

именује се лице које испуњава следеће услове: 

 

 Да је пунолетно и пословно способно; 

 Да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од 

најмање 4 године; 

 Да је стручњак у једној или више 

области из које је делатност од општег 

интереса за чије обављање је оснивано 

предузеће; 

 Најмање три године искуства на 

руководећем положају; 

 Да поседује стручност из области 

финансија, права или корпоративних 

управљања; 

 Да није осуђивано на условну или 

безусловну казну за криминална дела 

против привреде, правног саобраћаја 

или службене дужности, као и да му 
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није изречена безбедност забране 

обављања претежне делатности 

Предузећа. 

 

Члан 39. 

 

Мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног 

одбора разрешавају се пре истека периода на 

који су именовани, уколико: 

 Надзорни одбор не достави оснивачу на 

сагласност годишњи програм 

пословања; 

 Оснивач не прихвати финансијски 

извештај Јавног предузећа; 

 Пропусте да предузму неопходне мере 

пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице 

Предузећа делује на штету Предузећа 

кршењем директорских дужности, 

несавесним понашањем или на други 

начин. 

             Председник и чланови Надзорног 

одбора,  могу се разрешити и пре истека 

периода на који су именовани, уколико 

предузеће не испуни годишњи програм 

пословања или не оствари кључне показатеље 

учинка. 

 Председник и чланови Надзорног 

одбора којима је престао мандат, дужни су да 

врше своје дужности до именовања новог 

Надзорног одбора, односно до именовања новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

 

Члан 40. 

 

               Надзорни одбор врши следеће послове: 

 

 

             1) утврђује пословну стратегију и 

пословне циљеве јавног предузећа и стара се о 

њиховој реализацији; 

 2) усваја извештај о степену 

реализације програма пословања; 

             3) доноси годишњи програм пословања, 

уз сагласност оснивача;  

             4) надзире рад директора; 

             5) врши унутрашњи надзор над 

пословањем јавног предузећа; 

             6) успоставља одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје  и политику управљања 

ризицима;  

            7) утврђује финансијске извештаје 

јавног предузећ и доставља их оснивачу ради 

давања сагласности; 

            8) доноси статут уз сагласност оснивача; 

            9) одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

           10) доноси одлуке о расподели добити, 

односно начину покрића губитка уз сагласност 

оснивача, 

          11) даје сагласност директору за 

предузимање послова или радњи у складу са 

законом, статутом или одлуком оснивача; 

         12) закључује уговоре о раду на одређено 

време са директором; 

         13) врши друге послове у складу са 

законом, статутом и прописима којима се 

утврђује правни положај привредних друштва. 

 Надзорни одбор не може пренети 

право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у 

предузећу. 

 

Члан 41. 

 

             Чланови Надзорног  одбора имају право 

на одговарајућу накнаду за свој рад. 

             Висину накнаде из става 1. овог члана 

утврђује оснивач на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног 

комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 

Алексинац.  

 

Права, обавезе и одговорности 

директора 

 

Члан 42. 

 

Директор одговара за резултате 

пословања и за законитост рада Јавног 

предузећа. 

Члан 43. 

Директор у складу са законом одговара 

материјално за штету нанету Јавном предузећу 

доношењем и извршавањем одлука за које је 

овлашћен, а са којим је нанео штету Јавном 

предузећу. 

 

Члан 44. 

 

Директора Јавног предузећа именује 

Скупштина општине Алексинац  на период од 

четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

За директора Јавног предузећа може 

бити именовано лице које поред законом 

прописаних општих услова испуњава и следеће 

посебне услове: 

 да има високо образовање стечено на 
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основним студијама у трајању од 

најмање 4 године, правне, економске, 

технолошке струке или друге струке из 

делатности којом се Јавно предузеће 

бави; 

 да има 5 ( пет) године радног искуства 

на руководећим пословима, од чега 3      

( три ) године на пословима за које је 

основано Јавно предузеће или најмање 

3   

 (три) године на руководећим 

положајима; 

 да има радно искуство у комуналним 

делатностима минимално 3 ( три) 

године, 

 да није осуђивано за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности; 

 да лицу није изречена мера забране 

обављања делатности које је претежна 

делатност Јавног предузећа. 

Учесници конкурса за именовање 

директора Јавног предузеће дужни су да уз 

пријаву на конкурс поднесу програм који 

намеравају да остваре у циљу развоја Јавног 

предузећа и повећања добити. 

Директор Јавног предузећа заснива 

радни однос на одређено време. 

 

Члан 45. 

 

Директор Предузећа врши следеће 

послове: 

1) представља и заступа Предузеће; 

2) организује и руководи процесом 

рада;  

3) води пословањ Предузећа; 

4) одговара за законитост рада 

Предузећа; 

5) предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке Надзорног  одбора;  

8) врши друге послове утврђене 

законом и статутом предузећа. 

 

Члан46. 

Директор има право на зараду, а може 

имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће послује са позитивним пословним 

резултатима. 

Одлука о исплати стимулације доноси 

Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Члан 47. 

Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 

Члан 48. 

Предлог за разрешење директора може 

поднети Надзорни одбор предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 

образложен са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

Члан 49. 

Скупштина општине Алексинац може 

разрешити директора под условима 

предвиђеним законом. 

Члан 50. 

Уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене 

дужности, Скупштина општине/града доноси 

решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак 

правоснажно не оконча. 

Члан 51. 

Скупштина општине Алексинац 

именује вршиоца дужности директора у 

следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат 

због истека периода на који је 

именован, због подношења оставке или 

у случају разрешења пре истека 

мандата; 

2) уколико буде донето решење о 

суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка 

пословне способности директора. 

За именовање вршиоца дужности 

директора важе исти услови као и за именовање 

директора. 

Вршилац дужности може бити 

именован на период који није дужи од шест 

месеци. 

У нарочито оправданим случајевима 

Скупштина општине Алексинац може донети 

одлуку о именовању вршиоца дужности 

директора на још један период од шест месеци. 

 

XI ОДБРАНА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Члан 52. 

 

 Јавно предузеће је дужно, да у оквиру 

своје делатности, врши и послове одбране 
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земље који се односе на планирање, 

организовањ, припремање и оспособљавање за 

рад у случају ратног и ванредног стања и 

одговорно је за обезбеђивање обима 

производње и вршење услуга у делатностима за 

које је регистровано, на нивоу утврђеном 

плановима одбране и Одлукама надлежних 

органа. 

У случају наступања ратног стања или 

непосредне ратне опасности Скупштина 

општине Алексинац може у Јавном предузећу 

утврдити организацију која омогућава 

извршавање послова од стратешког значаја за 

јединицу локалне самоуправе. Ако се успостави 

оваква организација Јавног предузећа она ће се 

примењивати док траје ратно стање или 

непосредна ратна опасност. 

 

XII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ 

Члан 53. 

Права, обавезе и одговорности у вези са 

безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 

складу са законом и прописима донетим на 

основу закона, а ближе се уређују Колективним 

уговором, општим актима Јавног предузећа  или 

уговором о раду. 

XIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ 

ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 54. 

Одлуке о статусној промени Јавног 

предузећа доноси Надзорни одбор Јавног 

предузећа уз сагласност Оснивача. 

О предложеној статусној промени 

Јавног предузећа Надзорни одбор прибавља 

мишљење запослених. 

Члан 55. 

Јавно предузеће може променути облик 

организованости у други ако испуњава услове 

за оснивање тог облика организованости 

утврђен законом. 

Одлуку о промени облика 

организованости Јавног предузећа доноси 

Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 

Оснивача. 

XIV  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 56. 

Радници у Јавном предузећу и његови 

органи дужни су да организују обављање 

делатности на начин којим се осигурава 

безбедност у раду као и да спроведе потребне 

мере заштите на раду и заштите радне средине. 

 

Члан 57. 

Јавно предузеће је дужно да у 

обављању делатности чува вредности природе и 

обезбеђује потребне услове за заштиту и 

унапређење човекове средине и да спречава 

узроке и отклања штетне последице које 

угрожавају природне и радом створене 

вредности човекове средине. 

 

Члан 58. 

 

Ради заштите животне средине, Јавно 

предузеће је дужно нарочито: 

 

 да обезбеђује стално праћење стања у 

погледу заштите животне средине; 

 да планира, организује и остварује 

заштиту и унапређивање животне 

средине; 

 да организује благовремено и 

систематско обавештавање органа 

Јавног Предузећа, запослених у Јавном 

предузећу и надлежних државних 

органа и овлашћених  

институција о настанку или могућности 

настанка ситуација које угрожавају 

животну средину. 

 

Члан 59. 

            Надзорни одбор Јавног предузећа, на 

предлог директора Јавног предузећа, усваја 

мере и одлучује о обезбеђивању средстава за 

заштиту животне средине.  

Члан 60. 

            Заштита животне средине и права, 

обавезе и одговорности запослених у Јавном 

предузећу у спровођењу прописа и 

организовању и спровођењу мера из области 

заштите животне средине уређују се општим 

актом Предузећа.  

XV. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 61. 

Ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

Скупштина општине Алексинац даје сагласност 

на: 

-  Статут Јавног предузећа; 

- давање гаранција, авала, јемства, 
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залога и других средстава обезбеђења 

за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса; 

 

- располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног предузећа, 

веће вредности, која је у непосредној 

функцији обављања делатности од 

општег интереса 

- улагања капитала; 

-  статусне промене; 

- акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 

као и на програм и одлуку о својинској 

трансформацији и 

-  друге одлуке којима се уређује 

обављање делатности од општег 

интереса у складу са законом и 

Одлуком о оснивању. 

XVI ЈАВНОСТ У РАДУ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 62. 

 

          Рад Јавног преузећа је јаван. 

          За јавност рада Јавног предузећа 

одговоран је директор Јавног предузећа. 

 

 

          Јавност у раду Јавног предузећа  се 

нарочито огледа у : 

 

 редовном извештавању јавности о 

програму рада Предузећа и реализацији 

програма; 

 извештавању о ревидираним 

финансијским  годишњим извештајима; 

 извештавању о мишљењу овлашћеног 

ревизора на годишњи извештај; 

 извештавању о посебним или 

ванредним ревизијама; 

 извештавању о саставу Надзорног 

одбора; 

 извештавању о организационој 

структури Предузећа; 

 о другим питањима од значаја за 

запослене у Предузећу.  

 

Члан 63. 

  

      Извештавање запослених врши се: 

 истицањем на огласну таблу Јавног 

Предузећа дневног реда седница 

Надзорног одбора; 

 објављивањем на интернет страници 

усвојеног годишњег програма 

пословања Јавног предузећа 

 на други погодан начин. 

 

Доступност информација 

Члан 64. 

Доступност информација од јавног 

значаја за Јавно предузеће врши се у складу са 

одредбама Закона који регулише област 

слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

Пословна тајна 

Члан 65. 

 

Пословном тајном сматрају се исправе 

и подаци утврђени одлуком директора 

предузећа или Надзорног одбора Јавног 

Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном 

лицу било противно пословању Предузећа и 

штетило његовом пословном угледу и 

интересима. 

Чланови Надзорног одбора, директор 

као и запослени у Јавном предузећу обавезни су 

да податке који представљају пословну тајну 

чувају за време трајања њихове функције 

односно радног односа, као и две године после 

престанка функције, односно радног односа. 

 

ХVII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД 

ВИШЕ СИЛЕ И ШТРАЈК  У ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Поремећаји у пословању        

 

Члан 66. 

 

У случају поремећаја у пословању 

Јавног предузећа, Скупштина општине, може 

предузети мере прописане законом, ради 

обезбеђења услова за несметано 

функционисање Јавног предузећа и обављање 

делатности од општег интереса, а нарочито: 

-промену унутрашње организације Јавног 

предузећа; 

-разрешење Надзорног одбора и директора и 

именовање привременог органа Јавног 

предузећа ограничење права појединих делова 

Јавног предузећа да иступају у правном 

промету са трећим лицима; 

-ограничење у погледу располагања појединим 

средствима у јавној својини. 
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Остваривање права на штрајк 

 

Члан 67. 

 

Штарајк је прекид рада који запослени 

организују ради заштите својих 

професионалних и економских интереса по 

основу рада. 

У Јавном предузећу право на штрајк 

запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором и посебним актом 

оснивача. 

У случају штрајка радника Јавног 

предузећа мора се обезбедити минимум процеса 

рада у обављању делатности од општег 

интереса. 

Минимум процеса рада посебном 

одлуком утврђује Скупштина општине, у 

складу са законом. 

 У случају немогућности одређивања 

минимума процеса рада у Јавном предузећу 

Скупштина општине Алексинац ако оцени да 

могу наступити штетне последице за живот и 

здравље људи  или њихову безбедност или 

безбедност имовине или друге штетне 

неотклоњивњ последице, може предузети 

неопходне мере и то: 

 увођењем радне обавезе; 

 радним ангажовање запослених из 

других техничко-технолошких система 

или запошљавање и радно ангажовање 

нових лица; 

 покретањем поступка за утврђивање 

одговорности директора и председника 

и чланова надзорног одбора Јавног 

предузећа. 

XVIII ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 68. 

 

             Општи акти Јавног Предузећа су статут 

и други општи акти. 

             Статут је основни општи акт Предузећа 

којим се уређују најважнији односи и питања  

у Предузећу. 

             Статут Јавног  Предузећа доноси 

Надзорни одбор Јавног Предузећа уз сагласност 

надлежног органа оснивача Предузећа.  

 

Члан 69. 

 

            Статут Јавног Предузећа може се 

мењати. 

            Предлог за измену статута могу поднети 

оснивач, Надзорни одбор, директор Јавног 

Предузећа. 

 

            Предлог за измену Статута разматра се 

на првој наредној седници Надзорног одбора по 

подношењу предлога.  

 

Члан 70. 

            О изменама и допунама Статута 

одлучује се на начин и по поступку за 

доношење статута. 

 

Члан 71. 

 

             Други општи акти Јавног Предузећа 

(правилници, одлуке којима се на општи начин 

уређују одређена питања и пословници) морају 

бити у сагласности са статутом. 

             Правилник је општи акт којим се на 

основу статута или непосредно на основу 

закона целовито уређује одређена врста 

унутрашњих односа у Јавном Предузећу или 

више врста ових односа.  

             Одлуком као општим актом се на општи 

начин уређује одређено питање или мања група 

питања из појединог унутрашњег односа у 

Јавном Предузећу. 

             Пословник је општи акт којим се ближе 

уређује рад одређеног колегијалног органа у 

Јавном Предузећу. 

 

Члан 72. 

 

             Правилнике и одлуке којима се на 

општи начин уређују одређена питања доноси 

Надзорни  одбор, ако за доношење ових аката 

није надлежан директор предузећа. 

             Пословник доноси орган Јавног 

предузећа чији се рад уређује пословником. 

 

 

Члан 73. 

 

            Општи акти Јавног Предузећа мењају се 

на начин и по поступку који су прописани за  

њихово доношење. 

 

 

Члан 74. 

 

            Општи акти Јавног Предузећа ступају на 

снагу осмог дана од дана објављивања на  

огласној табли Предузећа, ако општим актом 

није другачије одређено.  

 

Члан 75 . 

 

            Појединачни акти које доносе органи и 

овлашћени појединци у Јавном Предузећу 

морају бити у складу са општим актима Јавног 

Предузећа.  
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Члан 76 . 

 

 Права, обавезе и одговорности 

запослених из радног односа уређују се 

колективним уговором Предузећа у складу са 

законом и актима оснивача. 

Колективни уговор Јавног предузећа 

мора бити сагласан са законом, општим и 

посебним колективним уговором. 

Члан 77 . 

Директор мора обазбедити да сви 

општи акти буду доступни сваком раднику. 

XIX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 78. 

Јавно предузеће ће своју организацију и 

општа акта ускладити са одредбама овог 

Статута најкасније у року од 30 дана од почетка 

примене. 

Члан 79. 

Управни одбор и директор Јавног 

предузећа обављаће своје послове и функцију 

до избора органа јавног предузећа на начин и по 

поступку прописаним овим Статутом. 

Члан 80. 

Тумачење одредаба овог Статута даје 

Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Члан 81. 

Даном ступања на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут Јавног предузећа број 

251 који је донет на седници Управног одбора  

05.6.2007 године, као и измене и допуне 

Статута број 1425 донете на седници Управног 

одбора 15.10.2010. године и измене и допуне 

Статута број 237 донете на седници Управног 

одбора 25.02.2012. године.         

Члан 82. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања Службеном листу 

општине Алексинац, а примењиваће се од дана 

давања сагласности од стране Оснивача.   

Председник Управног одбора, 

Драган Михајловић, с.р. 

    

__________________ 

 

 

На основу члана 52. тачка 10. Статута 

општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 8/08), Скупштина општине 

Алексинац, на седници од  24.04.2013. године, 

донела јe 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  СТАТУТ 

ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Статут  ЈКП 

„Комуналне услуге“ Алексинац, који је усвојен 

Одлуком  број: 556 , на седници Управног 

одбора од 16.04.2013. године. 

 

II 

 

Текст  Статута Статут  ЈКП „ 

Комуналне услуге“ Алексинац  саставни је део 

овог решења. 

 

III 

 

 Решење доставити: ЈКП „Комуналне 

услуге“ и Архиви општине Алексинац. 

 

III/01 Број: 02-65 

У Алексинцу, 24.04.2013. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

     

 

 На основу члана 45. Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник РС”, број 

119/2012) и члана 60. Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа “Водовод и 

канализација” Алексинац (“Службени лист 

општине Алексинац”, I број 02-46 од 25.3.2013. 

године), Управни одбор ЈКП “Водовод и 

канализација” Алексинац, на седници од 

16.04.2013 године, донео је 
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С Т А Т У Т 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 

АЛЕКСИНАЦ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Јавно комунално предузеће „Водовод и 

канализација“ Алексинац (у даљем тексту: 

Јавно предузеће) је правни следбеник Јавно 

комуналног предузећа „ Рујевица“ Алексинац, 

основано 26.3.2007.године које преузима, на 

основу усвојеног деобног биланса са Јавно 

комуналним предузећем „Комуналне услуге“ 

Алексинац по основу извршене статусне 

промене у Јавно комуналном предузећу „ 

Рујевица“ Алексинац поделом уз оснивање два 

нова предузећа и капиталом који стекне својим 

каснијим пословањем средствима у државној 

својини. 

Јавно предузеће из става 1. овог члана 

основано је и послује на неодређено време, 

ради: 

1. обезбеђивања трајног обављања делатности 

од општег интереса и уредног задовољавања 

потреба корисника комуналних услуга, 

2. развоја и унапређења обављања делатности 

од општег интереса, 

3. стицања добити, 

4. остваривања другог законом утврђеног 

интереса. 

Члан 2. 

Јавно предузеће је уписано у регистар 

привредних субјеката Решењем Агенције за 

привредне регистре, број БД 16473/2007 ОД 

26.3.2007. године. 

Члан 3. 

Јавно предузеће се оснива тако да 

комуналне делатности обавља на начин којим 

се обезбеђује задовољавање потреба корисника 

комуналних услуга на подручју општине 

Алексинац и да се исте врше на начин којим се 

обезбеђује техничко-технолошко и економско 

јединство комуналног система, стабилност 

пословања, развој и усклађеност сопственог 

развоја са укупним привредним развојем, 

заштита и унапређење добара од општег 

интереса и животне средине, уредно и 

квалитетно задовољавање потреба корисника 

комуналнх услуга, самосталност у оквиру 

система и функционална повезаност са другим 

системима. 

Члан 4. 

 Права и обавезе Оснивача према 

Јавном предузећу утврђена су Одлуком о 

оснивању Јавног предузећа и овим Статутом. 

Члан 5. 

  Овим Статутом уређује се организација 

и пословање Јавног предузећа и уређују 

основна питања унутрашњих односа у Јавном 

предузећу, и то: 

 

 Податке о оснивачу; 

 фирма и седиште Предузећа, печат и 

штамбиљ; 

 одговорност за обавезе; 

 заступање и представљање Јавног 

Предузећа; 

 планирање рада и развоја; 

 унутрашња организација и делатност 

Јавног Предузећа; 

 средства Јавног предузећа и начин 

распоређивања добити Јавног 

Предузећа; 

 утврђивање цена услуга Јавног 

предузећа; 

 састав, избор, опозив органа Јавног 

Предузећа; 

 одбрана и ванредне ситуације; 

 безбедност и здравље запослених на 

раду; 

 статусне промене и промене облика 

предузећа; 

 заштити и унапређењу животне 

средине; 

 обезбеђење општег интереса; 

 јавност у раду; 

 поремећаји у раду услед више силе и 

штрајк у јавном предузећу; 

 општи акти предузећа; 

 друге одредбе од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива 

Јавно предузеће. 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 6. 

Оснивач Јавног предузећа је 

Скупштина општине Алексинац, улица Књаза 

Милоша број 169, матични број 07173075, ради 

обављања комуналних делатности и 

обезбеђивања функционисања комуналних 

система. 

Скупштина општине Алексинац 

уређује и обезбеђује услове обављања 
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комуналних делатности и функционисања 

комуналних система у складу са законом. 

III ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И 

ШТАМБИЉ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 7. 

 

Фирма Јавног предузећа гласи: 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 

АЛЕКСИНАЦ 

                Пословно име Предузећа је:Јавно 

комунално предузеће “Водовод и канализација” 

Алексинац. 

                Скраћено пословно име Предузећа је: 

ЈКП “Водовод и канализација” Алексинац. 

Седиште Предузећа је у Алексинцу,у 

Улици Петра Зеца број 35.                                         

Одлуку о промени пословног имена , 

седишта, заштитног знака,  печата и штамбиља 

Јавног Предузећа доноси Надзорни одбор уз 

сагласност надлежног органа Оснивача 

Предузећа. 

 Јавно предузеће има свој печат. 

                Печат Јавног предузећа је округлог 

облика , пречника круга 30 mm и садржи по 

ободу унутар круга на српском језику 

ћириличним писмом исписан следећи 

текст:“ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ”, а 

на средини круга, у два реда хоризонтално, 

уписују се речи:    “ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац”.                                                 

                 Печат Јавног предузећа употребљава 

се за оверу садржаја докумената који настају у 

Јавном предузећу у свим случајевима када се 

Јавно предузеће појављује као учесник у 

правномпромету, као и у кореспонденцији 

Јавног предузећа са другим лицима.   

                                                  

                Јавно предузеће има свој штамбиљ. 

 

                Штамбиљ Јавног предузећа је облика 

правоугаоника, димензија 50 x 20 mm, а унутар 

правоугаоника уписује се у четири реда на на 

српском језику ћириличним писмом следећи 

текст и следећим редоследом: 

 

“ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  

Број__________ 

___________20___ год. 

А Л Е К С И Н А Ц”  

 

Пријемни штамбиљ служи за 

евидентирање свих аката који настају у 

пословању Јавног предузећа и за евидентирање 

службене поште која се прима у Јавном 

предузећу .  

Фирма јавног предузећа на печату и 

штамбиљу исписана је на српском језику 

ћирилучним писмом. 

Јавно предузеће има свој заштитни знак 

у облику квадрата са латиничним писмом 

исписаном скраћеницом VIK и пуним називом 

фирме. 

IV ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 

Члан 8. 

Јавно предузеће је правно лице које 

обавља делатност од општег интереса. 

Јавно предузеће може поред делатности 

за чије је обављање основано да обавља и друге 

делатности уз сагласност оснивача. 

Члан 9. 

Јавно предузеће у правном промету са 

трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 

своје име и за свој рачун, и одговара за обавезе 

целокупном својом имовином (потпуна 

одговорност). 

Организациони делови Јавног 

предузећа немају овлашћења у правном 

промету. 

 

V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ  

ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 10. 

 

Јавно  Предузеће заступа  и представља 

директор Јавног предузећа, без ограничења. 

 

Директор Јавног предузећа је овлашћен 

да у оквиру делатности Јавног предузећа, Јавно 

предузеће заступа, представља, закључи уговоре 

и да врши све правне радње неограничено. 

Директор Јавног предузећа је овлашћен 

да у име Јавног предузећа у оквиру делатности 

предузећа закључује уговоре у 

спољнотрговинском пословању неограничено. 

 

Члан 11. 

 

Директор, као заступник Јавног 

предузећа може дати другом лицу писмено 

пуномоћје за закључивање одређених врста 

уговора, као и за преузимање других правних 

радњи. 

У случају одсутности директора или 

његове спречености Јавно предузеће заступа и 

представља радник кога директор, уз сагласност 

Надзорног одбора, унапред за то овласти. 

Јавно предузеће потписује директор, а 

у случају његове одсустности или спречености, 
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лице из предходног става овог члана. 

 

Члан 12. 

 

  Директор Јавног Предузећа може дати 

ограничено овлашћење за заступање пред 

судовима и другим државним органима у 

оквиру регистроване делатности дипломираном 

правнику. 

 

            Ограничена овлашћења односе се на 

подношење или повлачење тужбе, признање 

односно одрицање од тужбеног захтева, 

закључења поравнања, изјављивање, повлачење 

или одрицање од правног лека.                                                        

VI  ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 

Члан 13. 

Основе пословне политике утврдјује 

Надзорни одбор Јавног предузећа, које се 

заснивају на годишњем, средњорочном и 

дугорочном планирању рада и развоја. 

На планове рада и развоја из 

предходног става сагласност даје оснивач. 

Члан 14. 

Јавно предузеће планира свој развој и 

одлучује о доношењу аката планирања уз 

сагласност оснивача. 

Јавно предузеће доноси нарочито 

следеће планове: 

1. дугорочне и средњорочне планове рада 

и развоја и  

2. годишње програме пословања 

Планове рада и развоја доноси Надзорни 

одбор на предлог директора. 

На захтев надлежног органа 

Скупштине општине Јавно предузеће, учествује 

у припремању нацрта планова и програма из 

надлежности Скупштине општине а који су 

везани за делатност Јавног предузећа. 

Члан 15. 

Уколико по годишњем 

обрачуну предузеће искаже губитак, Надзорни 

одбор у складу са важећим прописима доноси 

одлуку о покрићу губитка. 

 

Члан 16. 

Јавно предузеће кроз 

остваривања плана дужно је да: 

 осигура трајно, несметано и редовно 

обављање делатности, 

 гарантује квалитет услуга, 

 утврђује организацију и начин рада у 

циљу максималног задовољавања 

потреба потрошача тј. корисника 

услуга, 

 сарађује са другим заинтересоваиним 

субјектима, ради ефикаснијег обављања 

делатности и успешнијег извршавања 

обавеза према потрошачима односно 

корисницима услуга. 

Члан17. 

Јавно предузеће поднеће планове и 

програме на давање сагласности Скупштини 

општине за који је то Законом прописано или на 

захтев Скупштине општине у складу са 

Законом. 

Ако у току примене плана и програма 

на који је Скупштина општине дала сагласност, 

наступе околности које онемогућавају њихово 

извршење, директор Јавног предузећа ће 

поднети извештај о узроцима који 

онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, 

односно вредности и предложиће промене који 

одговарају ново насталим околностима о чему 

ће известити Скупштину општине. 

VII  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  И 

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 Члан 18. 

Организација рада и пословања Јавног 

предузећа заснива се на рационалној подели 

рада, како у погледу организационих јединица, 

тако и послова и радних задатака које обављају 

поједини радници. 

Члан 19. 

Јавно предузеће организовано као 

јединствена целина, а своју делатност обавља 

на начин да се обезбеде услови прописани 

Законом о комуналним делатностима, другим 

законима и подзаконским актима и то преко 

организационих јединица. 

Члан 20. 

Унутрашња организација и 

ситематизација послова и радних задатака у 

Јавном предузећу ближе се утврђује општим 

актом, Правилник о организацији и 

систематизацији послова.  

     

  Члан 21. 

 Јавно предузеће је дужно да делатност 

од општег интереса за коју је основано обавља 

на начин којим се обезбеђује стално, 

континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 
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Несметано функционисање постројења и 

опреме 

 

Члан 22. 

Јавно предузеће је дужно да предузима 

мере и активности за редовно одражавање и 

несметано функционисањe постројења и других 

објекта неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законом и другим 

прописима којима се уређују услови обављања 

делатности од општег интереса због које је 

основано. 

 

Пружање услуга корисницима са територије 

других општина 

 

Члан 23. 

У обављању своје делатности Јавно 

предузеће своје производе и услуге може 

испоручивати, односно пружати и корисницима 

са територије других општина и градова, под 

условом да се ни на који начин не угрожава 

стално, континуирано и квалитетно снабдевање 

крајњих корисника са територије општине 

Алексинац. 

Испоруку производа и пружање услуга 

из става 1. oвог члана Јавно предузеће обавља у 

складу са посебно закљученим уговором. 

 

Члан 24. 

              Претежна делатност Јавног предузећа 

је: 

3600 –  Скупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде  

Обухвата : скупљање, пречишћавање 

и дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и 

индустрије. Укључени су скупљање воде из 

различитих извора и дистрибуција воде, као и 

рад система за наводњавање; нису укључене 

услуге наводњавања ни сличне помоћне услуге 

у пољопривреди. 

Обухвата : 

 

 скупљање воде из језера, река, бунара 

са извора и сл. 

 скупљање кишнице, 

 пречишћавање воде, 

 

 обраду воде у индустријске и друге 

сврхе, 

 десалинизацију морске или подземне 

воде као главне активности у 

производњи воде, 

 

 дистрибуцију воде цевоводом, возилом 

цистерном или на други начин,  

 рад канала за наводњаве 

 

Поред  претежне делатности, Јавно 

предузеће обављата и следеће делатности: 

3700 -  Уклањање отпадних вода  

Обухвата :  

 рад канализационих система и уређаја 

за обраду отпадних вода,    

 скупљање и траспорт индустријских, 

комуналних и других отпадних вода, 

као и кишнице, коришћењем 

канализационих мрежа, колектора, 

покретних танкова или других видова 

транспорта, 

 пражњење и чишћење септичких јама и 

резервоара, шахтова и канализационих 

јама; одржавање хемијских тоалета 

 обраду/пречишћавање отпадних вода 

укључујући канализационе и 

индустријске отпадне воде и воду из 

базена за купање) применом физичких, 

хемијских и биолошких процеса, 

 одржавање и чишћење одводних канала 

и дренаже, укључујући и деблокирање 

одвода. 

4221 –  Изградња цевовода 

 Обухвата изградњу цевовода за 

транспортовање течности и изградњу 

међусобно повезаних зграда и грађевина, које 

чини саставни део тих система. 

Обухвата : 

 изградњу осталих грађевина за : 

* цевовода за пренос на велике даљине и 

градске цевоводе (међумесни и локални 

цевоводи)  

* главне доводе и мрежу, 

* системе занаводњавање ( канали ), 

* резервоаре, 

 изградњу : * одводних система ( 

колектора ), укључујући и поправке, 

* постројења за депоновање отпадних вода, 

* црпних станица, 

 копање бунара. 

   

4322 –  Постављање водоводних, канализационих, 

грејних и климатизационих система 

 

 Обухвата инсталирање водоводних , 

канализационих, грејних и климатизационих система, 
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укључујући доградњу, адаптацију, одржавање и 

поправке: 

 

Постављање инсталација у зградама 

или другим грађевинама за : 

 грејне системе ( на струју, гас или 

нафту ), 

*пећи (котларнице) и расхладне торњеве, 

*соларне неелектричне колекторе, 

*водоводну и санитарну опрему, 

 

*вентилациону и климатизациону 

опрему и канале, 

*уређаје за гас, 

*цеви за испарења, 

*противпожарне системе, 

*системе за ротациони распршивач, 

 ископ канала за инсталационе радове. 

 

4291 -  Изградња хидротехничких објеката 

  

Обухвата:  

 

 изградњу:  

* водених путева, пристаништа, марина, 

устава и др. , као и извођење речних радова ( 

утврђивање обала ), 

* брана и насипа, 

 ископавање ( багеровање водених 

путева 

 

VIII  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 

НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ 

 

Члан 25. 

Основни капитал Јавног предузећа 

утврђен је Одлуком о оснивању. 

Члан 26. 

Имовину Јавног предузећа чине право 

својине на покретним и непокретним стварима, 

новчана средства и хартије од вредности и 

друга имовинска права, која су пренета у 

својину јавног предузећа у складу са законом 

укључујући и право коришћења  на стварима у 

јавној својини општине Алексинац. 

Јавно предузеће може користити и 

средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и 

уговором којим се регулишу међусобни односи, 

права и обавезе предузећа са једне и општине 

као оснивача са друге стране. 

 

Члан 27. 

Каптал у Јавном предузећу подељен на 

уделе уписује се у регистар. 

 

Члан 28. 

О повећању или смањењу основног 

капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општине Алексинац, као оснивач у складу са 

законом. 

Располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини које нису пренете у 

капитал Јавног предузећа, врши се под 

условима, на начин и по поступку прописаним 

законом којим се уређује јавна својина. 

 

Члан 29. 

 

               Јавно Предузеће у обављању својих 

делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

 продајом производа и услуга; 

 из кредита; 

 из донација и поклона; 

 из буџета оснивача и буџета 

Републике Србије; 

 из осталих извора, у складу 

са законом 

 

Расподела добити и покриће губитка 

 

Члан 30. 

Одлуку о начину покрића губитка 

доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз 

сагласност оснивача. 

Члан 31. 

Јавно предузеће остварује приходе и 

стиче добит продајом производа и вршењем 

услуга на тржишту. 

Добит се утврђује периодичним 

обрачуном и годишњим рачуном у складу са 

законом и Правилником о рачуноводству о 

утврђивању и расподели добити коју доноси 

Надзорни одбор на предлог директора.                                                    

Члан 32. 

Добит Јавног предузећа, утврђена у 

складу са законом, првенствено се расподељује 

за покриће губитака из ранијих година, 

финансирање развоја Јавног предузећа, или за 

друге намене, у складу са законом, актима 

оснивача и Одлуком о оснивању Јавног 

предузећа. 

Оснивачу Јавног предузећа, уколико су 

претходно у потпуности покривени губици у 
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пословању из ранијих година, може се пренети 

највише  50 % укупно остварене добити Јавног 

предузећа, док је преостали део средстава од 

добити пре свега намењен за развој основних 

делатности. 

Одлуку о расподели добити доноси 

Надзорни одбор јавног предузећа уз 

сагласност оснивача. 

 

 IX УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Елементи за утврђивање цена услуга 

 

Члан 33. 

Елементи за образовање цена 

производа и услуга Јавног Предузећа уређују се 

посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор, 

уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

Цене производа и услуга предузећа 

Члан 34. 

Елементи за одређивање цена 

комуналних услуга су: 

4. Пословни расходи исказани у 

пословним књигама и 

финансијскимизвештајима; 

5. Расходи за изградњу и 

реконструкцију објеката комуналне 

инфраструктуре и набавку опреме, 

према усвојеним програмима и 

плановима вршиоца комуналне 

делатности на које је оснивач дао 

слагласност; 

6. Добит вршиоца комуналне 

делатности. 

Средства која су намењена за 

финансирање обнове и изградње 

објекта комуналне инфраструктуре 

исказују се посебно и могу се 

употребити само за те намене. 

Усвајање захтева за измену цена 

Члан 35. 

 

Јавно предузеће је обавезно да захтев за 

измену цена производа и услуга укључи у свој 

годишњи програм пословања у складу са 

Одлуком о промени оснивачког акта Предузећа. 

Када се заначајније промене вредности 

елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, Јавно предузеће може да 

током пословне године да оснивачу поднесе 

детаљно образложен захтев за одобрење измене 

цена комуналних услуга, зајдно са изменама 

годишњег програма пословања. 

Измене годишњих програма пословања 

са предлогом за измену цена достављају се 

оснивачу. 

X ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 36. 

            Управљање у Јавном предузећу је 

организовано као једнодомно. 

Органи Предузећа су: 

 Надзорни одбор и 

 Директор Предузећа 

                     

Састав, избор и делокруг Надзорни одбор 

 

Члан 37. 

 

Надзорни одбор има председника и два 

члана које именује Скупштина општине 

Алексинац, на период од четири године, под 

условима, на начин и по поступку утврђеним 

законом. 

Један члан Надзорног одбора именује 

се из реда запослених од стране свих 

запослених у Јавном предузећу тајним 

гласањем. 

 

Члан 38. 

 

За председника и чланове Надзорног одбора 

именује се лице које испуњава следеће услове: 

 Да је пунолетно и пословно способно; 

 Да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од 

најмање 4 године; 

 Да је стручњак у једној или више 

области из које је делатност од општег 

интереса за чије обављање је оснивано 

предузеће; 

 Најмање три године искуства на 

руководећем положају; 

 Да поседује стручност из области 

финансија, права или корпоративних 

управљања; 

 Да није осуђивано на условну или 

безусловну казну за криминална дела 

против привреде, правног саобраћаја 

или службене дужности, као и да му 

није изречена безбедност забране 

обављања претежне делатности 

Предузећа. 
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Члан 39. 

 

Мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног 

одбора разрешавају се пре истека периода на 

који су именовани, уколико: 

 Надзорни одбор не достави оснивачу на 

сагласност годишњи програм 

пословања; 

 Оснивач не прихвати финансијски 

извештај Јавног предузећа; 

 Пропусте да предузму неопходне мере 

пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице 

Предузећа делује на штету Предузећа 

кршењем директорских дужности, 

несавесним понашањем или на други 

начин. 

             Председник и чланови Надзорног 

одбора,  могу се разрешити и пре истека 

периода на који су именовани, уколико 

предузеће не испуни годишњи програм 

пословања или не оствари кључне показатеље 

учинка. 

 Председник и чланови Надзорног 

одбора којима је престао мандат, дужни су да 

врше своје дужности до именовања новог 

Надзорног одбора, односно до именовања новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

 

Члан 40. 

 

               Надзорни одбор врши следеће послове: 

 

             1) утврђује пословну стратегију и 

пословне циљеве јавног предузећа и стара се о 

њиховој реализацији; 

 2) усваја извештај о степену 

реализације програма пословања; 

             3) доноси годишњи програм пословања, 

уз сагласност оснивача;  

             4) надзире рад директора; 

             5) врши унутрашњи надзор над 

пословањем јавног предузећа; 

             6) успоставља одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје  и политику управљања 

ризицима;  

            7) утврђује финансијске извештаје 

јавног предузећ и доставља их оснивачу ради 

давања сагласности; 

            8) доноси статут уз сагласност оснивача; 

            9) одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

           10) доноси одлуке о расподели добити, 

односно начину покрића губитка уз сагласност 

оснивача, 

          11) даје сагласност директору за 

предузимање послова или радњи у складу са 

законом, статутом или одлуком оснивача; 

         12) закључује уговоре о раду на одређено 

време са директором; 

         13) врши друге послове у складу са 

законом, статутом и прописима којима се 

утврђује правни положај привредних друштва. 

 Надзорни одбор не може пренети 

право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у 

предузећу. 

 

Члан 41. 

 

             Чланови Надзорног  одбора имају право 

на одговарајућу накнаду за свој рад. 

             Висину накнаде из става 1. овог члана 

утврђује оснивач на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног 

комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 

Алексинац.  

 

Права, обавезе и одговорности 

директора 

 

Члан 42. 

 

Директор одговара за резултате 

пословања и за законитост рада Јавног 

предузећа. 

Члан 43. 

Директор у складу са законом одговара 

материјално за штету нанету Јавном предузећу 

доношењем и извршавањем одлука за које је 

овлашћен, а са којим је нанео штету Јавном 

предузећу. 

Члан 44. 

 

Директора Јавног предузећа именује 

Скупштина општине Алексинац  на период од 

четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

За директора Јавног предузећа може 

бити именовано лице које поред законом 

прописаних општих услова испуњава и следеће 

посебне услове: 

 да има високо образовање стечено на 

основним студијама у трајању од 

најмање 4 године, правне, економске, 

технолошке струке или друге струке из 

делатности којом се Јавно предузеће 

бави; 

 да има 5 ( пет) године радног искуства 

на руководећим пословима, од чега 3      

( три ) године на пословима за које је 

основано Јавно предузеће или најмање 
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 (три) године на руководећим 

положајима; 

 да има радно искуство у комуналним 

делатностима минимално 3 ( три) 

године, 

 

 да није осуђивано за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности; 

 да лицу није изречена мера забране 

обављања делатности које је претежна 

делатност Јавног предузећа. 

Учесници конкурса за именовање 

директора Јавног предузеће дужни су да уз 

пријаву на конкурс поднесу програм који 

намеравају да остваре у циљу развоја Јавног 

предузећа и повећања добити. 

Директор Јавног предузећа заснива 

радни однос на одређено време. 

 

Члан 45. 

 

Директор Предузећа врши следеће 

послове: 

1) представља и заступа Предузеће; 

2) организује и руководи процесом 

рада;  

3) води пословање  Предузећа; 

4) одговара за законитост рада 

Предузећа; 

5) предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке Надзорног  одбора;  

8) врши друге послове утврђене 

законом и статутом предузећа.  

 

Члан 46. 

Директор има право на зараду, а може 

имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће послује са позитивним пословним 

резултатима. 

Одлука о исплати стимулације доноси 

Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Члан 47. 

Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

Члан 48. 

Предлог за разрешење директора може 

поднети Надзорни одбор предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 

образложен са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење.        

Члан 49. 

Скупштина општине Алексинац може 

разрешити директора под условима 

предвиђеним законом.    

Члан 50. 

Уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене 

дужности, Скупштина општине/града доноси 

решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак 

правоснажно не оконча. 

Члан 51. 

Скупштина општине Алексинац 

именује вршиоца дужности директора у 

следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат 

због истека периода на који је 

именован, због подношења оставке или 

у случају разрешења пре истека 

мандата; 

2) уколико буде донето решење о 

суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка 

пословне способности директора. 

За именовање вршиоца дужности 

директора важе исти услови као и за именовање 

директора. 

Вршилац дужности може бити 

именован на период који није дужи од шест 

месеци. 

У нарочито оправданим случајевима 

Скупштина општине Алексинац може донети 

одлуку о именовању вршиоца дужности 

директора на још један период од шест месеци. 

 

XI ОДБРАНА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Члан 52. 

 Јавно предузеће је дужно, да у оквиру 

своје делатности, врши и послове одбране 

земље који се односе на планирање, 

организовањ, припремање и оспособљавање за 

рад у случају ратног и ванредног стања и 

одговорно је за обезбеђивање обима 

производње и вршење услуга у делатностима за 

које је регистровано, на нивоу утврђеном 

плановима одбране и Одлукама надлежних 

органа. 

У случају наступања ратног стања или 

непосредне ратне опасности Скупштина 

општине Алексинац може у Јавном предузећу 
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утврдити организацију која омогућава 

извршавање послова од стратешког значаја за 

јединицу локалне самоуправе. Ако се успостави 

оваква организација Јавног предузећа она ће се 

примењивати док траје ратно стање или 

непосредна ратна опасност. 

 

XII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ 

Члан 53. 

Права, обавезе и одговорности у вези са 

безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 

складу са законом и прописима донетим на 

основу закона, а ближе се уређују Колективним 

уговором, општим актима Јавног предузећа  или 

уговором о раду. 

XIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ 

ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 54. 

Одлуке о статусној промени 

Јавног предузећа доноси Надзорни одбор Јавног 

предузећа уз сагласност Оснивача. 

О предложеној статусној 

промени Јавног предузећа Надзорни одбор 

прибавља мишљење запослених. 

Члан 55. 

Јавно предузеће може 

променути облик организованости у други ако 

испуњава услове за оснивање тог облика 

организованости утврђен законом. 

Одлуку о промени облика 

организованости Јавног предузећа доноси 

Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 

Оснивача. 

XIV  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 56. 

Радници у Јавном предузећу и његови 

органи дужни су да организују обављање 

делатности на начин којим се осигурава 

безбедност у раду као и да спроведе потребне 

мере заштите на раду и заштите радне средине. 

Члан 57. 

Јавно предузеће је дужно да у 

обављању делатности чува вредности природе и 

обезбеђује потребне услове за заштиту и 

унапређење човекове средине и да спречава 

узроке и отклања штетне последице које 

угрожавају природне и радом створене 

вредности човекове средине. 

 

Члан 58. 

 

Ради заштите животне средине, Јавно 

предузеће је дужно нарочито: 

 

 да обезбеђује стално праћење стања у 

погледу заштите животне средине; 

 да планира, организује и остварује 

заштиту и унапређивање животне 

средине; 

 да организује благовремено и 

систематско обавештавање органа 

Јавног Предузећа, запослених у Јавном 

предузећу и надлежних државних 

органа и овлашћених  

институција о настанку или могућности 

настанка ситуација које угрожавају 

животну средину. 

 

Члан 59. 

            Надзорни одбор Јавног предузећа, на 

предлог директора Јавног предузећа, усваја 

мере и одлучује о обезбеђивању средстава за 

заштиту животне средине.  

Члан 60. 

            Заштита животне средине и права, 

обавезе и одговорности запослених у Јавном 

предузећу у спровођењу прописа и 

организовању и спровођењу мера из области 

заштите животне средине уређују се општим 

актом Предузећа.  

 

XV. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 61. 

Ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

Скупштина општине Алексинац даје сагласност 

на: 

-  Статут Јавног предузећа; 

- давање гаранција, авала, јемства, 

залога и других средстава обезбеђења 

за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса; 

- располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног предузећа, 

веће вредности, која је у непосредној 

функцији обављања делатности од 

општег интереса 

- улагања капитала; 

-  статусне промене; 
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- акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 

као и на програм и одлуку о својинској 

трансформацији и 

-  друге одлуке којима се уређује 

обављање делатности од општег 

интереса у складу са законом и 

Одлуком о оснивању. 

XVI ЈАВНОСТ У РАДУ ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

Члан 62. 

 

          Рад Јавног преузећа је јаван. 

          За јавност рада Јавног предузећа 

одговоран је директор Јавног предузећа. 

 

          Јавност у раду Јавног предузећа  се 

нарочито огледа у : 

 

 редовном извештавању јавности о 

програму рада Предузећа и реализацији 

програма; 

 извештавању о ревидираним 

финансијским  годишњим извештајима; 

 извештавању о мишљењу овлашћеног 

ревизора на годишњи извештај; 

 извештавању о посебним или 

ванредним ревизијама; 

 извештавању о саставу Надзорног 

одбора; 

 извештавању о организационој 

структури Предузећа; 

 о другим питањима од значаја за 

запослене у Предузећу.  

 

Члан 63. 

  

      Извештавање запослених врши се: 

 истицањем на огласну таблу Јавног 

Предузећа дневног реда седница 

Надзорног одбора; 

 објављивањем на интернет страници 

усвојеног годишњег програма 

пословања Јавног предузећа 

 на други погодан начин. 

 

Доступност информација 

Члан 64. 

Доступност информација од јавног 

значаја за Јавно предузеће врши се у складу са 

одредбама Закона који регулише област 

слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

 

Пословна тајна 

Члан 65. 

 

Пословном тајном сматрају се исправе 

и подаци утврђени одлуком директора 

предузећа или Надзорног одбора Јавног 

Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном 

лицу било противно пословању Предузећа и 

штетило његовом пословном угледу и 

интересима. 

Чланови Надзорног одбора, директор 

као и запослени у Јавном предузећу обавезни су 

да податке који представљају пословну тајну 

чувају за време трајања њихове функције 

односно радног односа, као и две године после 

престанка функције, односно радног односа. 

 

ХVII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД 

ВИШЕ СИЛЕ И ШТРАЈК  У ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Поремећаји у пословању 

 

Члан 66. 

 

У случају поремећаја у пословању 

Јавног предузећа, Скупштина општине, може 

предузети мере прописане законом, ради 

обезбеђења услова за несметано 

функционисање Јавног предузећа и обављање 

делатности од општег интереса, а нарочито: 

-промену унутрашње организације Јавног 

предузећа; 

-разрешење Надзорног одбора и директора и 

именовање привременог органа Јавног 

предузећа ограничење права појединих делова 

Јавног предузећа да иступају у правном 

промету са трећим лицима; 

-ограничење у погледу располагања појединим 

средствима у јавној својини. 

 

Остваривање права на штрајк 

 

Члан 67. 

 

Штарајк је прекид рада који запослени 

организују ради заштите својих 

професионалних и економских интереса по 

основу рада. 

У Јавном предузећу право на штрајк 

запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором и посебним актом 

оснивача. 

У случају штрајка радника Јавног 

предузећа мора се обезбедити минимум процеса 

рада у обављању делатности од општег 

интереса. 
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Минимум процеса рада посебном 

одлуком утврђује Скупштина општине, у 

складу са законом. 

У случају немогућности одређивања 

минимума процеса рада у Јавном предузећу 

Скупштина општине Алексинац ако оцени да 

могу наступити штетне последице за живот и 

здравље људи  или њихову безбедност или 

безбедност имовине или друге штетне 

неотклоњивњ последице, може предузети 

неопходне мере и то: 

 увођењем радне обавезе; 

 радним ангажовање запослених из 

других техничко-технолошких система 

или запошљавање и радно ангажовање 

нових лица; 

 покретањем поступка за утврђивање 

одговорности директора и председника 

и чланова надзорног одбора Јавног 

предузећа. 

XVIII ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 68. 

 

             Општи акти Јавног Предузећа су статут 

и други општи акти. 

             Статут је основни општи акт Предузећа 

којим се уређују најважнији односи и питања  

у Предузећу. 

             Статут Јавног  Предузећа доноси 

Надзорни одбор Јавног Предузећа уз сагласност 

надлежног органа оснивача Предузећа.  

 

Члан 69. 

 

            Статут Јавног Предузећа може се 

мењати. 

            Предлог за измену статута могу поднети 

оснивач, Надзорни одбор, директор Јавног 

Предузећа. 

 

            Предлог за измену Статута разматра се 

на првој наредној седници Надзорног одбора по 

подношењу предлога. 

Члан 70. 

            О изменама и допунама Статута 

одлучује се на начин и по поступку за 

доношење статута. 

 

Члан 71. 

 

             Други општи акти Јавног Предузећа 

(правилници, одлуке којима се на општи начин 

уређују одређена питања и пословници) морају 

бити у сагласности са статутом. 

             Правилник је општи акт којим се на 

основу статута или непосредно на основу 

закона целовито уређује одређена врста 

унутрашњих односа у Јавном Предузећу или 

више врста ових односа.  

             Одлуком као општим актом се на општи 

начин уређује одређено питање или мања група 

питања из појединог унутрашњег односа у 

Јавном Предузећу. 

             Пословник је општи акт којим се ближе 

уређује рад одређеног колегијалног органа у 

Јавном Предузећу. 

 

Члан 72. 

 

             Правилнике и одлуке којима се на 

општи начин уређују одређена питања доноси 

Надзорни  одбор, ако за доношење ових аката 

није надлежан директор предузећа. 

             Пословник доноси орган Јавног 

предузећа чији се рад уређује пословником. 

 

Члан 73. 

 

            Општи акти Јавног Предузећа мењају се 

на начин и по поступку који су прописани за  

њихово доношење. 

 

Члан 74. 

 

            Општи акти Јавног Предузећа ступају на 

снагу осмог дана од дана објављивања на  

огласној табли Предузећа, ако општим актом 

није другачије одређено.  

 

Члан 75 . 

 

            Појединачни акти које доносе органи и 

овлашћени појединци у Јавном Предузећу 

морају бити у складу са општим актима Јавног 

Предузећа.  

 

Члан 76 . 

 

 Права, обавезе и одговорности 

запослених из радног односа уређују се 

колективним уговором Предузећа у складу са 

законом и актима оснивача. 

Колективни уговор Јавног предузећа 

мора бити сагласан са законом, општим и 

посебним колективним уговором. 

Члан 77 . 

Директор мора обазбедити да сви 

општи акти буду доступни сваком раднику. 
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XIX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 78. 

Јавно предузеће ће своју организацију и 

општа акта ускладити са одредбама овог 

Статута најкасније у року од 30 дана од почетка 

примене. 

Члан 79. 

Управни одбор и директор Јавног 

предузећа обављаће своје послове и функцију 

до избора органа јавног предузећа на начин и по 

поступку прописаним овим Статутом. 

Члан 80. 

Тумачење одредаба овог Статута даје 

Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Члан 81. 

Даном ступања на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут Јавног предузећа број 

251 који је донет на седници Управног одбора  

05.6.2007 године, као и измене и допуне 

Статута број 1425 донете на седници Управног 

одбора 15.10.2010. године и измене и допуне 

Статута број 237 донете на седници Управног 

одбора 25.02.2012. године. 

Члан 82. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања Службеном листу 

општине Алексинац, а примењиваће се од дана 

давања сагласности од стране Оснивача. 

 

Председник Управног одбора 

Петар Зец, с.р.   

 

_____________  

 

На основу члана 52. тачка 10. Статута 

општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 8/08), Скупштина општине 

Алексинац, на седници од 24.04.2013. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  СТАТУТ  

ЈНИРТВП „РЕЧ РАДНИКА“ АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Статут 

ЈНИРТВП„Реч радника“ Алексинац, који је 

усвојен Одлуком  број: 99 , на седници 

Упрваног одбора од 11.04.2013. године. 

 

II 

 

Текст  Статута ЈНИРТВП “Реч 

радника“ Алексинац  саставни је део овог 

решења. 

 

III 

 

 Решење доставити: ЈНИРТВП“Реч 

радника“ Алексинац и Архиви општине 

Алексинац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

III/01 Број: 02-58/1 

У Алексинцу, 24.04.2013. године 

 

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

     

На основу Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), Одлуке о 

оснивању Јавног новинско-издавачког, радио-

дифузног и тв предузећа „ Реч радника“ 

Алексинац I бр. 02-48 од 25.03.2013. године, („ 

Сл.лист општине Алексинац“ бр.3/2013), 

Управни одбор Јавног новинско-издавачког, 

радио-дифузног и тв предузећа „ Реч радника“ 

Алексинац  на својој седници од 

11.04.2013.године,  доноси: 

С Т А Т У Т 

ЈАВНОГ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ, 

РАДИО-ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА  

„ РЕЧ РАДНИКА “ АЛЕКСИНАЦ 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Јавно новинско-издавачко, радио-

дифузно и тв предузеће „ Реч радника“ 

Алексинац (у даљем тексту: Јавно предузеће) је 

правни следбеник Јавног новинско-издавачког, 

радио-дифузног и тв предузећа „ Реч радника“ 

Алексинац основаног 19.06.1992. године 

(„Међуопштински службени лист – Ниш“ бр. 

14/92, „Службени  лист општине Алексинац“ 

бр. 2/93, 2/95, 6/98 и 5/04) које преузима, сва 
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права и обавезе Јавног новинско-издавачког, 

радио-дифузног и тв предузећа „ Реч радника“ 

Алексинац. 

Јавно предузеће из става 1. овог члана 

основано је и послује на неодређено време, 

ради: 

1. обезбеђивања трајног обављања делатности 

од општег интереса и уредног задовољавања 

потреба корисника услуга, 

2. развоја и унапређења обављања делатности 

од општег интереса, 

3. стицања добити, 

4. остваривања другог законом утврђеног 

интереса. 

Члан 2. 

Јавно предузеће се оснива ради 

обезбеђивања услова трајног информисања 

грађана о актуелним дешавањима на подручју 

општине Алексинац, као делатности од општег 

интереса и уредног задовољавања потреба 

крајњих корисника услуга. 

Члан 3. 

Права и обавезе Оснивача према 

Јавном предузећу утврђена су Одлуком о 

оснивању Јавног предузећа и овим Статутом. 

Члан 4. 

Овај Статут садржи следеће одредбе: 

 податке о оснивачу, 

 фирми, седишту, печату и штамбиљу, 

 одговорности за обавезе, 

 заступању и представљању, 

 планирању рада и развоја, 

 унутрашњој организацији и 

делатности Јавног предузећа, 

 средствима Јавног предузећа и 

начину распоређивања добити, 

 саставу, избору, опозиву, органа 

Јавног предузећа, 

 пословној тајни, 

 статусној промени и промени облика 

предузећа, 

 заштити и унапређењу животне 

средине, 

 обезбеђењу општег интереса, 

 општи акти предузећа, 

 јавности у раду 

 другим питањима која су од 

значаја за несметано обављање 

делатности за коју се оснива 

јавно предузеће. 

 

2.ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 5. 

Оснивач Јавног предузећа је 

Скупштина општине Алексинац. 

Скупштина општине Алексинац  

уређује и обезбеђује услове за обављање 

делатности и функционисање система у складу 

са законом. 

3.ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И 

ШТАМБИЉ 

Члан 6. 

Фирма Јавног предузећа гласи: 

“ Јавно новинско-издавачко, радио-

дифузно и тв предузеће „ Реч радника“ 

Алексинац ” . 

Члан 7. 

Седиште Јавног предузећа је у 

Алексинцу, улица Душана Тривунца бр. 5-11. 

Члан 8. 

Јавно предузеће има свој печат и 

штамбиљ које користи у свом пословању у 

преписци и у другим случајевима када се 

пољављује као субјекат у правном промету. 

Печат Јавног предузећа је округлог 

облика пречника 35 мм на коме је исписана 

фирма и седиште без означавања назива улице и 

кућног броја. 

Штамбиљ Јавног предузећа је 

правоугаоног облика димензија 55x30 мм на 

коме је исписана фирма и седиште без 

означавања назива улице и кућног броја. 

Фирма Јавног предузећа на печату и 

штамбиљу исписано је на српском језику 

ћириличним писмом. 

Јавно предузеће може имати заштитни 

знак, на чији изглед и садржину сагласност даје 

Надзорни одбор. 

Члан 9. 

Одлуку о промени фирме, седишту, 

заштитног знака, печата и штамбиља доноси 
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Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 

Оснивача. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ 

Члан 10. 

Јавно предузеће је правно лице које 

обавља делатност од општег интереса. 

Јавно предузеће може поред делатности 

за чије је обављање основано да обавља и друге 

делатности уз сагласност оснивача. 

Члан 11. 

Јавно предузеће у правном промету са 

трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 

своје име и за свој рачун, и одговара за обавезе 

целокупном својом имовином (потпуна 

одговорност). 

Организациони делови Јавног 

предузећа немају овлашћења у правном 

промету. 

 

5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Члан 12. 

Јавно предузеће заступа и представља 

директор. 

Директор предузећа је овлашћен да у 

оквиру делатности предузећа, предузеће 

заступа, представља, закључи уговоре и да врши 

све правне радње неограничено. 

Директор предузећа је овлашћен да у 

име предузећа у оквиру делатности предузећа 

закључује уговоре у спољнотрговинском 

пословању неограничено. 

Члан 13. 

Директор, као заступник Јавног 

предузећа може дати другом лицу писмено 

пуномоћје за закључивање одређених врста 

уговора, као и за преузимање других правних 

радњи. 

Директор Јавног предузећа може 

генералним и специјалним пуномоћјем пренети 

појединачна овлашћења за заступање на друге 

раднике или на лица изван Јавног предузећа. 

У случају одсутности директора или 

његове спречености Јавно предузеће заступа и 

представља радник кога директор, уз сагласност 

Надзорног одбора, унапред за то овласти. 

Сва акта и одлуке Јавног предузећа 

потписује директор, а у случају његове 

одсустности или спречености, лице из 

предходног става овог члана. 

 

6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 

Члан 14. 

Основе пословне политике утврдјује 

Надзорни одбор јавног предузећа, које се 

заснивају на годишњем, средњорочном и 

дугорочном планирању рада и развоја. 

На планове рада и развоја из 

предходног става сагласност даје оснивач. 

Члан 15. 

Јавно предузеће планира свој развој и 

одлучује о доношењу аката планирања уз 

сагласност оснивача. 

Јавно предузеће доноси нарочито 

следеће планове: 

1. дугорочне и средњорочне планове рада 

и развоја и  

2. годишње програме пословања 

Планове рада и развоја доноси 

Надзорни одбор на предлог директора. 

На захтев надлежног органа 

Скупштине општине Јавно предузеће, учествује 

у припремању нацрта планова и програма из 

надлежности Скупштине општине а који су 

везани за делатност Јавног предузећа. 

Члан 16. 

Уколико по годишњем обрачуну 

предузеће искаже губитак, Надзорни одбор у 

складу са важећим прописима доноси одлуку о 

покрићу губитка. 

Члан 17. 

Јавно предузеће кроз остваривања 

плана дужно је да: 

 осигура трајно, несметано и редовно 

обављање делатности, 

 гарантује квалитет услуга, 
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 утврђује организацију и начин рада у 

циљу максималног задовољавања 

потреба потрошача тј. корисника 

услуга, 

 сарађује са другим заинтересоваиним 

субјектима, ради ефикаснијег обављања 

делатности и успешнијег извршавања 

обавеза према потрошачима односно 

корисницима услуга. 

Члан 18. 

Јавно предузеће поднеће планове и 

програме на давање сагласности Скупштини 

општине за који је то Законом прописано или на 

захтев Скупштине општине у складу са 

Законом. 

Ако у току примене плана и програма 

на који је Скупштина општине дала сагласност, 

наступе околности које онемогућавају њихово 

извршење, директор Јавног предузећа ће 

поднети извештај о узроцима који 

онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, 

односно вредности и предложиће промене који 

одговарају ново насталим околностима о чему 

ће известити Скупштину општине. 

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 19. 

Организација рада и пословања Јавног 

предузећа заснива се на рационалној подели 

рада, како у погледу организационих јединица, 

тако и послова и радних задатака које обављају 

поједини радници. 

Члан 20. 

Предузеће организовано као 

јединствена целина, а своју делатност обавља 

на начин да се обезбеде услови прописани 

Законом о јсвном информисању, другим 

законима и подзаконским актима и то преко 

организационих јединица. 

Члан 21. 

Унутрашња организација и 

ситематизација послова и радних задатака у 

Јавном предузећу ближе се утврђује општим 

актом. 

 

 

    Члан 22. 

 

Претежна делатност Јавног предузећа 

је: 

 -     6020   Производња и емитовање радио и 

телевизијског програма. 

Поред претежне делатности Јавно 

предузеће обавља и следеће делатности: 

- 1820  Умножавање снимљених 

записа 

-  5911 Производња 

кинематографских дела, аудиио-

визуелних производа и 

телевизијског програма. 

 

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 

НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ 

Члан 23. 

Основни капитал Јавног предузећа 

утврђен је Одлуком о оснивању. 

Члан 24. 

Имовину Јавног предузећа чине право 

својине на покретним и непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности 

и друга имовинска права која су пренета у 

својину Јавног предузећа, укључујући и право 

коришћења на стварима у јавној својини 

општине Алексинац. 

Јавно предузеће може користити 

средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом и одлуком оснивача.  

Члан 25. 

Капитал у Јавном предузећу подељен 

на уделе уписује се у регистар. 

Члан 26. 

О повећању или смањењу основног 

капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општине Алексинац, као оснивач у складу са 

законом. 

Располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини које нису пренете у 

капитал јавног предузећа, врши се под 

условима, на начин и по поступку прописаним 

законом којим се уређује јавна својина. 
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Члан 27. 

Јавно предузеће, у обављању својих 

делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 

– из кредита, 

– из донација и поклона, 

– из буџета оснивача и буџета 

Републике Србије и 

– из осталих извора, у складу са 

законом. 

Расподела добити и начин 

покрића губитка 

Члан 28. 

Одлуку о начину покрића губитка 

доноси надзорни одбор јавног предузећа уз 

сагласност оснивача. 

Члан 29. 

Јавно предузеће остварује приходе и 

стиче добит продајом производа и вршењем 

услуга на тржишту. 

Добит се утврђује периодичним 

обрачуном и годишњим рачуном у складу са 

законом и Правилником о рачуноводству о 

утврђивању и расподели добити коју доноси 

Надзорни одбор на предлог директора. 

Члан 30. 

Добит Јавног предузећа, утврђена у 

складу са законом, првенствено се расподељује 

за покриће губитака из ранијих година, 

финансирање развоја Јавног предузећа, или за 

друге намене, у складу са законом, актима 

оснивача и Одлуком о оснивању Јавног 

предузећа. 

Оснивачу Јавног предузећа, уколико су 

претходно у потпуности покривени губици у 

пословању из ранијих година, може се пренети 

највише до 50% укупно остварене добити 

Јавног предузећа, док је преостали део 

средстава од добити пре свега намењен за 

развој основних делатности. 

Одлуку о расподели добити доноси 

Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност 

оснивача. 

 

Органи јавног предузећа 

Члан 31. 

Управљање у Јавном предузећу је 

организовано као једнодомно. 

Органи предузећа су: 

1) Надзорни одбор 

2) директор 

 

9. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЕЛОКРУГ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

Члан 32. 

Надзорни одбор има председника и два 

члана које именује Скупштина општине 

Алексинац, на период од четири године, под 

условима, на начин и по поступку утврђеним 

законом. 

Један члан Надзорног одбора именује 

се из реда запослених од стране свих 

запослених у Јавном предузећу тајним 

гласањем. 

Члан 33. 

За председника и чланове Надзорног 

одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

 да је пунолетно и пословно способно; 

 да има стечено високо образовање 

трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од 

најмање четири године; 

 да је стручњак у једној или више 

области из које је делатност од општег 

интереса за чије обављање је основано 

јавно предузеће; 

 најмање три године искуства на 

руководећем положају; 

 да поседује стручност из области 

финансија, права или корпоративних 

управљања; 

 да није осуђивано на условну или 

безусловну казну за криминална дела 

против привреде, правног саобраћаја 

или службене дужности, као и да му 

није изречена мера безбедности забране 

обављања претежне делатности јавног 

предузећа. 
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Члан 34. 

Мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног 

одбора разрешавају се пре истека периода на 

који су именовани, уколико: 

 надзорни одбор не достави оснивачу на 

сагласност годишњи програм 

пословања, 

 оснивач не прихвати финансијски 

извештај јавног предузећа, 

 пропусте да предузму неопходне мере 

пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице 

јавног предузећа делује на штету јавног 

предузећша кршењем директорских 

дужности, несавесним понашањем и на 

други начин. 

Председник и чланови Надзорног 

одбора могу се разрешити пре истека периода 

на који су именовани, уколико предузеће не 

испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног 

одбора којима је престао мандат, дужни су да 

врше своје дужности до именовања новог 

Надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

Члан 35. 

Надзорни одбор: 

1) утврђује пословну стратегију и 

пословне циљеве  предузећа и стара се 

о њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену 

реализације програма пословања; 

3) доноси годишњи програм 

пословања, уз сагласност оснивача; 

4) надзире рад директора: 

5) врши унутрашњи надзор над 

пословањем  предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику 

управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје  

предузећа и доставља их оснивачу ради 

давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност 

оснивача, 

9) одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, 

односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

11) даје сагласност директору за 

предузимање послова или радњи у 

складу са  законом, статутом и одлуком 

оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на 

одређено време са директором 

предузећа. 

13) врши друге послове у складу са 

овим законом, статутом и прописима 

којима се утврђује правни положај 

привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право 

одлучивања о питањима из своје надлежности 

на директора или друго лице у  предузећу. 

Члан 36. 

Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана 

утврђује оснивач на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног 

предузећа. 

 

10. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

Члан 37. 

Директор одговара за резултате 

пословања и за законитост рада Јавног 

предузећа. 

Члан 38. 

Директор у складу са законом одговара 

материјално за штету нанету Јавном предузећу 

доношењем и извршавањем одлука за које је 
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овлашћен, а са којим је нанео штету Јавнм 

предузећу. 

Члан 39. 

Директора Јавног предузећа именује 

Скупштина општине Алексинац на период од 

четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

За директора Јавног предузећа може 

бити именовано лице које поред законом 

прописаних општих услова испуњава и следеће 

посебне услове: 

 да има високо образовање стечено на 

основним студијама у трајању од 

најмање 4 године, 

 да има најмање 5 (пет) година радног 

искуства, од чега три године на 

пословима за које је основано јавно 

предузеће или најмање три године на 

руководећим положајима, 

 да се користи енглеским или другим 

светским језиком, 

 да није осуђивано за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности, 

 да лицу није изречена мера безбедности 

забране обављања делатности које је 

претежна делатност јавног предузећа. 

Учесници конкурса за именовање 

директора Јавног предузеће дужни су да уз 

пријаву на конкурс поднесу програм који 

намеравају да остваре у циљу развоја Јавног 

предузећа и повећања добити. 

Директор Јавног предузећа заснива 

радни однос на одређено време. 

Члан 40. 

Директор Јавног предузећа: 

1) представља и заступа предузећа; 

2) организује и руководи процесом 

рада; 

3) води пословање предузећа; 

4) одговара за законитост рада 

предузећа; 

5) предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке надзорног одбора; 

8) врши друге послове утврђене 

законом и статутом предузећа. 

Члан 41. 

Директор има право на зараду, а може 

имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће послује са позитивним пословним 

резултатима. 

Одлука о исплати стимулације доноси 

се у скаладу са Одлуком о оснивању Јавног 

предузећа. 

Члан 42. 

Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

Члан 43. 

Предлог за разрешење директора може 

поднети Надзорни одбор предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 

образложен са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

Члан 44. 

Скупштина општине Алексинац може 

разрешити директора под условима 

предвиђеним законом. 

Члан 45. 

Уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене 

дужности, Скупштина општине Алексинац 

доноси решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак 

правоснажно не оконча. 

Члан 46. 

Скупштина општине Алексинац 

именује вршиоца дужности директора у 

следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат 

због истека периода на који је 

именован, због подношења оставке или 
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у случају разрешења пре истека 

мандата; 

2) уколико буде донето решење о 

суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка 

пословне способности директора. 

За именовање вршиоца дужности 

директора важе исти услови као и за именовање 

директора. 

Вршилац дужности може бити 

именован на период који није дужи од шест 

месеци. 

У нарочито оправданим случајевима 

Скупштина општине Алексинац може донети 

одлуку о именовању вршиоца дужности 

директора на још један период од шест месеци. 

11.ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 47. 

Чланови Надзорног одбора, директор 

као и запослени у Јавном предузећу обавезни су 

да податке који представљају пословну тајну 

чувају за време трајања њихове функције 

односно радног односа, као и две године после 

престанка функције, односно радног односа. 

 

12.СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ 

ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 48. 

Одлуке о статусној промени Јавног 

предузећа доноси Надзорни одбор Јавног 

предузећа уз сагласност Оснивача. 

О предложеној статусној промени 

Јавног предузећа Надзорни одбор прибавља 

мишљење запослених. 

Члан 49. 

Јавно предузеће може променути облик 

организованости у други ако испуњава услове 

за оснивање тог облика организованости 

утврђен законом. 

Одлуку о промени облика 

организованости Јавног предузећа доноси 

Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 

Оснивача. 

 

13. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 50. 

Радници у Јавном предузећу и његови 

органи дужни су да организују обављање 

делатности на начин којим се осигурава 

безбедност у раду као и да спроведе потребне 

мере заштите на раду и заштите радне средине. 

Члан 51. 

Јавно предузеће је дужно да у 

обављању делатности чува вредности природе и 

обезбеђује потребне услове за заштиту и 

унапређење човекове средине и да спречава 

узроке и отклања штетне последице које 

угрожавају природне и радом створене 

вредности човекове средине. 

14. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

Члан 52. 

Ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

Скупштина општине Алексинац даје сагласност 

на: 

-  Статут Јавног предузећа; 

-  давање гаранција, авала, јемства, 

залога и других средстава обезбеђења 

за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса; 

-  располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног предузећа, 

веће вредности, која је у непосредној 

функији обављања делатности од 

општег интереса 

-   улагања капитала; 

-   статусне промене; 

-   акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 

као и на програм и одлуку о својинској 

трансформацији и 

-  друге одлуке којима се уређује 

обављање делатности од општег 

интереса у складу са законом и 

Одлуком о оснивању. 
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15. ЈАВНОСТ У РАДУ 

Члан 53. 

Јавност у раду Јавног предузећа 

обезбеђује се редовним обавешавањем јавности 

о програму рада предузећа и реализацији 

програма, о годишњим финансијским 

извештајима, као и о мишљењу овлашћеног 

ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног 

одбора, о именима директора, о организационој 

структури предузећа, као и о начину 

комуникације са јавношћу. 

Јавно предузеће ће информације и 

обавештења из претходног става, учинити 

доступне јавности и преко своје интернет 

странице. 

16. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 54. 

Статут је основни општи акт Јавног 

предузећа. Други општи акти Јавног предузећа 

морају бити у складу са овим Статутом. Овај 

Статут доноси Надзорни одбор Јавног 

предузећа уз сагласност Оснивача. 

 

Члан 55. 

Друге опште акте, правилнике и одлуке 

којима се на општи начин уређују одређена 

питања доноси Надзорни одбор односно 

директор Јавног предузећа. 

Члан 56. 

Појединачни акти које доноси директор 

предузећа морају бити у складу са 

одговарајућим општим актима Јавног 

предузећа. 

Члан 57. 

Општи акти ступају на снагу осмог 

дана по објављивању на огласним таблама 

Јавног предузећа. 

Члан 58. 

Поступак који важи за доношење 

Статута и других општих аката важи и 

приликом доношења њихових измена и допуна. 

Члан 59. 

Општим актима Јавног предузећа 

уређују се питања за која су законом и другим 

прописима и овим Статутом утврђено 

овлашћење односно обавеза Јавног предузећа за 

њихово уређење. 

Члан 60. 

Директор мора обезбедити да сви 

општи акти буду доступни сваком раднику. 

17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61. 

Јавно предузеће ће своју организацију и 

општа акта ускладити са одредбама овог 

Статута најкасније у року од 30 (тридесет) дана 

од почетка примене. 

Члан 62. 

Управни одбор и директор Јавног 

предузећа обављаће своје послове и функцију 

до избора органа јавног предузећа на начин и по 

поступку прописаним овим Статутом. 

Члан 63. 

Тумачење одредаба овог Статута даје 

Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Члан 64. 

Даном ступања на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут Јавног предузећа који 

је донет на седници Управног одбора 

17.01.2005. године. 

Члан 65. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном листу 

општине Алексинац. 
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Председник Управног одбора 

Мр. Данијела Вељковић, с.р. 

 

                                                                                                         

_________________  

 

  

 На основу члана 18. став 1. Закона о 

јавним службама ("Службени гласник 

Републике Србије", број 42/91 и 71/94) и члана 

52. тачка 10. Статута општине Алексинац, 

(Службени лист општине Алексинац", број 

8/08) и члана 10. Одлуке о оснивању Центра за 

културу и уметност ("Међуопштински 

службени лист - Ниш", број 37/91), Скупштина 

општине Алексинац, на седници од  24.04.2013. 

године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е ЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ У  

АЛЕКСИНЦУ 

 

I 

 

  Разрешава се Борислав 

Јовановић, професор енглеског језика из 

Алексинца, вршилац дужности директора 

Центра за културу и уметност у Алексинцу.  

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу  даном 

доношења.  

III 

 

 Решење доставити: Именованом, 

Центру за културу и уметност у Алексинцу  и 

Архиви општине Алексинац.  

 

Број: 02-67 

У Алексинцу,  24.04.2013. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                                                                               

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

 

 

 

__________________  

 

  

 На основу члана 18. став 1. Закона о 

јавним службама ("Службени гласник 

Републике Србије", број 42/91 и 71/94) и члана 

52. тачка 10. Статута општине Алексинац, 

(Службени лист општине Алексинац", број 

8/08) и члана 10. Одлуке о оснивању Центра за 

културу и уметност ("Међуопштински 

службени лист - Ниш", број 37/91), Скупштина 

општине Алексинац, на седници од  24.04.2013. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е ЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ У  

АЛЕКСИНЦУ 

 

I 

 

 Именује се Борислав Јовановић, 

професор енглеског језика из Алексинца за 

директора Центра за културу и уметност у 

Алексинцу.  

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу  даном 

доношења.  

 

 

III 

 

 Решење доставити: Именованом, 

Центру за културу и уметност у Алексинцу  и 

Архиви општине Алексинац.  

 

Број: 02-67 

У Алексинцу,  24.04.2013. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                                                                               

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

 

__________________  

 

 

 

На основу члана 46.Закона о 

планирању и изградњи (,, Службени гласник 

РС'' број 72/09,81/09 и 24/11) члана 52. тачка 6. 
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Статута општине Алексинац (,,Службени лист 

општине Алексинац'' број  8/08) Скупштина 

општине Алексинац на седници од 24.04.2013. 

године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  

  НАСЕЉА ДЕЛИГРАД И ЈАСЕЊЕ 

 

 

Члан 1. 

 

              Приступа се изради Плана детаљне 

регулације  насеља Делиград и Јасење, у даљем 

тексту План. 

 

Члан  2. 

 

             Циљ доношења плана је да се у складу 

са претежном наменом и смерницама из 

Просторниог  плана  Алексинца утврди намена 

земљишта и површине јавне намене,као и 

правила уређења и правила грађења,чиме ће се 

стећи услови за реализацију изградње и 

уређења на овом простору. 

 

Члан 3. 

 

              Посебан мотив за израду овог плана је 

утврђивање просторне границе ,,Спомен 

подручја Делиград,,(радни назив),прописивање 

правила градње и уређења предметног простора 

за потребе развоја туризма,у складу са 

стратегијом развоја општине Алексинац.  

 

Члан 4. 

        

              Прелиминарна граница планског 

подручја је граница грађевинског  подручја  

дефинисана   Одлуком  o одређивању 

грађевинског земљишта на подручју општине 

Алексинац(,,Сл.лист општине Алексинац,, број 

11/02). 

             Израдом концепта плана утврдиће се 

коначна граница планског и грађевинског 

подручја. 

Члан 5. 

 

              План садржи нарочито: границу Плана 

и обухват грађевинског подручја; поделу 

простора на посебне целине и зоне;намену 

земљишта; регулационе и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на геодетској 

подлози; правила уређења и правила грађења; 

графички део којим се приказују: регулација и 

нивелација; инфраструктурни системи; заштита 

животне средине и културних добара. 

                                  

Члан 6. 

 

              Рок израде Плана одредиће се 

динамиком реализације основних фаза израде 

урбанистичког плана . 

 

Члан  7. 

 

              Средства за израду Плана обезбеђена су  

Програмом  рада за 2013.годину Јавног 

предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу 

Општине Алексинац. 

 

Члан 8. 

 

              Стручна  контрола и јавни увид обавиће 

се по законом прописаној процедури. 

 

              Нацрт Плана биће изложен у 

просторијама Општине Алексинац и 

просторијама  ЈП Дирекција за урбанизам и 

изградњу општине Алексинац у трајању од 30 

дана и објављен у дневном листу.                                                                           

 

Члан 9. 

 

               За наведени План неће се израђивати 

стратешка процена о чему је претходно 

прибављено мишљење надлежног органа за 

заштиту животне средине. 

 

              Разлог за овакву одлуку је то што је за 

Просторни план општине  Алексинац израђен 

Извештај о стратешкој процени утицаја на 

животну средину у чијим смерницама је 

наведено да се у току имплементације 

просторног плана стратешка процена неће 

радити за регулационе планове  за које није 

утврђено постојање значајних утицаја на 

животну средину а што је случај са предметним 

планом.  
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Члан 10. 

 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном листу 

Општине Алексинац''. 

 

I Број: 011-73 

У Алексинцу, 24.04.2013.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                                                                               

Председник                                                       
Грујица Вељковић, с.р 

 

__________________  

 

На основу члана 52. тачка 32. Статута 

општине Алексинац (''Службени лист општине 

Алексинац'', бр.8/08) и члана 89.Пословника 

Скупштине општине Алексинац (''Службени 

лист општине Алексинац'', бр.4/08) , Скупштина 

општине Алексинац, на седници од 24.04.2013. 

године, донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

O покретању иницијативе за доношење 

правног оквира за опстанак локалног јавног 

сервиса  ЈНИРТВП'' Реч радника'' 

Алексинац 

 

I 

Нацрт Закона о информисању предвиђа  

да се одмах након 1.јануара 2014.године крене у 

приватизацију медија чији су оснивачи градови 

и општине.На тај начин нови Закон 

дискриминише грађане централне Србије. 

Негујући основне демократске вредности, међу 

којима најзначајније место заузима и право 

грађана на слободно и објективно информисање 

о свим друштвеним збивањима, како на целој 

територији републике Србије, тако и у 

градовима и општинама где живе, Скупштина 

општине Алексинац, као легитимни 

представник грађана Алексинца,   покреће 

иницијативу за опстанак локалног јавног 

сервиса, уверена да његово постојање и рад 

доприносе подизању квалитета, угледа и значаја 

информисања као једног од најзначајних 

тековина модерног друштва.  

 

II 

Обавезује се руководство општине 

Алексинац, да предузме неопходне активности 

у циљу реализације идеја садржаних у поглављу 

I овог закључка. 

 

III 

Закључак доставити: Народној 

Скупштини Републике Србије,Влади Републике 

Србије и  Министарству културе и 

информисања. 

 

IV 

           Овај закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Алексинац''. 

 

I Број:011-75 

У Алексинцу, 24.04.2013 године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                                                                               

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

_________________  

 

На основу члана 52. тачка 7. Статута 

општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 8/2008), и члана 87. 

Пословника Скупштине општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 

2/2009), Скупштина општине Алекасинац на 

седници од 24.04.2013. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о покретању иницијативе за репрограм 

старог дуга уз отпуст камате за утрошену 

електричну енергију 

 

I 

 Покреће се иницијатива за репрограм 

старог дуга уз отпуст укупно обрачунате и 

фактурисане затезне камате за утрошену 

електричну енергију. 

II 

       Под старим дугом, у смислу овог закључка, 

подразумева се дуг за електричну енергију који 

је доспео на дан 31.12.2012. године  а који је 

неизмирен на дан 28.02.2013. године. 

 

III 

 Под отпустом укупно обрачунате и 

фактурисане затезне камате подразумева се 

условни отпуст укупно обрачунате и 

фактурисане затезне камате под условом да 

купац уредно измири репрограмирани дуг. 

 

IV 

     Закључак доставити: Влади Републике 

Србије, Министартву Енергетике, развоја и 

заштите животне средине, Управном одбору ЈП 
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„Електропривреда Србије“Београд и Архиви 

Скупштине општине Алексинац. 

 

I Број:  011-76 

У Алексинцу, дана 24.04.2013.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                                                                               

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

 

__________________  

 
Полазећи од чињенице да је локална 

самоуправа најближа решавању проблемa 

животне средине, наглашавајући да је живот 

грађана у средишту одрживог развоја локалне 

заједнице, свесна да ширење технологије 

генетичког инжењеринга, посебно 

трансгенетских метода у оквиру генетичког 

инжењеринга и генетичких модификација и 

увођење живих ГМО и производа од ГМО у 

нашу животну средину могу да нанесу штету по 

природну разноврсност наше животне средине 

као и да изазову несагледиве дугорочне ризике 

по здравље грађана, одлучна у намери да 

сачувамо биљне и животињске врсте које су 

основа наше здраве пољопривреде и исхране, 

истичући да брани слободу избора семена и 

врста које гајимо као и независност наших 

пољопривредника од произвођача и трговаца 

ГМО, уважавајући растућу забринутост грађана 

у вези са непостојањем научне сигурности о 

ризицима и последицама употребе ГМО и 

производа од ГМО, решена да унапреди 

органску, контролисану традиционалну и 

конвенционалну пољопривреду, посебно 

подржавајући право и слободу 

пољопривредника на природни одабир, 

класично оплемењивање и укрштање, обнову и 

заштиту домаћих аутохтоних сорти, одговорна 

за добробит и здравље људи општине 

Алексинац, руководећи се начелима 

предострожности Скупштина општине 

Алексинац, у складу са чланом 52.тачка 7. 

Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“, број 8/2008), доноси 

 

Д Е К Л А Р A Ц И Ј У 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ БЕЗ ГЕНЕТСКИ 

МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА (ГМО) 

 

I 

  Проглашава се територија општине 

Алексинац за територију без производње, 

гајења и промета генетски модификованих 

организама (ГМО) и без производа од генетски 

модификованих организама (ГМО). 

 

II 

Обавезују се извршни органи и органи 

управе општине Алексинац да, у складу са 

својим овлашћењима, допринесу спровођењу 

ове Одлуке, посебно у делу старања о заштити 

животне средине, заштити пољопривредног 

земљишта, развоју и напређењу туризма , 

угоститељства и трговине, здравственој 

заштити и планирању развоја. 

 

III    

Позивају се Народна скупштина  

Републике Србије и Влада Републике Србије да 

и даље остану при намери  да Република Србија 

остане подручје без производње, гајења и 

промета генетски модификованих организама 

(ГМО). 

 

IV 

  Обавезује се општина Алексинац да ће сва 

питања везана за примену ове Одлуке решавати 

уз непосредно учешће грађана као и да ће 

доприносити примени постојећих прописа, 

планова и програма из ове области. 

 

V 

     Општина Алексинац се придружује и 

подржава сва представничка тела у Европској 

унији и свету која су већ прогласила своје 

територије за територије без ГМО а у жељи да 

са њима развија сарадњу на овом пољу 

деловања. 

IV 

 Ову Декларацију објавити у „Службеном 

листу општине Алексинац“. 

 

I Број:011-77 

У Алексинцу, дана 24.04.2013. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                                                                               

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

__________________  
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  На основу члана 6. став 1. тачка 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 20/06, 47/11 и 93/12), члана 89. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 24/11) и члана 52. став 1. тачка 3. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, бр. 8/08), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 

дана 24.04.2013. године, донела је  

ОДЛУКУ  

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

  У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине 

Алексинац“, број 22/12) члан 12. мења се и гласи: 

„Висина накнаде у зависности од критеријума из члана 11. Одлуке утврђује се на месечном нивоу, по 

метру квадратном 

 

р 

бр 

намена објекта зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона 6 зона 7 

1. стамбени простор – 

изграђено земљиште 2 

1,17 1,03 0,85 0,67 0,47 0,44 0,41 

2 неизграђено земљиште 0,42 0,34 0,28 0,26 0,21 0,20 0,16 

3 пословни простор – 

изграђено земљиште 1 

7,84 6,86 5,68 4,67 4,50 4,40 3,90 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

I Број:011-71 

У Алексинцу, дана 24.04.2013. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                                                                                

 Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 
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 На основу члана 52. Став 1. Тачка 7. Статута 

Општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, бр. 8/08), Скупштина општине 

Алексинац, на седници од 24.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА НИШАВСКОГ ОКРУГА 2012-2021 

 

I 

 

Усваја се План руралног развоја 

Нишавског округа 2012-2021. 

Текст Плана руралног развоја 

Нишавског округа 2012-2021 је саствани део 

ове одлуке. 

 

II 

  

 За праћење спровођења Плана руралног 

развоја Нишавског округа 2012-2021 задужује 

се Одељење за привреду и локални економски 

развој – Одсек за пољопривреду. 

 

III 

 

 Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Алексинац. 

 

I Број:011-72 

У Алексинцу, дана 24.04.2013. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                                                                               

Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 

 

__________________  
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Милоша бр.169, тел.: 018/804-711, факс: 

018/804-107, излази: по потреби, уређује: 

секретар Скупштине, штампа: Скупштина 

општине Алексинац. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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