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Година  XXIII      Бр. 9                           27. април  2015. године                            Бесплатан примерак 

 

 
 

 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 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 1. и члана 143. став 5. Статута општине 

Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014), Скупштина 

општине Алексинац на седници одржаној дана 24.04.2015. 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. 7/2013 и 

23/2014), у члану 15. став.1. (којим су описане надлежности општине Алексинац) додаје се 

тачка 43. која гласи: 

  „у области одбране израђује своје планове одбране који су саставни део Плана 

одбране Републике Србије, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану 

правних лица у делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама и 

Планом одбране РС, предузима мере за функционисање локалне самоуправе у 

ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере 

потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању и друге послове 

предвиђене законом“. 

  Тачка 43. истог члана постаје тачка 44. У осталом делу Статут остаје неизмењен. 

 

Члан 2. 

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

општине Алексинац“. 

 

I Број: 011-48 

У Алексинцу, 24.04.2015. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

       www.aleksinac.org 



 
 
 
Број  9                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              27. април  2015. године                      страна   118 

 

 

 

 

У складу са чланом 92. став 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, испр. 108/13 и 142/14) и чланом 52. тачка 

2. Статута општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“ бр. 7/13 и 23/14),  

Скупштина општине Алексинац на седници од 24.04.2015. године  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета општине Алексинац за 2014. годину 

 

 

Члан 1. 

 

 У поступку доношења одлуке о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 

2014. годину ангажовати ревизора за обављање екстерне ревизије финансијских извештаја 

који чине садржај завршног рачуна у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 2. 

 

 Државна Ревизорска институција дала је сагласност број 400-1215/2015-04 да 

екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Алексинац за 2014. годину обави 

друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја 

прописане законом којим се уређује буџетско рачуноводство и ревизија. 

 

Члан 3. 

 

 Поступак ревизије извршити у складу са календаром за подношење годишњих 

финансијских извештаја из члана 78. Закона о буџетском систему и Извештај приложити 

као саставни део одлуке о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2014. годину.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.  

 

I  Број: 011-49 

у Алексинацу, 24.04.2015.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                            Председник, 

Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014), Скупштина општине Алексинац, на седници 

од 24.04.2015.године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

I 

 

 Усваја се Оперативни план одбране од поплава на територији општине Алексинац 

за воде II реда за 2015.годину. 

 

II 

 

 Саставни део ове Одлуке је текст Оперативног плана одбране од поплава на 

територији општине Алексинац за воде II реда за 2015.годину. 

 

III 

 

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

IV 

 

Одлуку доставити: Одељењу за привреду-Oдсек за пољопривреду и водопривреду и 

Архиви општине Алексинац. 

 

 

 

I Број:011-50 

У Алексинцу, 24.04.2015.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 

РС“, бр. 41/2009, 53/2010 , 101/2011, 32/13 и 55/14), члана 35.став 2. и 39. Закона о прекршајима 
(„Сл. гласник РС“, бр.65/13) и члана 52.тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“ број 7/13 и 23/14), Скупштина општине Алексинац, на седници 

од 24.04.2015.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о режиму саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац 

 

I   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
           Мере безбедности и услови у погледу безбедности  и техничког регулисања саобраћаја 

унапређењем саобраћаја на локалним путевима и улицама на територији општине Алексинац (у 

даљем тексту: путеви) спроводе се по одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 
по одредбама ове Одлуке. 

Члан 2. 
Јавни путеви морају бити пројектовани, изграђени, реконструисани и одржавани тако да се 

саобраћај на њима може одвијати несметано и безбедно и морају испуњавати прописане услове. 
У пословима управљања локалним путевима и улицама, Јавно предузеће Дирекција за 

урбанизам и изградњу општине Алексинац (у даљем тексту: ЈП Дирекција) прати стање 

безбедности саобраћаја на путевима, у складу са законом и другим прописима којима се уређује 
област саобраћаја. 

Члан 3. 
Општина Алексинац, у оквиру својих права и дужности, обезбеђује средства за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја, у складу са законом. 

 

Члан 4. 
           Саобраћај на територији општине Алексинац обавља се на путевима, улицама, 
паркиралиштима, аутобуским станицама и осталим местима где је то овом Одлуком  дозвољено. 

            Сви  учесници у саобраћају дужни су да се придржавају одредба ове Одлуке.  

 

II ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА НА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

 

Члан 5. 

Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају се све мере и акције којима се 
утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито: 

усмеравање и вођење саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока, 

ограничења брзине у функцији стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних 
путева и улица, утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај 

одређене врсте возила, ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила, 

одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и 
преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на 

раскрсницама, локације аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска оптерећења, ради заштите 

животне средине и слично. 
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Члан 6. 

Саобраћајно-техничке мере којима се уређује режим саобраћаја на подручју насеља 

Алексинац  у редовним условима, обухватају: 
1. ограничење брзине за све или поједине категорије возила; 

2. одређивање првенствa пролаза; 

3. одређивање једносмерних улица; 
4. одређивање места за обележене пешачке прелазе; 

5. одређивање простора за паркирање и заустављање возила; 

6. одређивање забране заустављања и паркирања; 

7. усмеравање транзитног саобраћаја; 
8. одређивање зоне забране кретања одређене врсте возила тј.усмеравање теретног саобраћаја, 

снабдевање, усмеравање бициклистичког саобраћаја, трактора, саобраћаја запрежних возила и 

слично; 
9. утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника; 

10. усмеравање пешачког саобраћаја: 

11. одређивање пешачких зона; 
12. одређивање зона успореног саобраћаја; 

13. одређивање зона "30"; 

14. одређивање зона школе; 

15. одређивање зона заштите животне средине; 
16. одређивање локација такси стајалишта; 

17. одређивање раскрсница за постављање уређаја за давање светлосних сабраћајних знакова за 

регулисање саобраћаја; 
18. одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама; 

19. остале саобраћајно-техничке мере. 

Члан 7. 
Техничко регулисање саобраћаја и одређивање привремених и трајних режима саобраћаја 

врши организациона јединица општинске Управе надлежна за послове саобраћаја, у складу са 

законом. 

План техничког регулисања саобраћаја за подручје општине Алексинац доноси Савет  за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац уз сагласност Општинског 

већа општине Алексинац. 

Члан 8. 
Под техничким регулисањем саобраћаја у ужем смислу подразумева се одређивање места 

постављања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, светлосних уређаја, 

саобраћајне, заштитне и друге опреме на јавним саобраћајним површинама на основу саобраћајног 

пројекта. 
Техничку регулацију саобраћаја спроводи ЈП Дирекција. 

Сагласност на пројекат из става 1. овог члана даје организациона јединица општинске 

Управе надлежна за послове саобраћаја. 

Члан 9. 
Када је ванредним догађајима као што су поплаве, пожари и слично непосредно угрожена 

безбедност саобраћаја, организациона јединица општинске Управе надлежна за послове саобраћаја 
одобрава начин привременог регулисања саобраћаја, на предлог Штаба за ванредне ситуације. 

О увођењу привременог режима саобраћаја из става 1. овог члана, организациона јединица 

општинске Управе надлежна за послове саобраћаја је дужна да обавести Полицијску станицу 

Алексинац и ЈП Дирекција. 
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Члан 10. 
Утврђени режим саобраћаја може се привремено изменити или привремено обуставити 

саобраћај, ради одржавања спортских и других манифестација на путу, под условима и на начин 
утврђеним законом. 

Захтев за измену или привремено обуставу саобраћаја из разлога утврђених претходним 

ставом доставља се организационој јединици општинске Управе надлежној за послове саобраћаја, 
најкасније 15 дана пре дана одржавања манифестације. 

Уз захтев се доставља: сагласност Полицијске станице Алексинац, ЈП Дирекције и скица 

саобраћајне сигнализације за време трајања одржавања манифестације. 

Трошкове постављања саобраћајне сигнализације и обезбеђења за време трајања 
манифестације, сноси организатор. 

Члан 11. 
Саобраћајну сигнализацију на основу решења организационе јединице општинске Управе 

надлежне за послове саобраћаја и саобраћајне скице поставља ЈП Диреција. 

 

Члан 12. 
Против решења организационе јединице општинске Управе надлежне за послове 

саобраћаја може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема решења Општинском већу 

општине Алексинац. 

Члан 13. 
Саобраћајну сигнализацију поставља и одржава ЈП Дирекција, тако да их учесници у 

саобраћају могу на време и лако уочити и дању и ноћу и правовремено поступити у складу са 

њиховим значењем. 
Саобраћајни знакови морају се уклонити, допунити или заменити ако њихово значење не 

одговара промењеним условима саобраћаја или захтевима безбедности и ако су оштећени или 

уништени. 

Члан 14. 
На пешачким површинама испред установа за предшколску децу, школа, биоскопа, 

позоришта,спортских објеката, игралишта и других објеката испред којих се редовно окупља већи 

број људи,морају се поставити заштитне ограде. 
У циљу заштите пешака у саобраћају, на јавним саобраћајним површинама могу се 

постављати стубићи, ограде и посуде са украсним биљем (жардињере). 

Заштита из става 1. и 2. овог члана мора бити постављена тако да спречи могућност 
директног изласка пешака на коловоз и да обезбеди њихово несметано кретање. Постављање 

заштитних ограда, стубића и жардињера одређује Савет за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Алексинац. 

Заштитне ограде, стубиће и жардињере из става 1. и 2. овог члана, поставља и одржава 
управљач пута. 

Члан 15. 
Ради безбедности пешака, пешачке стазе морају бити ширине најмање 1,60 м и издигнуте 

или на други начин одвојене од коловоза. Изузетно, у зонама где је пешачки саобраћај слабијег 

интнзитета и у урбанистички изграђеним просторима, пешачка стаза може бити ужа, али не мања 

од 1,00 м. 

III    САОБРАЋАЈНО–ТЕХНИЧКЕ  МЕРЕ 

 

1. ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА 
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Члан 16. 

Брзина кретања возила у границама насеља на подручју града Алексинца ограничава се на 

50 km/h. 
 Изузетно, на путу у насељу чији саобраћајно-технички елементи то омогућавају, може се 

саобраћајним знаком дозволити кретање возила брзином до 80 km/h. 

Брзина кретања возила на општинским путевима изван граница насеља ограничава се на 80 
km/h, уколико саобраћајним знаком није другачије одређено. 

Орган надлежан за послове саобраћаја може решењем наложити да се, у деловима насеља 

из става 1. овог члана, највећа дозвољена брзина смањи до нивоа који обезбеђује безбедност 

учесника у саобраћају, а где разлози безбедности то захтевају (зона успореног саобраћаја, зона 
''30'', зона школе). 

Орган надлежан за послове саобраћаја може решењем наложити да се, у деловима изван 

граница насеља из става 3. овог члана, највећа дозвољена брзина смањи до нивоа који обезбеђује 
безбедност учесника у саобраћају, а где разлози безбедности то захтевају (подаци о броју 

саобраћајних незгода, елементи пута...). 

 

2. ЗОНА ШКОЛЕ 

Члан 17. 

Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе, и као таква 

обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. 
У зони школе орган надлежан за послове саобраћаја наложиће ЈП Дирекцији примену 

посебних техничких средстава за успоравање саобраћаја. 

 

3. ПЕШАЧКА ЗОНА 

Члан 18. 

Пешачка зона на територији општине Алексинац је део пута, улице  или део насеља по 
коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака. У Алексинцу пешачка зона је део улице Књаза 

Милоша од улице Мајора Тепића до улице Момчила Поповића и у истој је забрањен саобраћај за 

сва возила у оба смера. 

Забрана саобраћаја у пешачкој зони не односи се на: 
• возила хитне помоћи, ватрогасна возила и возила МУП-а РС, када постоји неодложна службена 

потреба, 

• возила за неопходне интервенције у сврху отклањања кварова на ТТ, електричним, водоводним, 
канализационим и сличним инсталацијама, када постоји неодложна потреба . 

 

4. ЗОНА „30“ 

Члан 19. 
Зона "30“ је део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 

km/h. 

Орган надлежан за послове саобраћаја може, на предлог ЈП Дирекције или Полицијске 
станице Алексинац, посебним решењем одредити зону „30“. 

 

5. ПОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА 
 

Члан 20. 

Техничким средствима за успоравање саобраћаја учесницима у саобраћају се физички 

ограничава брзина кретања возила, односно додатно се упозоравају да брзина којом се крећу није 
безбедна. 
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Физичке препреке за успоравање саобраћаја дозвољено је постављати само на улицама и 

општинским путевима у насељу. 

 
Изузетно, физичке препреке за успоравање саобраћаја могу се постављати на државним  

путевима у зонама школа, вртића и других објеката поред којих је, ради безбедности свих 

учесника у саобраћају, додатно ограничена дозвољена брзина у насељу. 
Техничка средства за успоравање саобраћаја постављају се према пројекту односно 

елаборату на који сагласност даје орган надлежан за послове саобраћаја. 

                                                       

Члан 21. 
              Киосци, телефонске говорнице, рекламни панои и други објекти, не смеју се постављати 

на кривинама и раскрсницама, уколико би се њиховим постављањем видно смањио  угао  

прегледности. 
 

 

Члан 22. 
              Надлежни општински  орган, који издаје дозволу за постављање  објеката из члана 21. ове 

Одлуке, дужан је да пре издавања дозволе  прибави сагласност Савета за безбедност  саобраћаја на 

путевима на територији општине Алексинац. 

 

Члан 23. 

Забрањено је свим правним и физичким лицима неовлашћено исцртавање или постављање 

физичких препрека на саобраћајним површинама у циљу спречавања, заустављања или паркирања 
возила. 

На захтев власника или корисника стамбеног, односно пословног објекта,                          ЈП 

Дирекција може издати  одобрење за постављање заштитних ограда, стубића или других препрека 
у циљу обезбеђења слободног приступа у објекат. 

ЈП Дирекција може, на захтев власника или корисника гараже, привредног објекта и 

колског прилаза до гараже или привредног објекта, односно дворишног простора, одобрити 

постављање запрега у циљу спречавања, заустављања или паркирања испред улаза у ове објекте.  
Трошкове постављања и одржавања заштитних ограда, стубића или запрега из претходна 

два става овог члана, сноси власник, односно корисник објекта. 

Крошње стабала и друго зеленило, рекламни објекти, као и други предмети (стубови, 
камење, грађевински материјал итд.) не смеју заклањати, саобраћајне знакове и светлосне сигнале 

на семафорским уређајима, улазити у габарит коловоза и смањивати или онемогућавати 

прегледност на саобраћајницама и укрштањима саобраћајница. 

 

IV  ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ 

 

Члан 24. 
Постављање саобраћајне сигнализације везано за забрану заустављања и паркирања на 

коловозу и ван коловоза у улицама на подручју насеља Алексинац регулише се планом техничке 

регулације саобраћаја. 
Забрањено је заустављање и паркирање возила, теретног возила, трактора, прикључног 

возила, прикључног возила за тратктор и прикључака за извођење радова на: пешачким стазама, 

тротоарима, трговима, платоима намењеним пешацима, парковима, травњацима, осталим јавним 

површинама, као и осталим коловозним површинама утврђеним законом, осим ако је за поједине 
јавне саобраћајне површине саобраћајним знацима друкчије одређено. 
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Члан 25. 

Привредно друштво, односно друго правно лице које обавља јавни превоз путника и 

ствари дужно је да аутобусе паркира на обезбеђеним паркинг просторима. 
 

Члан 26. 

На коловозу, тротоарима, посебно уређеним саобраћајним површинама за кретање пешака 
и зеленим јавним површинама, забрањено је паркирати возила. 

На јавним површинама из претходног става и јавним паркиралиштима забрањено је 

остављати возила која се не употребљавају у саобраћају због дотрајалости (нерегистрована, 

оштећена, неисправна, хаварисана и др.) и други предмети (све врсте приколица и слично), којима 
се омета саобраћај. 

На јавним површинама из става 1. и 2. забрањено је прање, подмазивање и оправка возила.  

Возила из става 1. и 2. овог члана по налогу Одељења за инспекцијскe послове –Комуналне 
инспекције или Саобраћајне полиције Полицијске станице Алексинац, биће уклоњена и 

премештена на за то одређена места. 

Уклањање возила, односно предмета врши се о трошку власника истих или носиоца права 
коришћења.  

Послови уклањања, премештања и чувања возила поверавају се Јавно комуналном 

предузећу „Комуналне услуге“ Алексинац. 

Место, начин уклањања возила и других предмета и износ трошкова уклањања регулисаће 
се посебном актом Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“ Алексинац. 

 Општинско Веће општине Алексинац даје сагласност на ценовник услуга за уклањање 

возила и других предмета.  

Члан 27. 

               Предузећа и друга правна лица дужна су да обезбеде простор са одговарајућим  уређајима  

за остављање бицикла,  бицикла са мотором и мотоцикла својих  радника. 
 

Члан 28. 

У пешачкој зони града забрањено је снабдевање објеката моторним возилима. У пешачкој 

зони дозвољено је снабдевање искључиво ручним колицима. 

 

Члан 29. 

             У Алексинцу у улици Књаза Милоша од улице Војске Југославије до улице Мајора Тепића 
и од улице Момчила Поповића до улице Тихомира Ђорђевића забрањује се  саобраћај за теретна 

моторна возила, аутобусе, тракторе, радне машине, мотокултиваторе и запрежна  возила. 

 

Члан 30. 
                У ужем центру Алексинца забрањује се заустављање и паркирање за теретна моторна  

возила, тракторе, радне машине и аутобусе. 

                Под ужим цетром у смислу претходног става подразумевају се улице и простор окружен 
улицама Војске Југославије, 7 јула до улице Тихомира Ђорђевића и улицом  Душана  Тривунца. 

 

Члан 31. 
               Забрањује се заустављање и паркирање у Алексинцу на коловозу и тротоару у следећим 

улицама: 

- у улици Леле Поповић од улице Тихмира Ђорђевића до изласка из Алексинца, 

- у улици Таушановићевој од улице 7. Јули до улице Љупче Николића, 
- у улици Момчила Поповића  од улице Таушановићева до Пиварског моста,  
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- у улици Тихомира Ђорђевића од улице Душана Тривунца до прикључка на аутопут на 

Алексиначком Руднику,  

- у улици Петра Зеца од улаза у  Касарну Делиград  до Хладњаче, 
- у улици Дракчета Миловановића од везе Д.Миловановићева са ул.М.Тепића  до улице Момчила 

Поповића,  

- у улици Проте Стевана Димитријевића од моста на Моравици до проширења за паркирање 
испред Мотела,  

- у улици Аце Милојевића од улице  Тихомира Ђорђевића до улице  Лоле  Рибара, 

- у улици Делиградској од улице Т. Ђорђевића до М. Поповића. 

 

Члан 32. 

               У току превоза  путника  забрањује се   аутобусима   узимање горива на бензинским   

пумпама.   

Члан 33. 

              Поред  случајева  предвиђених  прописима  о безбедности  саобраћаја  на путевима  и  

овом Одлуком забрањено је паркирати  возило: 
1. на економском прилазу, коловозу и тротоару испред улаза, на месту одређеном за 

контејнере,    

2. на површинама јавног саобраћаја/стамбеним блоковима кад је ширина слободног тротоара 

мања од три метра, 
3. на делу тротоара између уличних травњака намењеном за прелаз пешака, 

4. на зеленим јавним површинама. 

 

Члан 34. 

 Возила паркирана противно забрани из члана 34. ове Одлуке и прописима о безбедности 

саобраћаја, имају се уклонити и то о трошку власника или корисника возила. 
Уклањање, премештање и чување непрописно паркираних возила поверава се Јавном 

комуналном предузећу „Комуналне услуге“ Алексинац, а по налогу Одељења за инспекцијске 

послове – Комуналне инспекције или Саобраћајне полиције Полицијске станице Алексинац. 

                                                           

Члан 35. 

             За паркирање путничких аутомобила, бицикла са мотором и мотоцикала, одређује се 

простор: 
1. У делу  улице  Књаза  Милоша  од  Дома синдиката према згради општине Алексинац, до 

обележених места за паркирање службених возила, на коловозу са једне и друге стране и 

на тротоару са леве стране; 

2. У делу улице Књаза Милоша од улице Војске Југославије до улице Мајора Тепића  на  
коловозу  са обе  стране; 

3. У делу улице Момчила Поповића, од улице  Таушановићева до улице Омладинских  

бригада, на коловозу и тротоарима обострано; 
4. У делу улице Момчила Поповића  на паркинг простору  испред опште Болнице; 

5. У делу улице 7. јули на уређеном проширењу за паркирање испред стадиона ФК Напредак 

до  ул. Спортске; 
6. У делу улице 7. јули од улице Спортска до улице Таушановићева, са десне стране на 

коловозу; 

7. У делу улице 7. јули на тротоару код градске апотеке; 

8. У улици 7. јули од улице Момчила Поповића до улице Тихомира Ђорђевића на коловозу са 
десне стране и у делу СПЗ (стамбено пословна зграда) са леве стране на делу  тротоара; 
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9. У улици Војске Југославије између улица Душана Тривунца и Књаза Милоша на коловозу 

и тротоарима обострано;  

10. У улици Војске Југославије између улица Књаза Милоша и 7. јули на коловозу са леве 
стране;  

11. У делу  улице Мајора Тепића  од улице Књаза Милоша  до улице  7. јули, обострано; 

12. У делу  улице Мајора Тепића  од улице Књаза Милоша  до улице Вука Караџића  на  
паркингу и коловозу обострано; 

13. У делу улице Вука Караџића од улице Мајора Тепића  до улице Душана Тривунца на 

простору  паркинга; 

14. У делу улице Дракчета Миловановића на паркингу испред Завода за социјално осигурање, 
Шумске управе; 

15. У улици Дракчета Миловановића од улице Душана Тривунца до улице др. Борислава 

Стевановића  са леве стране на коловозу; 
16. Простор код Хитне помоћи иза зграде ,,НАТО“, обострано на тротоару; 

17. У делу улице Таушановићева од улице 7. јули до улице Књаза Милоша на левој половини 

коловоза; 
18. На уређеном паркиралишту  испред  аутобуске станице  Алексинац. 

19. У улици Косовској на  левој половини  коловоза; 

20. На обележеном делу коловоза  у улици Петра Зеца  испред улаза у Касарну Делиград; 

21. У улици Душана Тривунца од улице Т. Ђорђевиђа до улице Д. Миловановића на коловозу 
са десне стране; 

22. На делу левог тротоара у улици Душана Тривунца обележеном вертикалном  

сигланизацијом/испред СПЗ (стамбено пословна зграда)  Д.Тривунца бр. 3 и 7. и  до СЗ 
(стамбена зграда)  Д.Тривунца бр. 59-61; 

23. У улици Душана Тривунца од улице Дракчета Миловановића  до улице Мајора Тепића 

обострано  на тротоару; 
24. У улици Душана Тривунца од улице Мајора Тепића до улице Војске Југославије на 

коловозу са леве стране; 

25. У улици Тихомира Ђорђевића од улице Душана Тривунца до улице 7 јули  са десне стране 

на коловозу; 
26. У улици Спортској од улице 7. јули до улице М. Поповића  са десне стране на коловозу; 

27. У улици Брђаковој  од улице Т.Ђорђевића до улице М. Поповића са десне стране  на 

коловозу; 
28. На проширењу за паркирање у улици Проте Стевана Димитријевића испред Мотела. 

29. У улици Аце Милојевића од улице Т.Ђорђевића до улице Буцекова на тротоару са леве 

стране; 

30. Паркирање и заустављање путничких возила у улицама Озренској, Шуматовачка, 
Липовачка и Стевана Сремца  дозвољено  је  на  левој  страни коловоза. 

 

Члан 36. 
За  паркирање  теретних  моторних  возила,  аутобуса  и  трактора  одређује се: 

1. Део паркинг простора  старе  аутобуске  станице у улици Шуматовачка. 

2. Део улице Војске Југославије од  раскрснице са улицом Душана Тривунца до раскрснице 
са улицом Устаничком са леве стране ван коловоза  на уређеном обалном   појасу. 

Део паркинг простора старе аутобуске у улици Шуматовачкој, одређује се за паркирање 

аутобуса приликом организованог одласка деце на екскурзију, рекреативну наставу и излете.  

 

Члан 37. 

Одређује се  паркинг   простор  за такси возила:  
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- у улици Мајора Тепића на коловозу у смеру од раскрснице са ул.Душана Тривунца до 

раскрснице са улицом Књаза Милоша, 
- у улици Књаза Милоша на коловозу у смеру од раскрснице са ул. Војске Југославије ка 

раскрсници са ул. Мајора Тепића, 

- у улици Мајора Тепића на коловозу од раскрснице са улицом 7 јула ка раскрсници са 
улицом Књаза Милоша, 

- у улици Момчила Поповића на коловозу у смеру од раскрснице са улицом 7 јули ка 

раскрсници са ул. Књаза Милоша, 

- у улици Књаза Милоша на коловозу у смеру од раскрснице са ул. Тихомира Ђорђевића ка 
раскрсници са ул. Момчила Поповића, 

- у улици  Момчила Поповића  на  паркингу  испред  Болнице, 

- паркинг код Аутобуске станице - на уређеном паркингу, 
- железничка станица ,,Житковац“ – на тротоару, 

- Тржни центар ,, Житковац“ - на уређеном платоу испред млекаре ,,Лазар“, Блаце. 

 

V   ОДРЕЂИВАЊЕ ЈЕДНОСМЕРНИХ УЛИЦА. 

 

Члан 38. 
            За  једносмерне  улице  одређују  се  улице: 

- Душана Тривунца са смером кретања  од  улице  Тихомира  Ђорђевића; 

- 7. јули  са  смером кретања од улице Војске Југославије; 

- Косовска са смером кретања од улице Леле  Поповић; 

- Војске Југославије са смером кретања од улице Душана Тривунца до улице  7.јули; 

- 13. октобар  са  смером  кретања  од улице  Момчила  Поповића ; 

- 7. новембар  са смером  кретања  од  улице Тихомира Ђорђевића; 

- Раше  Милошевића  са  смером  кретања од улице 7.новембар; 

- Јелке Радуловић са смером кретања од улице Леле Поповић ;  

- Омладинских бригада са смером кретања од  Момчила Поповића; 
- Кумановска са смером  кретања  од  улице  Саве  Ковачевића; 

- Саве Ковачевића са смером кретања од улице Момчила Поповића ; 

- Ратних  војних  инвалида  са смером  кретања  од  улице Саве Ковачевић; 

- Мајора Милана Тепића са смером кретања од улице Душана Тривунца до улице Вука 

Караџића; 

- Вука Караџића са смером кретања од улице Мајора Милана Тепића до улице Душана 

Тривунца; 
- Спортска са смером кретања од улице 7. јула до улице Момчила Поповића; 

- Дракчета Миловановића са смером кретања од улице Душана Тривунца до улице др. 

Борислава Стевановића.  

 

VI УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОВРШИНАМА НА КОЈИМА СЕ 

ОДВИЈА САОБРАЋАЈ  И КРЕТАЊЕ ПЕШАКА 

 

Члан 39. 
Предузетници, правна и физичка лица када због извођења радова на згради морају да 

заузму тротоар, дужни су да обезбеде слободан пролаз за пешаке у ширини од најмање 1,20 

метара. 
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Ако због радова из става 1. заузму целу ширину тротоара дужни су на коловозу оградити 

простор за кретање пешака или на зеленој површини изградити подлогу за кретање пешака у 

ширини од 1,20 метара. 
 

VII УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАТПИСА И РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ ПОРЕД 

ПОВРШИНА НА КОЈИМА СЕ ОДВИЈА САОБРАЋАЈ 

 

 

 

Члан 40.  
ЈП Дирекција одобрава постављање рекламних табли, натписа и ознака поред општинских 

и путева и улица којима се обележавају: непокретна културна добра, туристички објекти и други 

објекти као и рекламне поруке. 

VIII НАДЗОР 

 

Члан 41. 
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши организациона једница општинске 

Управе надлежна за послове саобраћајне инспекције и комуналне инспекције, као и Саобраћајне 

полиције Полицијске станице Алексинац, у оквирима својих овлашћења. 

 

IX   КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан  42. 
             Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, а од 

10.000 до 250.000 динара предузетник,  ако: 

1. Постави киоске, телефонске говорнице, рекламне паное и друге објекте супторно члану 21. 
ове Одлуке; 

2. Изда дозволу за постављање објекта из члана 21. ове Одлуке без прибављања сагласности  

Савета за безбедност  саобраћаја  (члан 22); 

3. Ако нареди или дозволи прање, подмазивање и оправку возила и остављање неисправних и 
дотрајали возила на улицама и тротоарима (члан 26); 

4. Нареди или дозволи вожњу, заустављање  и  паркирање  на  тротоарима, травњацима  и  

парковима  (члан 33); 
5. Не обезбеди простор са оговарајућим уређајима за остављање бицикла мотоцикла  својих 

радника (члан 27); 

6. Врши утовар и истовар  робе у улицама у којима је  саобраћај  забрањен  (члан 28); 

7. Нареди или дозволи саобраћај за запрежна  возила, теретна моторна возила, аутобусе, 
тракторе, мотокултиваторе и радне машине у улици у којој је саобраћај  забрањен за 

поменута возила (члан 29); 

8. Нареди заустављање или паркирање теретних моторних возила, трактора, радних  машина 
и аутобуса у ужем центру града (члан 30) 

9. Нареди или дозволи заустављање или паркирање возила у улицама означеним у члану 31; 

10. Нареди или дозволи заустављање или паркирање теретних  моторних возила,  аутобуса  и 
трактора  противно  одредби из члана 35. ове Одлуке;  

11. Не изврши постављање вертикалне и обележавање  хоризонталне  путне сигнализације  

(члан 11) 

За прекршај из овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара и 
одговорно лице  у правном лицу.   
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Члан 43. 

Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се физичко лице ако: 

1. поставља киоске, рекламне паное и друге објекте противно одредбама члана 21. ове одлуке; 
2. пере, подмазује, оправља, паркира или оставља неисправна, хаварисана и дотрајала возила 

супротно члану 26. ове одлуке; 

3. на јавном паркиралишту паркира возило супротно саобраћајном знаку, односно ознаци; 
4. не плати накнаду за паркирање; 

5. оштети саобраћајни знак или друге ознаке. 

 

Члан 44. 
За прекшаје прописане овом Одлуком које учини  малолетно физичко лице казниће  се 

прописаном новчаном казном родитељ или старатељ ако је прекршај учињен као последица  

пропуста старања о овом  лицу.  
 

X    ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

                                                                         Члан  45. 
            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о регулисању саобраћаја  на  

локалним и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Алексинац („Службени 

лист  општине Алексинац“ број 4/05, 4/06,6/06, 2/07 и 7/07). 
 

Члан 46. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Алексинац. 

 

I Број: 011-51 

У Алексинцу, 24.04.2015.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                   Грујица Вељковић, с.р.                                                                                            
 

 

На основу члана 12. и 13. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 7/13 и 23/2014) и члана 38. Оснивачког акта ЈП 
Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, 

број 3/2013) Скупштина општине Алексинац, на седници од  24.04.2015. године, донела је  

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е 

О  УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ“ ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

I 
Утврђује се престанак мандата члану Надзорног одбора ЈП Дирекција за урбанизам и 

изградњу општине Алексинац Живковић Драгољубу, услед смрти.  
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II 

Именује се Јасмина Миленовић, дипл. грађ. инжењер, за члана Надзорног одбора ЈП 

Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац, као представник запослених. 
 

III 

Ово решење објавиће се у „Службеном  листу општине Алексинац". 
 

IV 

 

Решење доставити: Именованом, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  општине 
Алексинац и Архиви општине Алексинац.  

 

I Број: 020-81 

У Алексинцу, 24.04.2015. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                           Грујица Вељковић, с.р. 
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