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Бесплатан примерак

На основу чл. 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („ Службени
гласник РС“ бр.36/09 и 88/2010), чл. 32 тач.20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/07), чл. 15. тач.9. и чл. 52. тач.32. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“ бр.8/08 и 7/13 ), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 19.02. 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се израда Локалног акционог плана запошљавања на територији општине
Алексинац за 2014. годину.
Члан 2.
Локалним акционим планом запошљавања на териотрији општине Алексинац за 2014. годину
дефинисаће се приоритети и циљеви политике запошљавања на територији општине Алексинац у току 2014.
године, утврдиће се мере и програми за остваривање постављених приоритета и циљева, као и људски и
финансијски ресурси за њихову имплементацију, идентификоваће се носиоци активности, дистрибуција
одговорности и обезбедиће се механизми за праћење реализације и утицаја мера обухваћених овим планом.
Члан 3.
Локални акциони план запошљавања мора бити у сагласности са Акционим планом запошљавања
Републике Србије.
Члан 4.
Налаже се Канцеларији за економски развој општине Алексинац да у складу са датим смерницама
приступи изради Локалног акционог плана запошљавања на територији општине Алексинаца за 2014.
годину.
Члан 5.
Рок за израду за израду овог плана је 10 (десет) дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Локални Савет за запошљавање општине Алексинац даје мишљење на Предлог Локалног акционог
плана запошљавања на територији општине Алексинац за 2014. годину.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-5/14
У Алексинцу, 19.02. 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Грујица Вељковић,с.р.
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На основу члана 4. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије”,
број 88/2011) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац”, број 7/2013), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 19.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКА
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком поверавају се послови обављања комуналне делатности ЈКП „Комуналне услуге“
Алексинац као послови од општег интереса.
Члан 2.
Комуналне делатности које се поверавају Јавном предузећу обухватају:
1. обезбеђивање јавног осветљења;
2. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
3. одржавање јавних зелених површина;
4. делатност зоохигијене.
Услови за обављање наведених комуналних делатности уређени су законом и одлуком оснивача, а
обављање делатности из става 1. овог члана поверава се Јавном предузећу, које је технички опремљено и
кадровски оспособљено за обављање поверених комуналних делатности.
Члан 3.
Обављање поверених комуналних делатности утврђено је законом и овом одлуком, тако да се
комунална делатност у Јавном предузећу обавља на следећи начин:
1. Обезбеђивање јавног осветљења на територији општине Алексинац.
2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене
- обухвата чишћење коловоза и тротоара са одвожењем смећа и одлагањем на градску депонију;
- пречишћавање коловоза и тротоара са одвожењем смећа и одлагањем на градску депонију;
- прање коловоза са предходним пречишћавањем и одвожење смећа и
- изношење смећа из посуда за смеће са јавних површина;
- пражњење контејнера после вашара.
3. Одржавање јавних зелених површина обухвата одржавање и неговање зелених јавних површина у
Алексинцу, Ал.Руднику и Житковцу.
4. Делатност зоохигијене.
Члан 4.
Финансирање поверене делатности из члана 2. ове Одлуке извршаваће се из:
- Буџета општине Алексинац;
- других извора у складу са законом.
Члан 5.
Ценовник услуга из члана 3. става 2.ове Одлуке доноси ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац уз
сагласност Општинског већа општине Алексинац.
Члан 6.
Надзор над спровођењем одредби ове одлуке у име Општинске управе општине Алексинац вршиће ЈП
Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац
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Члан 7.
Уговоре о поверавању послова из члана 2. ове Одлуке у име Општинске управе општине Алексинац
закључује ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац.
Члан 8
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац.“
I Број: 011-6/14
У Алексинцу, 19.02.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 4. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије”, број 88/2011) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац”, број 7/2013), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 19.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКА
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ
Члан.1.
Овом Одлуком поверавају се послови обављања комуналне делатности ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац као послови од општег и локалног интереса .
Члан 2.
Комуналне делатности које се поверавају Јавном предузећу обухватају:
1.Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.
2.Одржавање чистоће на површинама јавне намене.
3.Реконструкција постојеће јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима.
Услови за обављање наведених комуналних делатности уређени су законом и одлуком оснивача, а
обављање делатности из става 1. овог члана поверава се Јавном предузећу, које је технички опремљено и
кадровски оспособљено за обављање поверених комуналних делатности.
Члан 3.
Обављање поверених комуналних делатности утврђено је законом и овом одлуком, тако да се
комунална делатност у Јавном предузећу обавља на следећи начин:
1.Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода обухвата:
- Редовно чишћење гајгер сливника машински, канал џет возилом,
- Ванредно чишћење гајгер сливника са ручним чишћењем и вађењем песка и наноса из истог, одвоз до
депоније и машинско чишћење канал џет возилом,
- Комплетна замена гајгер сливника по предрачуну конкретних радова и количина које ЈП Дирекција за
урбанизам и изградњу општине Алексинац и ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац буду уговорила;
- Послове одржавања објеката за кишну воду на саобраћајницама на територији општине Алексинац.
2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене обухвата редовно одржавање јавних чесми и фонтана.
3. Реконструкција постојеће јавне водоводне и канализационе мреже са прикључцима.
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Члан 4.
Финансирање поверене делатности из члана 2. ове Одлуке извршаваће се из:
- Буџета општине Алексинац;
- других извора у складу са законом.
Члан 5.
Ценовник услуга из члана 3. става 2.ове Одлуке доноси ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац уз
сагласност Општинског већа општине Алексинац.
Члан 6.
Надзор над спровођењем одредби ове одлуке у име Општинске управе општине Алексинац вршиће ЈП
Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац.
Члан 7.
Уговоре о поверавању послова из члана 2. ове Одлуке у име Општинске управе општине Алексинац
закључује ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац“.
I Број: 011-7/14
У Алексинцу, 19.02.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић,с.р.
На основу члана 4. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије”, број 88/2011) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац”, број 7/2013), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 19.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКА
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан.1.
Овом Одлуком поверавају се послови обављања комуналне делатности ЈП за Путеве и стамбено
комуналну делатност општине Алексинац као послови од општег и локалног интереса.
Члан 2.
Комуналне делатности које се поверавају Јавном предузећу обухватају:
1.Одржавање улица и путева;
2.Одржавање стамбених зграда.
Услови за обављање наведених комуналних делатности уређени су законом и одлуком оснивача, а
обављање делатности из става 1. овог члана поверава се Јавном предузећу, које је технички опремљено и
кадровски оспособљено за обављање поверених комуналних делатности.
Члан 3.
Обављање поверених комуналних делатности утврђено је законом и овом одлуком, тако да се
комунална делатност у Јавном предузећу обавља на следећи начин
1. Одржавање улица и путева у градовима обухвата:
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а) редовно одржавање локалних путева, улица и јавних површина на територији општине Алексинац и то:
-одржавање некатегорисаних путева који се финансирају из Буџета општине Алексинац а поверавају се
преко ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу општине Алексинац;
-одржавање коловоза и банкина, одржавање трупа и трупног појаса и остале радове неопходне за несметано
и безбедно одвијање саобраћаја.
б) одржавање путних објеката
в) зимско одржавање путева и улица
г) одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације.
2. Одржавање стамбених зграда у смислу извршења Решења Одељења за инспекцијске послове
Општинске управе општине Алексинац.
Члан 4.
Финансирање поверене делатности из члана 2. ове Одлуке извршаваће се из Буџета општине
Алексинац.
Члан 5.
Ценовник услуга из тачке 3. став 2.ове Одлуке доноси ЈП за Путеве и стамбено комуналну делатност
општине Алексинац уз сагласност Општинског већа општине Алексинац.
Члан 6.
Надзор над спровођењем одредби ове одлуке у име Општинске управе општине Алексинац вршиће ЈП
Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац.
Члан 7.
Уговоре о поверавању послова из члана 2. ове Одлуке у име Општинске управе општине Алексинац
закључује ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац.“
I Број:011-8/14
У Алексинцу, 19.02.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.

На основу члана 19. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012 и 116/2013) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алекиснац“ број 7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Алекиснац, на седници одржаној дана
19.02.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Члан 1.
Председнику Надзорног одбора Јавног предузећа, чији је оснивач Скупштина општина Алексинац,
припада накнада од 4.000,оо динара нето по одржаној седници.
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Члан 2.
Члану Надзорног одбора Јавног предузећа, чији је оснивач Скупштина општина Алексинац, припада
накнада од 3.000,оо динара нето по одржаној седници.
Члан 3.
Члановима Надзорног одбора, који имају путне трошкове, припада право на накнаду путних
трошкова за долазак и одлазак са седница Надзорног одбора, у висини вредности карте за превоз у јавном
саобраћају.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-9/14
У Алексинцу, 19.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Грујица Вељковић,с.р.
На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2011), члана 20. става 1. тачке 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“, број
129/07) и члана 52. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 19.02.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу („Службени лист општине Алексинац“, број 17/01-01, 5/03,1/06,
2/07, 7/10, 3/13 и 12/13) у члану 124. став 2. иза речи „Корман“ слово „и“ брише се, а иза речи „Витковац“
додају се речи „Стублина, Беља, Дражевац, Катун, Алексиначки Бујмир, Глоговица, Бобовиште, Ћићина,
Рутевац, Вукашиновац, Делиград и Јасење “.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-10/14
У Алексинцу, 19.02.2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“,
број 7/2013-пречишћени текст), Скупштина општине Алексинац на седници 19.02.2014.године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ПОРОДИЦА
ПОГИНУЛИХ РАДНИКА НА РАДУ У ДЕЛУ ПРЕДУЗЕЋА „АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИК МРКОГ
УГЉА“ АЛЕКСИНАЦ
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за збрињавање породица погинулих радника на раду у делу Предузећа
„Алексиначки рудник мрког угља“ Алексинац, број 011-92 од 19.10.1990.године, број 020-39 од
08.05.1992.године, број 011-27 од 30.05.2005. године и број 011-45 од 23.11.2011.године, члан 4. мења се и
гласи:
„Стручне, административне и материјално-финансијске послове за рачун Фонда и Савета Фонда
обавља Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Алексинац“.
Члан 2.
Нормативна акта Фонда усагласиће се са овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Алексинац“.
I Број:011-11/14
У Алексинцу,19.02.2014.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 3.став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл. гласник РС“, број 24/12) и члана 52. став 1. тачка 42, Статута општине Алексинац, („Службени
лист општине Алексинац“, број 7/13-пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац, на седници
одржаној дана 19.02.2014. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
1. Формира се Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину и
отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања, прикупљања писмених понуда и
непосредном погодбом у следећем саставу:
1. Драган Милојевић, председник, дипл. правник.
2. Иван Обрадовић, члан, дипл.економиста.
3. Вања Стаменковић, члан, дипл.економиста.
4. Јелена Живковић, члан, дипл.грађ.инж.
5. Мирослав Поповић, члан, дипл.грађ.инж.
2. Задатак Комисије је да спроведе одговарајући поступак одређен Закључком Скупштине општине,
утврди оправданост истог, сачини записник и образложени предлог достави надлежном органу на
одлучивање, како је регулисано Уредбом Владе Републике Србије.
3. Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Општинска управа – Одсек за
имовинско правне послове.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 464-15/2-2014
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У Алексинцу, 19.02.2014 год.
СКУПШТИНА ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 3. истог члана Закона о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010, Одлука УС 54/2011) и члана 46. став 2. Статута општине
Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", број 7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине
Алексинац, на седници одржаној дана 19.02.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
КУЗМАНОВИЋ АЛЕКСАНДРУ ИЗ АЛЕКСИНЦА
I
Утврђује се да је престао мандат одборнику Александру Кузмановићу из Алексинца, због
подношења оставке на седници Скупштине општине Алексинац дана 19.02.2014.године.
II
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
III
Одлуку доставити: именованом, Изборној комисији општине Алексинац, Општинском одбору
Демократске странке у Алексинцу и Архиви општине Алексинац.
IV
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Алексинац ".
I Број: 011-4
У Алексинцу, 19.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Грујица Вељковић, с.р.
САДРЖАЈ
Рег.бр.
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