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Година  XXIII      Бр. 4                            23. март 2015. године                        Бесплатан примерак 

   
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.129/07 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 1. и члана 143. Статута општине Алексинац („Службени 

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

дана 20.03.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

Прихвата се Предлог Председника општине Алексинац, II Бр. 010-1 од 09.03.2015. године да се 

приступи измени и допуни Статута општине Алексинац („Службени лист општинe Алексинац“, 7/2013 и 

23/2014). 

II 

Промене у Статуту општине Алексинац извршиће се ради измене и допуне члана 15. Статута 

општине Алексинац („Службени лист општинe Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014)  а ради усаглашавања са 

чланом 29. Законa o одбрани („Службени гласник РС“ број 116/2007, 88/2009, 104/2009 и 10/2015). 

                                                                      III 

Именује се Комисија за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Алексинац у следећем 

саставу: 

 

1. Драган Милојевић, секретар Скупштине општине Алексинац, за председника, 

2. Сузана Дикић, начелник Службе за скупштинске послове, за члана, 

3. Данијела Павловић, самостални стручни сарадник, за члана. 

 

IV 

Обавезује се Комисија да преиспита и изврши усклађивање одредаба Статута општине Алексинац 

са одредбама Законa o одбрани („Службени гласник РС“ број 116/2007, 88/2009, 104/2009 и 10/2015) и да у 

року од 7 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке изради и утврди Нацрт текста Одлуке о измени и 

допуни Статута општине Алексинац.  

V 

 О утврђеном Нацрту текста Одлуке о изменама  и допунама Статута општине Алексинац спровешће 

се јавна расправа која не може трајати мање од 10 дана. 

VI 

Председник Скупштине општине ће организовати јавну расправу која подразумева отворени 

састанак представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима 

удружења грађања и средстава јавног обавештавања. 

VII 

 О времену и месту одржавања јавне расправе јавност ће бити обавештена путем средстава јавног 

информисања, истицањем обавештења на огласној табли Општинске управе општине Алексинац, на сајту 

општине, месним канцеларијама и месним заједницама. 

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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 VIII 

 Комисија је у обавези да у року од 3 дана по спровођењу јавне расправе изради и утврди коначни 

текст Нацрта одлуке о изменама Статута општине Алексинац и исти достави Општинском већу на даљу 

надлежност.  

IX 

 Општинско веће општине Алексинац ће утврђени  предлог Одлуке о изменама  Статута општине 

Алексинац, доставити Скупштини општине Алексинац на разматрање и одлучивање.  

 

X 

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

I Број: 011-25 

Алексинац, 20.03.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           Грујица Вељковић, с.р.  

 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 17. и члана 52. став 1.тачка 30. Статута општине („Службени лист  

Алексинац“ број: 8/08, 7/13 и 23/14), члана 13. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС“ број 

107/05, 72/09-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон и 93/2014) и члана 42. Закона о 

правима пацијената (,,Службени гласник РС“ број 45/13), Скупштина општине Алексинац, на седници 

одржаној дана 20.03.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У   

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 Образује се Савет за здравље општине Алексинац,  као посебно радно тело Скупштине општине 

Алексинац. 

Члан 2. 

 Савет за здравље образује се у следећем саставу: 

- ЧЕДОМИР РАКИЋ, представник локалне самоуправе; 

- ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, представник локалне самоуправе; 

- ДРАГАН СТАМЕНКОВИЋ, представник „Дома здравља“ Алексинац; 

- РОДОЉУБ ЖИВАДИНОВИЋ, представник „Дома здравља“ Алексинац; 

- СРЕТЕН ВУЈОШЕВИЋ, представник Опште болнице Алексинац; 

- СТЕФАН ЂУРИЋ, представник Канцеларије за младе; 

- ВЕСНА ИЛИЋ, представник Удружења „Вера, љубав, нада“; 

- БИЉАНА ЂОКИЋ, представник приватне праксе „Natus Prim“ Алексинац 

- СЛОБОДАНКА ЈОВАНОВИЋ, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за Нишавски 

округ-Алексинац. 

Председник Савета се бира из редова чланова Савета од стране чланова већином гласова. 

 

Члан 3. 

  Задаци Савета су да: 

1. прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је оснивач локална 

самоуправа;  

2. спроводи мере у области заштите права пацијената и то: 

- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и 

прикупљених доказа и утврђених чињеница; 
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- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, 

односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке; 

- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже мере за 

заштиту и промоцију права пацијената; 

  -  подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Скупштини 

општине Алексинац. 

3. подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине  и међусекторску сарадњу; 

4. прати здравствено стање становништва и донесе Стратегију јавног здравља општине; 

5.унапређује односе са републичким и регионалним институцијама u области здравства, установама 

и организацијама; 

6. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и здравља 

становништва у складу са Пословником о раду савета за здравље.  

 

                                                                     Члан 4. 

  Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама Пословника о 

раду Скупштине Општине Алексинац и одредбама Пословника  о раду Савета за здравље. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу 8(осам) дана од дана објављивања  у „Службеном листу општине 

Алексинац“ а даном ступања на снагу исте, престаје да важи Решење о  образовању Савета за здравље 

општине Алексинац број 020-64/2013 од 20.08.2013. године. 

I Број: 011-26 

Датум: 20.03.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                  ПРЕДСЕДНИК 

      Грујица Вељковић, с.р. 

  

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14) и члана 52. став 1. тачка 42. Статута општине Алексинац („Сужбени лист општине 

Алексинац“, број 7/13 и 23/14), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 20.03.2015. 

године, доноси  

 

О Д Л У К У  

О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ПРЕНОС ПРАВА СВОЈИНЕ НА НАПОКРЕТНОСТИМА УЗ 

НАКНАДУ ОД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РС. 

 

 1. Општина Алексинац, прихвата пренос права својине уз накнаду са досадашњег власника 

Републике Србије – Министарства одбране РС на непокретностима  које чине  војни комплекс „Рујевица“ по 

намени полигон у Алексинцу  (ИД број 588), и састоји се од катастарских парцела:   

 -  2377/1 површине, 215.447,00 506 м2,  кп.бр. 2377/2 површине 7.644,00 м2, кп.бр. 2377/3 површине 

2.092,00 м2, кп.бр. 2380 површине 82.524,00 м2, кп.бр.2380 површине 52,00, кп.бр. 2397/1 површине 

64.838,00 м2, кп.бр. 2398/1 површине 140.463.00 м2, кп.бр. 2398/3 површине 821,00 м2, кп.бр. 2398/4 

површине 939,00 м2, кп.бр. 2398/5 површине 896,00 м2, кп.бр. 2398/6 површине 155,00 м2, кп.бр. 2398/8 

површине 3.988,00 м2, кп.бр.2374 површине 794 све уписане у ЛН. број 620 КО Алексинац-ван варош. 

Укупна површина полигона износ 527.653,00 м2.  

 2. Накнада за непокретност из тачке 1 ове Одлуке, а по процени тржине вредности предметног 

комплекса процењене од стране Пореске управе – филијала Алексинац , износи 34.227,59 евра према 

званичном средњем крусу НБС на дан извршене процене, а на коју је Министарство одбране дало позитивно 

мишљење својим актом бр.2043-4 од 13.02.2015.године.  



 

Број  4                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ               23. март  2015. године                    страна   84 

 

 Наведени износ исплаћиваће се у 5 (пет) годишњих рата с тим што ће се рате исплаћивати у 

динарској противувредности, по званичном средњем курсу НБС, на дан уплате на рачун буџета Републике 

Србије. 

 3. Средства за наведену непокретност обезбеђена су у висини 1/5 у Одлуци о буџету општине 

Алексинац за 2015 годину, а наредне годишње рате обезбедиће се у складу са чланом 54 Закона о буџетском 

систему. 

 4. На основу ове Одлуке и у складу са њом између Републике Србије – Министарства одбране и 

општине Алексинац закључиће се уговор о преносу права својине на непокретностима из тачке 1.ове Одлуке  

и ближе регулисати међусобна права и обавезе уговорача.  

 5. Уговор из претходне тачке у име општине Алексинац, закључиће Председник општине 

Алексинац.  

 6. Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.  

             7. Ставља се ван снаге Одлука Скупштине општине Алексинац I Број: 011-143 од 30.12.2014.године. 

I Број: 011-27 

У Алексинцу 20.03.2015.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ  

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                           Грујица Вељковић, с.р. 

 

              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. 129/2007 

и 83/2014 – др.закон), чл. 15 тач.10 и  чл. 52. тач.42 Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“ бр.8/08, 7/13 и 23/14 ), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015. 

године, донела је 

ОДЛУКУ  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се израда Локалног акционог плана запошљавања на територији општине 

Алексинац за 2015. годину. 

Члан 2. 

 Локалним акционим планом запошљавања на териотрији општине Алексинац за 2015. годину 

дефинисаће се приоритети и циљеви политике запошљавања на територији општине Алексинац у току 2015. 

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 локални економски развој општине Алексинац да у складу са датим 

смерницама приступи изради Локалног акционог плана запошљавања на територији општине Алексинац за 

2015. 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 2015. годину. 
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Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алексинац. 

Број: 011-28 

У Алексинцу, дана 20.03.2015. 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 и 23/2014), Скупштина општине Алексинац, на седници од 20.03.2015.године, донела је 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

I 

 Усваја се Локални акциони план запошљавања на територији општине Алексинац за 2015.годину. 

II 

 Саставни део ове Одлуке је текст Локалног акционог плана запошљавања на територији општине 

Алексинац за 2015.годину.  

III 

 Одлуку доставити: канцеларији за Локални економски развој и Архиви општине Алексинац. 

I Број: 011-29 

У Алексинцу, 20.03.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014), Скупштина општине Алексинац, на седници од 20.03.2015.године, 

донела је 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 

ПЕРИОД 2015.- 2019. ГОДИНЕ 

 

I 

 Усваја се Локални акциони план за младе општине Алексинац за период  2015.-2019.године. 

II 

 Саставни део ове Одлуке је текст Локалног акционог плана за младе општине Алексинац за период  

2015.-2019.године. 

III 

 Одлуку објављивити  у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

IV 

 Одлуку доставити: Канцеларији за Локални економски развој-Канцеларији за младе и Архиви 

општине Алексинац. 

I Број: 011-30 

У Алексинцу, 20.03.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       Грујица Вељковић,с.р. 
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На основу чл. 32 тач.20  Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 

83/2014 – др.закон), чл. 15 тач.10 и  чл. 52. тач.42 Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“ бр. 7/2013 и 23/2014 ), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015. 

године, донела је 

ОДЛУКУ  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

ЗА ПЕРИОД 2016-2019 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се израда Плана капиталних инвестиција општине Алексинац за период од 

2016-2019 године (у даљем тексту: ПКИ). 

Члан 2. 

 Циљ израде ПКИ је да се путем оптималног планирања и програмирања развоја локалне заједнице 

изврши повезивање плана капиталних инвестиција са локалним стратешким документима (посебно са 

приоритетима развоја општине Алексинац) и програмски заснованом буџету, у складу са законом и 

утврђеним роковима, чиме се стварају услови за ефикасније трошење средстава локалног буџета и бољи 

приступ спољашњим изворима финансирања. 

  Програм капиталних инвестиција је јавни, стратешки документ којим се одређују главне смернице 

инвестиционог развоја Општине за следеће три године, у односу на расположиву количину новца која може 

да буде уложена. Програм капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних издатака 

у локалном буџету чија је једна од најважнијих функција обезбеђење усаглашености стратегије развоја 

Општине са њеним реалним финансијским могућностима. 

 

Члан 3. 

 У том смислу Радна група за израду плана капиталних инвестиција и програмског буџтеа Општине 

Алексинац, формирана посебним решењем председника општине, израдиће Правилник за израду ПКИ у 

Општини Алексинац, којим ће дефинисати шта се сматра капиталном инвестицијом, начин финансирања 

инвестиција, критеријуме за вредновање пројеката, пројектни образац, збирну листу пројеката, анализу 

стања као и све друге активности неопходне за квалитетну реализацију ПКИ.  

 Посебним акционим планом ће бити дефинисани појединачни кораци, тј. активности у припреми 

ПКИ и рокови за њихову реализацију. 

Члан 4. 

 ПКИ  мора бити у сагласности са стратешким документима општине Алексинац. 

Члан 5. 

 Рок за израду ПКИ је 01.11.2015. године. 

Члан 6. 

  Сагласност на ПКИ даје Скупштина општине Алексинац. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алексинац. 

I Број: 011-31 

У Алексинцу, дана 20.03.2015. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

           Председник 

Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 

129/2007) и члана 52. став 1. тачка 33. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, 

број 7/2013 и 23/2014), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015. године, донела 

је 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОСНИВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА 

КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ „НИШКИ РЕГИОН“ Д.О.О. 

Члан 1. 

                 Општина Алексинац, као суоснивач са Градом Ниш, Општином Дољевац, Општином Сокобања, 

Општином Сврљиг, Општином Мерошина, Општином Ражањ, Општином Гаџин Хан, покреће поступак 

оснивања Регионалног привредног друштва за комуналну делатност „Нишки регион“ Д.О.О.           

Члан 2. 

                Уговором о оснивању Регионалног привредног друштва за комуналну делатност „Нишки регион“ 

Д.О.О.(у даљем тексту: Уговор) ближе ће се дефинисати назив, седиште и делатност, средства за оснивање и 

почетак рада, права, обавезе и одговорности, утврђивање и распоређивање добити и сношење ризика, 

органи, заступање и друга питања у складу са Законом. 

Члан 3. 

 Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона предложиће нацрт Уговора који 

усвајају Скупштине потписника Уговора. 

Члан 4. 

                        Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

I Број: 011-32 

У Алексинцу, 20.03.2015.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 29. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник 

Републике Србије”, број 88/2011), члана 52. став 1. тачка 33. Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац”, број 7/2013 и 23/2014) и чланом 20. Уговора о међусобним правима и обавезама у 

имплементацији Регионалног плана управљања отпадом Нишког региона број 2669/2013-01 од 

19.07.2013.године, Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА ИЗГРАДЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „КЕЛЕШ“ И СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ДАВАЊА КОНЦЕСИЈЕ 

Члан 1. 

                 Усваја се Предлог концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“ 

и Студија оправданости давања концесије.           

Члан 2. 

                Саставни део Одлуке је и Студија оправданости давања концесије, Предлог концесионог акта и 

Мишљење Комисије за ЈПП Владе Републике Србије број 29/2014 од 10.децембра 2014.године.  

Члан 3. 

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

Алексинац“. 

I Број: 011-33 

У Алексинцу, 20.03.2015.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 13.став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, 

број 129/2007), члана 52. став 1. тачка 33. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац”, број 7/2013 и 23/2014) и члана 9.и 7. Уговора о међусобним правима и обавезама у 

имплементацији Регионалног плана управљања отпадом Нишког региона број 2669/2013-01 од 

19.07.2013.године, Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 

„НИШКИ РЕГИОН“ Д.О.О. 

 

Члан 1. 

                 Oснива се Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки регион“ Д.О.О. са 

суоснивачима Градом Ниш, Општином Гаџин Хан, Општином Мерошина, Општином Сврљиг, Општином 

Сокобања, Општином Ражањ и Општином Алексинац а са уделом Општине Алексинац од 13,22% у 

основном капиталу друштва. 

Члан 2. 

                Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки регион“ Д.О.О оснива се са 

почетним капиталом од 25.000.000,00 динара при чему је износ оснивачког улога Општине Алексинац 

3.305.000,00 динара. 

Члан 3. 

 Усваја се Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу који је саставни део ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

 Овлашћује се председник Општине Алексинац да потпише Уговор о оснивању друштва са 

ограниченом одговорношћу. 

Члан 5. 

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

Алексинац“. 

I Број: 011-34 

У Алексинцу, 20.03.2015.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” 

бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – 

одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 52.тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“ број 7/13 и 23/14), Скупштина општине Алексинац, на седници од 20.03.2015.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и 

поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин 

обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора као и друга питања од 

значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  
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Члан 2. 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, 

израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, 

уклањање објеката, санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима 

уређивања.  

Члан 3. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор. 

Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање и 

прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре.  

 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

Члан 4. 

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна 

доприноса који врши Јавно предузеће Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац.  

Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако 

што се просечна цена квадратног метра станова новоградње у Алексинцу који припада четвртој зони 

развијености која је  објављена од стране Републичког завода за статистику
 
за територију општине помножи 

са укупном нето површином објекта који је предмет градње, израженом у м² и са коефицијентом зоне и 

коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком.  

Укупна  нето  површина  из  става  2.  овог  члана  утврђује  се  по  СРПС-у  У.Ц2. 100.2002 . 

Члан 5. 

Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме је изграђен 

приступни пут са тротоаром, јавном расветом, водоводна и канализациона  мрежа. 

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне 

мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и 

гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.   

 

а ) ЗОНЕ   

Члан 6. 

За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне које су 

одређене Просторним и урбанистичким плановима: Просторни план општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“, број 4/11), План генералне регулације(,,Службени лист општине Алексинац“, број 

6/14), План детаљне регулације за насеље Алексиначки рудник (,,Службени лист општине Алексинац“, број 

12/08), План детаљне регулације за насељено место Краљево (,,Службени лист општине Алексинац“, број 

4/06). 

 - Просторне целине представљају заокружену насељску целину у оквиру планираног грађевинског са 

одређеном претежном наменом и функцијама на нивоу насеља и саме целине.  

 

I  зона насељског центра  

1.1  пц - ужи центар   

1.2  пц - шири центар   

II  општа стамбена зона           

III   зона становања ниских густина   

IV  радна зона    

IV.1  индустријска зона   
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IV.2  Радна зона Глоговица   

V  зона туризма и рекреације   

V.1  спортски центар   

V.2  парк-шума   

V.3  градски парк са мешовитим наменама   

VI  зона ауто пута   

VII  зона новог гробља   

*пц – просторна целина 

 

I    ЗОНА НАСЕЉСКОГ ЦЕНТРА 

У оквиру  ове  зоне је  заступљено  становање  високих  и  средњих  густина,  све  врсте  услуга,  

јавне  службе, култура,  управа  и  администрација.  Ова  зона  је  инфраструктурно и комунално 

најопремљенија у граду. Изразито мешовита  структура  типова  објеката  и  блокова  у  којима  доминира  

компактно ткиво,  а  у  односу на регулациону линију блока објекти су  постављени  на  њу  или парелелно 

са њом на одређеном одстојању. Ову целину карактерише, на нивоу насеља, највећи  индекс  изграђености и 

индекс  искоришћености  на  парцели,  неуређеност унутрашњих  делова  блока,  недостатак  паркинг  места  

и  недовољна  површина  под зеленилом. 

 

I.1   Просторна целина – ужи центар 

Просторна  целина  –  ужи  центар  обухвата  простор  од  око  17.2hа  и  представља функционалну 

осовину насеља. Простире се од раскрснице улица Тихомира Ђорђевића и 13.октобра, наставља све до 

раскрснице са улицом 7.јули,  затим наставља дуж исте све до обале Моравице па потом дуж улице Војске 

Југославије. Зона се простире дуж улице Војске Југославије до раскрснице са Душана Тривунца. Појас ужег 

центра обухвата целе улице Књаза Милоша,  Душана  Тривунца  и  Мајора  Тепића.   

I.2    Просторна целина – шири центар 

Просторна целина – шири центар представља попречну осовину функционисања насеља са  

укупном  површином  од  око  49.9hа.  Простире  се  од  ужег центра насеља до источног дела зоне, до 

Моравице и западног дела са завршним обухватом образовних установа, а дефинисана  је  улицама  

Тихомира  Ђорђевића, Косовском, Леле  Поповић,  Аце Милојевића, Буцековом, Лоле  Рибара,  

Таушановићевом, Ратка Жунића, Стефана Немање, Јелке  Радуловић, Момчила  Поповића, Брђанковом, 

13.Октобра,  4.јули, Раше Милошевић и Делиградском.  

 

II      ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА 

Претежна нaмена је становање које се концентрично шири око  зоне  центра. Као изразито стамбена 

зона, на великим  просторима и са значајним бројем становника, у целој целини II се  јављају  као  

недостајући  јавни  садржаји:  објекти  спорта и рекреације, вртићи и уређене јавне слободне и зелене 

површине. Поред преовлађујућег породичног становања, у овој зони су размештени комунални објекти, 

објекти од јавног интереса и комерцијални садржаји. Постојећа  претежна  намена  -  становање . 

Планом је дефинисана просторна целина II, као општа стамбена зона  која обухвата сва насеља са леве обале 

Моравице, насеља Падалиште I и II, Вашариште, део насеља до Алексиначких рудника и целину са десне 

обале Mоравице, Палилулу, дефинисану до зоне Новог насеља. 

 

III    ЗОНА СТАНОВАЊА НИСКИХ ГУСТИНА 

Планирана  преовлађујућа  намена  је  становање  ниске  густине  становања  са комерцијалним и 

пратећим наменама уз становање,  као  самосталним  наменама  на парцели или као дела стамбене намене. 

Ово је зона инфраструктурно неопремљена, са планираном регулацијом, зона значајне нове изградње, и у 

овиру ње планираним мањим локалним  центром. Овај вид становања је заступљен у  целини Новог насеља 

која се простире између леве стране ауто пута и насеља Палилула, као и рубне, северне делове обухвата 

Плана. Зона становања ниских  густина заступљена је у северном  делу плана и представља прелазну фазу у 

оквиру насеља од вишепородичног ка породичном  становању.  
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IV   ЗОНЕ РАДА  

Зоне рада организоване су у две просторне целине.  

 

IV.1    Индустријска зона  

Највећи простор заузима постојећа зона рада са површинама потребним за даљи развој, а  простире  

се  између  границе  зоне  становања  средњих  густина  и  аутопута, дела јужне границе грађевинског 

земљишта. Ова зона је Планом предвиђена за проширење тако да ће се дати  могућност за нову градњу 

објеката  индустрије,  производње,  комуналних и комерцијалних  објеката. Становање у овој зони се може 

наћи само као пратећа намена и то једна стамбена јединица у оквиру предузећа, као посебан објекат или у 

оквиру основног објекта као посебна функционална целина. Погодност  положаја  ове  зоне  је  непосредна  

повезаност  на  два  међународна комуникациона  система  аутопут  Е-75  изванредне  везе  са  

међународном мрежом  саобраћаја преко коридора Х (Е-75). 

 

IV.2    Радна зона Глоговица 

Друга зона рада лоцирана је крајњем јужном рубу границе Плана у  К.О.Глоговица, обухвата мањи 

простор површине 12.2 hа. Предвиђена  је  за  развој  мале  привреде, трговине, занатства, услуга и друге 

облике  пословања,  са  источне  стране аутопута. Дефинисана је аутопутем, деловима границе ПГР-е и 

границе грађевинског земљишта.   

 

V   ЗОНА ТУРИЗМА, СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 

Састоји се од више просторних целина у зависности  од  положаја  у  односу  на центар насеља 

града и према функционалним организацијама, стога се  предвиђа  подела на више просторних целина: 

 

V.1    Спорски центар „Јаз“ 

Присутна у крајње северном делу плана, са западне, јужне и северне стране омеђена коритом реке 

Моравице, десне делимично изграђеном стамбеном  целином. Планом се предвиђа за изградњу комплекса 

базена који су у дефициту на овом планском подручју.  

Циљ је предвидети значајнији проценат развоја оваквих врста садржаја који би обогатили просторе  са  

претежним  намена  становања. Комплекс  Јаза  је  могуће  повезати  и  са осталим  намена  оваквог  типа  

путем  пешачких  стаза  дуж  реке  Моравице са ободним појасом заштитног коридора зеленила који ће моћи 

да се уређују као линерни простори са пешачким, бициклистичким и  стазама  за  трчање са пратећом 

опремом и објектима на местима у којима је то могуће спровести. 

 

V.2    Парк-шума 

Парк-шуме поред своје заштитне улоге, високе производње кисеоника, имају и функцију 

приказивања природне лепоте предела, као и пружање могућности за рекреацију и одмор људи. Предвиђена 

је у појасу  између зоне  становања средњих густина на  Палилули и зоне новог гробља, у оквиру постојећих 

површина шумског земљишта. 

Услове за уређивање и опремање прилагодити очувању, унапређењу и афирмацији њихове еколошке 

вредности. 

 

V.3    Градски парк са мешовитим наменама  

Поред постојећег парка Брђанке, У непосредном окружењу у  зони аутопута се налази објекат 

мотела који заједно са наведеним садржајима представља заокружену целину туризма и рекреације. 

 

VI   ЗОНА  АУТОПУТА 

Граница између аутопута и парцела корисника може бити искључиво регулациона линија. На 

растојању од 40m од регулационе линије може се  предвидети  грађевинска  линија.  Код  постојећих  

објеката у овој  зони  могуће  је само техничко и инвестиционо одржавање са комуналним опремањем без  

проширења габарита објеката осим у случају посебног одобрења и сагласности управљача пута. 
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VII    ЗОНА  НОВОГ  ГРОБЉА 

На подручју Плана се издваја посебна зона у  њеном  североисточном  делу, омеђеном парк-шумом 

и крајњом линијом грађевинског подручја.Постојеће  локације гробља се након попуњавања  планирају у 

претварање у меморијалне  споменике док ће главну потребу за сахрањивањем пружати овo подручје Плана. 

 Зоне из просторног плана   

Секундарни општински центри: 1. Алексиначки Рудник, 2. Доњи Адровац, Прћиловица,  Житковац и 

Моравац; 

Центри заједнице насеља: Суботинац, Доњи Крупац, Тешица, Кулина, Рутевац,Трњане, Гредетин, Катун 

Од укупно 62 насеља у овој категорији издвојена су због свог туристичког потенцијала три насеља: 

Делиград, Липовац и Горњи Адровац у центре са специфичним функцијама које нису само локалног већ и 

ширег значаја. 

 

Остала сеоска насеља која гравитирају центрима насеља и центрима заједнице насеља: Алексиначки 

Бујмир, Глоговица, Моравски Бујмир, Нозрина, Беља, Стублина, Доње Сухотно, Горње Сухотно, 

Бобовиште, Ћићина, Рутевац,  Брадарац, Вукашиновац, Јасење, Мозгово, Бован, Преконози, Горњи Крупац, 

Рсовац, Врело, Бели Брег,  Дражевац, Лужане, Мали Дреновац, Лоћика, Копривница, Голешница,  Банковац, 

Грејач, Дашница, Велики Дреновац, Шурић, Чукуровац, Честа, Врћеновица, Љуптен,  Породин, Вукања, 

Витковац, Доњи Љубеш, Срезовац, Горњи Љубеш, Корман, Доња Пешчаница, Горња Пешчаница, Крушје, 

Радевце, Јаковље, Лознац и Каменица. 

ЗОНЕ        Урбанистичка целина Плански документ 

ПРВА  ЗОНА Целина I . 1.1 

Целина VI   ЗОНА АУТОПУТА 

V.3    Градски парк са мешовитим наменама  

(Бован викенд насеље око језера по изради 

плана)  

План генералне регулације 

Алексинца 

 

 

План детаљне регулације 

несеља Бован ( у изради) 

ДРУГА ЗОНА Целина  I. 1.2 и насеље Васе Николић 

Целина IV 1и 2 

Радна зона Алексиначки рудник 

План генералне регулације 

Алексинца 

План детаљне регулације 

Алексиначки рудник 

ТРЕЋА ЗОНА Целина II 

V.1    Спорски центар „Јаз“ 

  

План генералне регулације 

Алексинца  

ЧЕТВРТА ЗОНА Целина  III ( Ново насеље,након израде плана) 

 

 

Алексиначки Рудник (становање) 

 

 

Насеље Краљево 

 

План генералне регулације 

Алексинца 

 

План детаљне регулације 

насеља Алексиначки Рудник  

 

План детаљне регулације 

насеља Краљево 
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Члан 7. 

ЗОНЕ 

 

Напомена: парцеле које належу на граничне линије двеју зона а имају прилаз  на саобраћајницу (која је 

граница зоне), припадају вишој зони. 

 

б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

Намене објеката  за које се плаћа допринос су:  

 

-  стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено – пословним 

објектима, и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено – пословним објектима; 

 

- комерцијална: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-стамбене апартмане, 

мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле, 

угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте комерцијалног и услужног карактера   

 

- производна: производни и складишни објекти, гаражни простор у овим објектима 

 

- јавна: објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини по основу 

посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа 

територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим 

облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени 

спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти) и објекти 

– простори традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и 

верским заједницама («Службени гласник РС», број 36/2006) 

 

- остала: магацински простор, стоваришта, пијаце, објекти производног занатства, индустрије и 

грађевинарства, комунални објекти, гаражни простор у свим наведеним објектима, пољопривредни објекти, 

економски објекти гаражни простор у овим објектима, помоћни објекти, отворени паркинзи 

  

ПЕТА ЗОНА V.2    Парк-шума 

 

Радна зона Вакуп 

 

Вакуп  

Делиград, Липовац  

Горњи Адровац  

План  генералне регулације  

Алексинац 

Просторни план општине 

Алексинац 

ПДР ( у изради) 

ПДР у изради 

ШЕСТА ЗОНА Доњи Адровац, Прћиловица,  Житковац и 

Моравац  ,Радна зона житковац 

Просторни план општине 

Алексинац 

СЕДМА ЗОНА Суботинац , Доњи Крупац,Тешица, Кулина, 

Рутевац,Трњане, Гредетин, Катун 

 

Просторни план општине 

Алексинац 

                                           

                                            

 

OСМА ЗОНА  Грађевинска подручја осталих насеља Просторни план општине 

Алексинац 
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Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.  

 

В) КОЕФИЦИЈЕНТИ  

За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи коефицијенти: 

 

Члан 8. 

Коефицијент за зону (Куз): 

 

Урбанистичка зона Коефицијент 

прва зона 0, 040 

друга зона 0, 035 

трећа зона 0, 030 

четврта зона 0,025 

пета зона 0,020 

шеста зона 0,015 

седма зона 0,010 

осма зона 0,007 

 

Коефицијент за намену (Кн)
1
: 

 

 

 

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског земљишта 

приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент 

комуналне опремљености је 1. 

 

Члан  9. 

Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у складу са 

чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује се за одређени проценат, у складу са следећом табелом: 

 

 

Недостајућа комунална 

инфраструктура 

Проценат 

умањења 

приступни пут (коловоз,асфалт) 10 

канализациона мрежа  20 

водоводна мрежа 20 

тротоар 5 

јавна расвета 5 

 

 

 

 

                                                           
 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 0,55 

Комерцијална 1,1 

Производна    0,5 

Остала  0,4 

Јавна  1 
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Члан 10. 

Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора из члана 3. ове 

Одлуке, а на основу достављене урбанистичко - техничке документације, односно правоснажних 

локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу 

која се мења, пројекта изведеног стања и др. документације прописане важећим Законом о планирању и 

изградњи и подзаконским актима. 

Члан  11. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној 

својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже 

објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице,  

трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне 

делатности, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе. 

Укупан износ доприноса   за уређивање грађевинског земљишта умањује се  за 50% ,за помоћне 

објекте који се граде уз стамбени,пословни или јавни  ( који је изграђен или може бити изграђен на парцели) 

, и изградњу објеката за потребе пољопривреде ( члан 2.тачка 24а Закона о планирању и изградњи 

“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 

одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).    

 

Члан 12. 

За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој општине, 

допринос се може умањити до 80%, уз сагласност Општинског већа општине Алексинац по  одобрењу Владе 

Републике Србије. Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње.  

Члан 13. 

Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је прописан 

већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) намену објекта за 

коју је прописан већи износ доприноса. 

Члан 14. 

Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор изгради 

већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат за грађевинску 

дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни 

део измењеног решења о грађевинској дозволи. 

Члан 15. 

Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње 

новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за разлику у 

броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који се уклања. 

 

Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из Листа непокретности, 

грађевинском и употребном дозволом или актом надлежног одељења Општинске управе општине 

Алексинац, да је објекат грађен  у периоду када за његову изградњу није било потребно издавање 

грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на 

основу акта надлежног одељења, или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе, 

копије плана или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног лица надлежног одељења Општинске управе 

општине Алексинац. 

 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 16. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или на рате. 

 

Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:  

 

-    једнократно у целости са умањењем се у износу од 30%  или 

-  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према 

подацима  Републичког завода за статистику.  

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да као 

средство обезбеђења плаћања достави: 
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1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ 

недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца  од дана доспећа последње 

рате или 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата у 

корист јединице локалне самоуправе 

 

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката чија 

укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи више од две стамбене 

јединице, из става 5 овог члана, не достављају се средства обезбеђења.  

Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног 

плаћања преосталих недоспелих рата, а да их  исти редовно измирује.  

 

Члан 17. 

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости, 

односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до подношења 

пријаве радова. 

Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се 

извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о преском систему и пореској 

администрацији. 

Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора. 

Коначни обрачун доприноса утврђује се решењем о употребној дозволи. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 18. 

Инвеститори који су са општином Алексинац закључили уговор о накнади за уређивање 

грађевинског земљишта за изградњу објеката, по раније важећим законима и општим актима јединице 

локалне самоуправе, по којима накнада није плаћена у целости, имају право на закључивање анекса уговора 

и обрачун доприноса у складу са овом Одлуком. 

Члан 19. 

Инвеститор који је уговорио накнаду за уређивање грађевинског земљишта по раније важећим 

прописима има право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава у номиналном износу, уколико од 

надлежне управе достави доказ да није издата потврда о пријему документације, односно грађевинска 

дозвола, односно да инвеститор не може остварити право изградње објекта на основу издате документације 

као и да није започета изградња објекта.  

Члан 20. 

Инвеститори који су закључили уговоре са Јавним предузећем Дирекција за урбанизам и изградњу 

општине Алексинац о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или исте закључе до 

01.03.2015. године у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са 

закљученим уговором. 

Члан 21. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важe одредбе Одлуке о критеријумима и мерилима за 

утврђивање накнаде за  уређивање грађевинског земљишта („Службени лист општине Алексинац“, број 

4/11) осим за објекте који су предмет легализације. 

Члан 22. 

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

Алексинац“. 

 

I Број: 011-35 

У Алексинцу, 20.03.2015.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 
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На  основу  члана 21. став 7. Закона  о приватизацији ("Службени гласник Републике Србије", број 

83/2014), члана 142. Закона о  јавном информисању („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2014), 

члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012) и члана 52. 

став. 1. тачка 7. Статута  Општине Алексинац ("Службени лист Општине  Алексинац", број 7/2013 и 

23/2014) а на предлог Министарства привреде Републике Србије број: 023-02-02021/201-05 од 02.11.2014. 

године, Скупштина Општина Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015. године, донела је  

 О Д Л У К У 

О МОДЕЛУ, МЕТОДУ И МЕРАМА ЗА РАСТЕРЕЋЕЊЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈНИРТВП 

„РЕЧ РАДНИКА“ АЛЕКСИНАЦ 

Члан 1. 

Поступак приватизације Јавног новинско-издавачког, радио-дифузног и тв предузећа „Реч радника“ 

СА ПО, Алексинац, матични број 07187564 (у даљем тексту: субјект приватизације), мало правно лице, 

спровешће се кроз модел продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, уз 

меру растерећења: условни отпис дуга. 

Члан 2. 

Почетна цена за продају капитала из члана 1. ове Одлуке износи 100% процењене вредности 

субјекта приватизације на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају. 

Скупштина општине Алексинац, као оснивач субјекта приватизације из члана 1. ове Одлуке, 

сагласна је да се јавни капитал субјекта приватизације приватизује 100%. 

 

Члан 3. 

Назив и шифра делатности Субјекта приватизације је Производња и емитовање телевизијског 

програма, шифра делатности 6020. 

Члан 4. 

           Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука Скупштине општине Алексинац број 011-

131 од 18.12.2014. године.. 

Члан 5. 

Одлуку доставити: Министарству привреде Републике Србије, Агенцији за приватизацију 

Републике Србије, ЈНИРТВП „Реч радника“ Алексинац и Архиви општине Алексинац. 

 

Члан 6. 

           Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алексинац''. 

I Број: 011-36 

У Алексинцу,  дана 20.03.2015. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                               Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09- 

испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС ,98/13-одлукаУС, 132/14 и 145/14) 

и члана 52. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/13 и 

23/14), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАУЗЕЋУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 1. 

        У Одлуци о заузећу јавних површина („Службени лист општине Алексинац“ број 2/2010, 3/11,15/13 

и 11/14), у називу одлуке иза речи „јавних“ додају се речи „и других“. 
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Члан 2. 

У члану 5. став 1. иза речи „и самостојеће тенде на два ослонца“ додају се речи „причвршћене за 

плато (подијум) без оштећења асфалтног коловоза“. 

 

Члан 3. 

 Члан 10. став 3. мења се и гласи “Одобрење се не може издавати за период краћи од 6 месеци“. 

 

Члан 4. 

 Члан 20.мења се и гласи: 

„Билборди се постављају на: 

- јавним површинама  у складу са Програмом који доноси Општинска управа-Одељење за привреду, 

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине; 

-     дугим површинама које су у власништву општине Алексинац  и видљиве су са јавне површине. 

- на површинама које су у приватној својини, а у складу са урбанистичким и саобраћајним 

прописима. 

Лица из  става 1, алинеје 2. и 3. овог члана  уз захтев за постављање билборда обавезни су да доставе 

Општинској управи -  Одељењу за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и 

заштиту животне средине и Елаборат о привременом постављању билборда, који садржи: 

-Урбанистичке услове са графичким приказима билборда; 

-услове за постављање, коришћење и одржавање; 

-смернице у погледу техничког решења, услова изгледа и укупног изгледа билборда, 

- и друге податке значајне за израду и постављање билборда.“ 

 

Члан 5. 

 Члан 21.мења се и  гласи: 

 

„Локација за билборде додељује се на основу огласа који расписује и спроводи Општинска управа-

Одељење надлежно за имовинско правне послове , на начин и поступак предвиђен Одлуком о грађевинском 

земљишту ( „Службени лист општине Алексинац“, број 2/2010 и 11/2014 ). 

Изузетно од става 1. овог члана на захтев инвеститора одређене локације се могу издати на јавним и 

другим површинама, независно од Програма непосредном погодбом, без накнаде уколико нису у 

супротности са урбанистичким, саобраћајним и другим прописима. 

Могућност из предходног става се предвиђа за правна лица која на  територији  општине Алексинац 

у области привреде и локалног економског развоја остварују инвестиције од изузетног значаја за привредни 

развој општине, или обављањем своје делатности остварују изузетне резултате у промоцији привредног 

потенцијала општине у земљи и иностранству. 

О испуњености напред наведених услова мишљење даје Канцеларија за локални економски развој 

Општинске управе општине Алексинац. 

Локација се издаје на период до 3 године од дана закључења уговора и не може се издати у 

подзакуп.  

Трошкови набавке-израде билборда, монтирање и одржавање истог падају на терет инвеститора, с 

тим што се по истеку уговореног рока коришћење локације може наставити под тржишним условима, с тим 

што ће се цена умањити за износ трошкова које је инвеститор имао за набављање и постављање билборда. 

Након истека уговореног рока билборд остаје у власништву општине.  

По добијању локације, подноси се захтев за добијање одобрења за постављање билборда 

Општинској управи - Одељењу за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту 

животне средине. 

По захтеву се одлучује решењем.“  
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Члан 6. 

Ова Измена и допуна Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Алексинац“.  

 

I Број: 011-37 

У Алексинцу,20.03.2015.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 и 23/2014), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 20.03.2015. 

године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ 

Члан 1.       

             У Одлуци о поверавању обављања комуналне делатности ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 3/14) у члану 2.став 1. додаје се тачка 5. која гласи: 

         „ 5. управљање комуналним отпадом.“          

      Члан 2.  

           У члану 3. став 1. тачка 2. додаје се алинеја 6 која гласи: 

„ -обухвата одржавање зоне непосредне санитарне заштите водоакумулације Бован.“ 

Члан 3. 

       У члану 3.став 1. додаје се тачка 5. која гласи: 

„5. Управљање комуналним отпадом 

-обухвата чишћење неуређених депонија у насељеним местима где је организовано прикупљање и одвожење 

комуналног отпада а по предлогу Одсека за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне 

средине , Одељења за привреду Општинске управе општине Алексинац.“     

Члан 4.               

               Члан 6.мења се и гласи: 

              „Надзор над спровођењем одредби ове одлуке, за делатности из члана 2.став 1. тачка 1.2.и 3. у име 

општине Алексинац вршиће ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац, а за делатност из 

тачке 4. и 5 истог члана надзор ће вршити Општинска управа општине Алексинац.“ 

Члан 5. 

            Члан 7.мења се и гласи:  

           „ Уговоре о поверавању послова из члана 2. став 1. тачка 1.2.и 3. ове Одлуке у име Oпштине 

Алексинац закључује ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац , а за делатност из тачке 4. 

и 5 истог члана уговор о поверавању послова закључује Општинска управа општине Алексинац.“ 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“ 

I Број: 011-38 

У Алексинцу, 20.03.2015.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 
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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. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 

7/2013 и 23/2014), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 20.03.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

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, 12/13 и 3/2014) у члану 124. став 2. иза речи „Делиград“ слово „и“ брише се, а иза речи 

„Јасење“ додају се речи „Брадарац и Мозгово“. 

 

Члан 2. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

I Број: 011-39 

У Алексинцу, 20.03.2015. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић.с.р. 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 18. и члана 52. став 1.тачка 7. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014), члана 49. Одлуке о социјалној заштити 

општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 10/13 и 23/14) и члана 88. Правилника о 

ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“ бр. 43/13),  

Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015.године, доноси  

 

О Д Л У К У 

 О УСПОСТАВЉАЊУ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

„СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ПСИХИЧКИ ОБОЛЕЛА 

ЛИЦА“ 

I 

              Успоставља се услуга социјалне заштите „Становање уз подршку за особе са сметњама у развоју и 

психички оболела лица“. 

II 

              Услуга „Становање уз подршку за особе са сметњама у развоју и психички оболела лица“ доступна 

је особама са физичким инвалидитетом, интелектуалним или менталним тешкоћама, са навршених 15 

година и више. 

             Сврха услуге јесте помоћ и подршка у стицању што већег степена самосталности који омогућава 

особама из претходног става квалитенији независан живот у заједници. 

             Становањем уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка ради 

укључивања корисника у заједницу, а истовремено се таквим корисницима спречава коришћење услуге 

домског смештаја.  

III 

             О начину и условима пружања услуге „Становање уз подршку за особе са сметњама у развоју и 

психички оболела лица“ донеће се Правилник од стране Центра за социјални рад општине Алексинац у коме 

ће бити садржан број корисника услуге, активности, критеријуми и начин и услови пружања услуге. 

 

IV 

              Новчана средства за реализацију услуге социјалне заштите „Становање уз подршку за особе са 

сметњама у развоју и психички оболела лица“ обезбеђена су у буџету општине Алексинац. 
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V              

              Одређује се партиципација за кориснике услуге социјалне заштите „Становање уз подршку за особе 

са сметњама у развоју и психички оболела лица“.  

              Висина партиципације утврђује се по скали. 

              Скала о висини партиципације одређена је на основу минималне зараде у 2015.години. 

1. Нулта скала ........................................................................... 00,00 динара. 

(У ову скалу се срставају корисници који остварују приходе испод загарантоване минималне зараде 

за 2015.годину); 

2. Скала – 1 ...............................................................................1.000,00 динара.  

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства од 9.000,00 до 11.000,00 динара); 

  

        3.    Скала – 2 ...............................................................................1.500,00  динара.  

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства од 11.000,00 до 15.000,00 динара); 

4.  Скала – 3...............................................................................2.000,00 динара.  

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства од  15.000,00 до 18.000,00 

динара); 

5. Скала – 4................................................................................3.000,00 динара  

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства преко 18.000,00  динара). 

              Корисник услуге је дужан да изврши уплату партиципације из претходног члана на посебан рачун 

пружаоца услуге, најкасније до 10. у месецу за претходни месец. 

VI 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

I  Број: 011-40 

У Алексинцу,20.03.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                              Грујица Вељковић, с.р.    

        

На основу члана 15. став 1. тачка 18. и члана 52. став 1.тачка 7. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014), члана 44. Одлуке о социјалној заштити 

општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 10/13 и 23/14) и члана 73. Правилника о 

ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“ бр. 43/13), 

Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015.године, доноси  

 

О Д Л У К У 

 О УСПОСТАВЉАЊУ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ И КУЋНА НЕГА“ 

I 

              Успоставља се услуга социјалне заштите „Помоћ у кући и кућна нега“. 

II 

              Услуге помоћи у кући доступне су деци, одраслима и старијима, који имају ограничења физичких и 

психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи 

у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није 

расположива. 

III 

             О начину и условима пружања услуге „Помоћ у кући и кућна нега“ донеће се Правилник од стране 

Центра за социјални рад општине Алексинац у коме ће бити садржан број коринсика услуге, активности, 

критеријуми и начин и услови пружања услуге. 

IV 
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              Новчана средства за реализацију услуге социјалне заштите „Помоћ у кући и кућна нега“ обезбеђена 

су у буџету општине Алексинац. 

V 

Одређује се партиципација  за кориснике услуге социјалне заштите „Помоћ у кући и кућна нега“ . 

 Висина партиципације утврђује се по скали. 

            Скала о висини партиципације одређена је на основу минималне зараде у 2015.години. 

1. Нулта скала ........................................................................... 00,00 динара.  

(У ову скалу се срставају корисници  који остварују приходе испод загарантоване минималне зараде 

за 2015.годину); 

2. Скала – 1 ...............................................................................1.000,00 динара.  

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства од 9.000,00 до 11.000,00 динара); 

3.  Скала – 2 ...............................................................................1.500,00  динара.  

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства од 11.000,00 до 15.000,00 динара); 

4. Скала – 3...............................................................................2.000,00 динара. 

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства од  15.000,00 до 18.000,00 

динара); 

5. Скала – 4................................................................................3.000,00 динара 

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства преко 18.000,00  динара). 

              Корисник услуге је дужан да изврши уплату партиципације из претходног члана на посебан рачун 

пружаоца услуге, најкасније до 10. у месецу за претходни месец. 

VI 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

I Број: 011-41 

У Алексинцу, 20.03.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                                    Грујица Вељковић, с.р.        

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07) члана 44-47. 55. 110, 111. и 209 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11) и 

члана 15. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац" број 7/2013 и 

23/2014) Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 20.03.2015. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДOПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Члан 1. 

             Мења се члан 32. у наслову, тако што ће се избрисати текст у загради („накнада ментално 

ретардираној деци, месечни џепарац војницима и месечне некнаде незапосленим супругама и самохраним 

родитељима, члановима породица погинулих рудара“) и уписати нови текст који гласи: 

            („накнада деци са сметњама у развоју, месечни џепарац војницима и месечне накнаде незапосленим 

супругама и самохраним родитељима, члановима породица погинулих рудара)“. 

           На крају члана 32, додаје се нови став који гласи: 

           „Деци са сметњама у развоју и њиховом пратиоцу, која похађају основну и средњу школу, обезбеђују 

се путни трошкови  у висини цене месечне карте најповољнијег превозника на релацији до 100 км од места 

становања. 

            Средства за ове намене се обезбеђују у буџету општине, а корисницима се дају преко Центра за 

социјални рад општине Алексинац“. 

Члан 2. 

Мења се члан 33. у ставу 2. који се у целости брише, а нови текст гласи: 

         „Износ једнократне новчане помоћи за новорођено дете одређује се у вредности од 15.000,00 динара.  

На крају члана 33., додаје се нови став који гласи: 
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             „За прворођено дете у Новој години у Алексиначком породилишту, са пребивалиштем мајке на 

територији општине Алекиснац, председник Општине дарује новчану помоћ у износу од 30.000,00 динара“.  

Члан 3. 

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

Алексинац“. 

I Број: 011-42 

У Алексинцу, 20.03.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                              Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу 72. став 1 тачка 12. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, 

број 7/2013 и 23/2014), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 20.03.2015.године, доноси  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

 О НАЧИНУ И ВИСИНИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

„ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“ 

I 

               Мења се у целости члан 2. Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину и висини партиципације 

корисника услуге социјалне заштите Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју („Службени 

лист општине Алексинац, број 11/2014 и 21/2014 године). 

                Нови текст члана гласи:  

               „Висина партиципације  корисника услуге Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 

остаје у истим износима и у 2015.години. 

     Промена износа ће се усклађивати по потреби доношењем нове Одлуке.    

II 

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

Алексинац“. 

I Број: 011-43 

У Алексинцу, 20.03.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                              Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007 и 83/2014 др.), члана 52. став 1. тачка 33. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014) и Одлуке о успостављању сарадње између општине Билећа-Република 

Српска и општине Алексинац-Република Србија, коју је донела Скупштина општине Билећа на својој 

седници од 01.12.2014. године, Скупштина општине Алексинац на седници од 20.03.2015. године доноси 

О Д Л У К У 

О УСПОСТАВЉАЊУ ПОСЕБНИХ ОДНОСА, САРАДЊЕ И МЕЂУСОБНОГ УВАЖАВАЊА 

ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОПШТИНЕ БИЛЕЋА -

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

Члан 1. 

Успостављају се посебни односи и сарадња између општине Алексинац – Република Србија и 

општине Билећа – Република Српска. 

Члан 2. 

Посебни односи и сарадња ће се одвијати у областима привредног, културног, спортског и 

политичког живота. 

Члан 3. 

Међусобна сарадња и посета општина ће се одвијати по посебним оперативним плановима које ће 

сачинити руководство општине Алексинац и општине Билећа. 
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Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине Алексинац да у име општине Алексинац потпише акт којим ће 

се ближе уредити облици сарадње између општине Алексинац – Република Србија и општине Билеће – 

Република Српска.  

                                                                     Члан 5. 

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

Алексинац“. 

I Број: 011-44 

Датум: 20.03.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник 

Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 135. Закона о здравственој заштити ( ''Службени гласник РС'' број  107/2005, 

72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014 ) и члана 52. тачка 10. Статута општине 

Алексинац (''Службени лист општине Алексинац'' број 7/2013 и 23/2014) Скупштина општине Алексинац, на 

седници одржаној дана 20.03.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ 

I 

Разрешава се Др Родољуб Живадиновић, спец. епидемиологије из Житковца, ул. Стојана 

Јанићијевића бр. 12 са места вршиоца дужности директора Дома здравља у Алексинцу.  

                                                                             II 

Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 

III  

Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

                                                                           IV 

Решење доставити: Именованом, Дому здравља Алексинац и Архиви општине Алексинац. 

 

I Број: 020-52 

У Алексинцу, дана: 20.03.2015. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                                 Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 132. Закона о здравственој заштити ( ''Службени гласник РС'' број 107/2005, 

72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014) и члана 52. став1. тачка 10. Статута општине 

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

на седници одржаној дана 20.03.2015.године, донела је 

   Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ 

     I 

Именује се Др Родољуб Живадиновић, спец.епидемиологије из Житковца, ул. Стојана Јанићијевића 

бр. 12. за директора Дома здравља у Алексинцу на мандатни период од 4 (четири) године.  

                                                                                II 

Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и коначно је. 

     III  

Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 
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    IV  

Решење доставити: Именованом, Дому здравља Алексинац и Архиви општине Алексинац. 

I Број: 020-53 

У Алексинцу, дана: 20.03.2015. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                          Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени  гласник Републике 

Србије", број 111/09, 92/2011 и 93/2012), на предлог Штаба за ванредне ситуације за територију општине 

Алексинац, на седници одржаној дана 23.03.2015. године, Председник општине Алексинац, доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА  

 ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

 

Члан 1. 

 Услед појаве великог броја клизишта, проглашавам ванредну ситуацију на  делу територије 

општине Алексинац и то на територији насеља Вукања. 

 

 

Члан 2. 

 Спровођењем мера прописаних Законом, за време трајања ванредне ситуације на  делу територије 

општине Алексинац, спроводи Штаб за ванредне ситуације за територију општине Алексинац, образован 

дана 25.03.2013. године, решењем број : 020-21. 

 Штабом из предходног става овог члана руководи Председник општине Алексинац. 

 

       Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу одмах након доношења, а  објављује се  у  "Службеном листу општине 

Алексинац ". 

 

 

 

II Број: 217-53 

У Алексинцу, 23.03.2015. године 

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                     Општине Алексинац,                                                           

                                                                      Ненад Станковић, с.р. 
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