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Бесплатан примерак

На основу члана 29. тачка 4. и члана 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службенигласник РС“, број 87/18), члана 69. тачка 24. Статута општине
Алексинац (“Службени лист општине Алексинац“, број 29/18) и члана 66. став 1. Пословника Општинског
већа општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 1/09 и 26/17), Општинско веће
општине Алексинац, на седници одржаној дана 14.03.2019.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
Члан 1.
Овим решењем одређују се привредна друштва и друга правна лица оспособљена и опремљена за
заштиту и спасавање.
Члан 2.
Решењем су обухваћена следећа правна лица на територији ОпштинеАлексинац:
- у области прехрамбене индустрије и трговине:
1.„Зора промет“ ДОО – село Краљево.
- у области стамбено-комуналне делатности:
1. ЈКП „Комуналне услуге“ – Алексинац;
2. ЈКП „Водовод и канализација“ – Алексинац;
3. ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност, Алексинац.
- у области здравства и социјалне заштите:
1. Општа болница Алексинац;
2.Дом здравља Алексинац.
- Државни органи и организације од посебног значаја:
1. Општинска организација Црвеног крста Алексинац;
2.Добровољно ватрогасно друштво Алексинац.
Члан 3.
Привредним друштвима и другим правним лицима опремљеним и оспособљеним за заштиту и
спасавање, која су обухваћена овим решењем, биће решењем председника Општине одређене обавезе и
задаци деловања у ванредним ситуацијама.
Члан 4.
Штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или ангажовати привредна друштва и
друга правна лица оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање у ванредној ситуацији, као и за
потребе вежби цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена.
Члан 5.
Општинско веће општине Алексинац у име општине Алексинац склапа уговоре са привредним
друштвима и другим правним лицима од значаја за заштиту и спасавање из члана 2. овог решења.
Трошкови стављања у приправност односно ангажовања падају на терет буџета општине
Алексинац.
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На одређивање и ангажовање привредна друштва и друга правна лица оспособљена и опремљена за
заштиту и спасавањене примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Одлука о одређивању привредних друштва и
других правних лица од значаја за заштиту и спасавање („Службени лист општине Алексинац“, број 9/11 и
23/14).
Члан 7.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
II/01 Број: 020-52
У Алексинцу 14.03.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић, с.р.
На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС",бр.135/04,
36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. Закон, 43/11 – одлука УС и 14/16) члана 7. Одлуке о оснивању буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Алексинац (''Службени лист општине Алексинац'' бр. 10/09 и
22/12 – измена) и члана 69. став 1. тачка 24.Статута општине Алексинац (''Службени лист општине
Алексинац'' бр. 29/18), по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине,
Републике Србије број 401-00-00087/2019-02 од 28.01.2019. године, Општинско веће општине Алексинац на
седници одржаној дана 14.03.2019. године доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и начин коришћења средстава из Буџетског фонда
за заштиту животне средине за приоритетне активности у области заштите и унапређивања животне средине
на територији општине Алексинац, чија је реализација у 2019. години планирана Програмом заштите
животне средине за период 2018. – 2028. године са петогодишњим акционим планом за спровођење
приоритетних активности (усвојен 27. јуна 2018. године I број: 5010-23), a које су у складу са Законом о
заштити животне средине ("Службени гласник РС",бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. Закон,
43/11 – одлука УС и 14/16), чланoм 81. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/09,
88/10и 14/16) и другим посебним законима из области заштите животне средине.
Члан 2.
За реализацију Програма планирају се средства која ће се користити преко рачуна буџета општине
Алексинац и то у следећим износима:
-приход из буџета (из накнаде за заштиту и унапређење животне средине)................................17,900,000 дин.
-нераспоређени вишак прихода из ранијих година ……….......................………………….........24,600,000 дин.
Свега:42,500,000 дин.
Члан 3.
Овај Програм укључује следеће активности и програме распоређене у члану 9. раздео 4, Програм 6:
Заштита животне средине, Одлуке о буџету општине Алексинац за 2019. годину (''Службени лист општине
Алексинац'' бр.28/18):
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250.000

Израда локалног регистра загађивања
Обавеза ЈЛС према чл. 75. Закона о заштити
животне средине.
Представља скуп резултата више активности из
делова Акционог плана који се односе на
индустрију, заштиту вода, ваздуха и земљишта
(3.3.2., 4.1.1., 5.1.2. и др.)

250.000

Израда локалног плана управљаља отпадом
Обавеза ЈЛС према чл. 13.Закона о управљању
отпадом.
Активност предвиђена Акционим планом у
Програму 20 (Отпад): 20.5.1.

400.000

424 Специјализоване услуге

Мониторинг буке
Вршење систематских акустичких мерења, израда
Програма мониторинга буке и Студије о акустичком
зонирању.
Активност предвиђена Акционим планом у Програму
19 (Бука): 19.1.1., 19.1.2. и 19.2.1.
Мониторинг ваздуха
Израда Програма контроле квалитета ваздуха и
успостављање редовног мониторинга.
Активност предвиђена Акционим планом у Програму
4 (Квалитет ваздуха): 4.3.1.
Мониторинг квалитета површинских и подземних
вода
Унапређење постојећег система мониторига вода и
успостављање јединствене базе података.
Активност предвиђена Акционим планом у Програму
3 (Заштита и управљање водним ресурсима и отпадне
воде): 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и 3.3.4.
Мониторинг земљишта
Израда Програма мониторинга земљишта и обављање
систематског мониторинга према програму.
Активност предвиђена Акционим планом у Програму
5 (Земљиште): 5.2.1. и 5.3.1.
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Економск
а
класифика
ција

Позиција
у
Позиција
Програму
у Буџету

Програмска класификација:0401-0002 Праћење квалитета елемената живонте средине
Функција: 550 Заштита животне средине – истраживање и развој
Назив и опис
Износ

2

Свега
за
програмску
активност
900.000

900.000

Израда Плана управљања природним ресурсима
Обавеза ЈЛС према чл. 13. Закона о заштити
животне средине.
Поменут у више делова Акционог плана који се
односе на геолошке, хидрогеолошке и биолошке
вредности

0

Приходи
из Буџета

класифика
ција
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Програмска класификација: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине
Функција: 550 Заштита животне средине – истраживање и развој
Назив и опис
Износ
Економска

Позиција
у
Програму
Позиција
у Буџету
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Свега
за
програмску
активност
3.500.000

Сузбијање амброзије по предлогу надлежног
органа
Интервентна активност у случају потребе.
Активност је предвиђена Акционим планом у
Програму 23 (Биохазард и зоохигијена): 23.4.2.
Израда и унапређење заштитног зеленила
Израда заштитног зеленог појаса око општинске
депоније и друго по предлогу надлежног органа.
Активност предвиђена Акционим планом у
Програму 6 (Зеленило и зелена инфраструктура):
6.3.1. и 6.3.2. и Програмима везаним за квалитет
ваздуха, буку, саобраћај и друго.

1.000.000

Средства намењена волонтерским акцијама
чишћења и уређења
Обезбеђивање врећа за смеће и заштитних рукавица
занаставак подршке волонтерским акцијама.
Активност предвиђена Акционим планом у
Програму 20 (Отпад): 20.10.1.

100.000

Уклањање неуређених депонија по налогу
надлежног органа
Наставак редовне активности која се извршава
преко ЈКП ''Комуналне услуге'' Алекснац.
Активност предвиђена Акционим планом у
Програму 20 (Отпад): 20.6.1.

6.000.000

Приходи из
Буџета

Нераспор. из
ранијих год.
Нераспор. из
ранијих год.

21.600..000

Економска
класификаци
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424
Специјал.услуге
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у
Позиција
Програму
у Буџету
132

Свега
за
програмску
активност
4.700.000

3.000.000

Програмска класификација:0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Функција:510 Управљање отпадом
Назив и опис
Износ

5

3.000.000

600.000

Приходи из
Буџета

131

Конкурси за НВО и неформалне групе у области
заштите животне средине
Један општи или више тематских конкурса у току
године.
Активност која има везе са свим Програмима
Акционог плана (енергетска ефикасност, отпад,
земљиште, пољопривреда, зеленило и зелена
инфраструктура, информисаност и учешће јавности
у одлучивању и друго) у којима је предвиђено
подизање јавне свести о појединим проблемима у
области заштите животне средине, промоција
важности употребе обновљивих извора енергије,
енргетске ефикасности и слично, подстицање
истраживања и развој иновативних приступа, као и
извођење конкретних акција на чишћењу, уређењу и
слично.
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1.700.000

Економск
а
класифика
ција

130

426 Материјал

4
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Програмска класификација:0401-0003Заштита природе
Функција:530 Смањење загађености
Назив и опис
Износ

424 Специјализоване услуге

3
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11.800.000
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133
511 Зграде играђ. објекти

6
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134
512 Машине и опрема

7
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Допуна
Главног
пројекта
санације
и
рекултивације општинске депоније
Организовање поступка ревизије и допуне
Главног пројекта у складу са промењеним
условима (повећан обухват насеља и количина и
састав отпада) и Планом прилагођавања који је
израдило ЈКП ''Комуналне услуге'' Алекснац.
Активност предвиђена Акционим планом у
Програму 20 (Отпад): 20.3.1.

1.500.000

Чишћење обала и корита водотокова
Уклањање одложеног отпада, наплавина и друго
пре свега на повременим и бујичним
водотоковима у циљу заштите од бујица и
поплава.
Активност је предвиђена Програмом 20 (Отпад):
20.6.1. а у вези је и са Програмом 3 (заштита и
управљање водним ресурсима) Акционог плана

6.000.000

Организација пражњења посуда за одлагање
отпада на обалама водотокова
Организацију пражњења обезбеђених посуда које
би биле постављене на карактеристичним
локацијама уз водотоке где становништво врши
неконтролисано одлагање отпада (неколико
локација на реци Моравици у Алексинцу, једна на
Сухотничком потоку у насељу Житковац и
друго).
Активност је у вези са Програмом 20 (Отпад):
20.9.1. (унапређење управљања отпадом) и опште
са Програмом 3 (заштита и управљање водним
ресурсима) Акционог плана

1.400.000

Уређење локација за контејнере у насељима
Активност предвиђена Акционим планом
Програму 20 (Отпад): 20.7.1.

4.500.000
у

Израда пројектно техничке документације за
избор и уређење локација за постављање
заједничких контејнера у насељима
Активност предвиђена Акционим планом у
Програму 20 (Отпад): 20.7.1.

1.000.000

Машине и опрема
Обезбеђивање опреме (различити типови посуда и
друге опреме за разврставање, сакупљање и др.) и
возила (за сакупљање, транспорт и др.) за
унапређење система управљања комуналним
отпадом.
Активност предвиђена Акционим планом у
Програму 20 (Отпад): 20.9.1.

8.000.000
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541 Земљиште
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Земљиште
Обезбеђивање земљишта за потребе формирања
зеленог заштитног појаса и трансфер станице на
општинској депонији и других потреба у вези
управљања комунланим отпадом (локације
заједничких контејнера, локације за одлагање
кабастог отпада и слично).
Активност предвиђена Акционим планом у
Програму 20 (Отпад): 20.4.1. и 20.4.2.

2019. године
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5.000.000

Члан 4.
Финансирање,односно суфинансирање наведених активности вршиће се у зависности од прилива
средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине на
територији општине Алексинац (''Сл. лист општине Алексинац''. бр. 4/10, 1/11, 10/11 и 16/13), односно
прилива наменски уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'',
бр. 135/04, 36/09,36/09 - др. закон, 72/09 - др. Закон, 43/11 – одлука УС и 14/16).
Члан 5.
У случају да се приходи не остваре у планираном износу, Oпштинско веће ће утврдити приоритетне
активности.
Члан 6.
Овај програм објавити у ''Службеном листу општине Алексинац''.
II/01 Број: 400-413
У Алексинцу 14.03.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић, с.р.
На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,
број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон, 9/16 одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др
Закон и 87/18) и члана 69. став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 29/18), Општинско веће општине Алексинац дана 14.03.2019.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У Правилнику о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац („Службени
лист општине Алексинац“, број 5/16) у члану 8. став 1.после алинеје седам додаје се алинеја осам која гласи:
„- припрема предлог Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац и подноси га Општинском већу„
Члан 2.
Овај Правилник о измени и допуни Правилника ступа на снагу у року од осам дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
II/01 Број: 110-5
У Алексинцу 14.03.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић, с.р.
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На основу члана 135. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон и 95/18др.закон), члана 49 а Анекса посебног колективног уговора за државне органе ( „Службени гласник
Републике Србије“, број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) и члана 69. тачка 24. („Службени лист општине
Алексинац“, број 29/18), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 14.03.2019.године,
донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности службеника и намештеника у општини
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 25/16), у члану 9. став 1.додаје се тачке 22. која
гласи:
„22) ако је службеник приликом заснивања радног односа дао нетачне податке о испуњењу услова за пријем
у радни однос.“
Члан 2.
Члан 18. мења се и гласи:
„Дисциплински поступак против службеника води, одлучује о дисциплинској одговорности и
изриче дисциплинске мере послодавац.
Послодавац може да образује дисциплинску комисију од три члана да у његово име води
дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској одговорности.
Послодавац је дужан да образује дисциплинску комисију да у његово име води дисциплински
поступак и одлучује о дисциплинској одговорности у случајевима теже повреде дужности из радног односа.
Један члан дисциплинске комисије мора да има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, а један члан комисије је овлашћени представник синдиката коме
је утврђена репрезентативност код послодавца.“
Члан 3.
Члан 27.мења се и гласи:
„На основу одлуке дисциплинске комисије о дисциплинској одговорности службеника из члана
18.став 2. и 3. овог правилника послодавац службенику изриче дисциплинску меру.
При избору и одмеравању дисциплинске мере води се рачуна о степену одговорности службеника,
тежини последица повреде дужности и субјективним и објективним околностима под којима је повреда
дужности извршена.
О томе да ли је службенику раније већ била изречена дисциплинска мера води се рачуна само ако
она није још избрисана из кадровског листа. „
Члан 4.
Члан 29.мења се и гласи:
„Покретање дисциплинског поступка за лакше повреде дужности застарева протеком једне године од извршене
повреде, а за теже повреде протеком две године од извршене повреде.
Вођење дисциплинског поступка за лакше повреде дужности застарева протеком једне године од покретања
дисциплинског поступка, а за теже повреде дужности протеком две године од покретања дисциплинског
поступка.
Застарелост не тече док дисциплински поступак није могуће покренути или водити због одсуства
службеника, за време трајања управног спора, односно судског поступка у вези са спроведеним
дисциплинским поступком и изреченом дисциплинском мером или из других оправданих разлога.
Члан 5.
Члан 30.мења се и гласи:
„За лакше повреде дужности из радног односа службенику може да се изрекне новчана казна до 20% његове
основне плате, за месец у коме је новчана казна изречена.
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За теже повреде дужности из радног односа службенику може да се изрекне:
1) новчана казна од 20% до 30% његове основне плате за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању
до шест месеци;
2) одређивање нижег коефицијента у распону до почетка непосредно нижег платног разреда, који не може
бити нижи од почетног коефицијента звања чије послове службеник обавља, према закону којим се уређују
плате у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
3) забрана напредовања од четири године;
4) премештај на радно место у непосредно ниже звање уз одређивање коефицијента према закону којим се
уређују плате у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
5) престанак радног односа.
Новчана казна извршава се административним путем.
Члан 6.
Овај Правилник о измени и допуни Правилника ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Алексинац“.
II/01 Број: 110-4
У Алексинцу, 14.03.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Ненад Станковић, с.р.
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