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На основу чл.5., 6. и 7. Одлуке о 
приступању промени Статута општине 
Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“ 
бр.3/2013 од 26.03.2013. године), доносим 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
 

Упућује се на јавну расправу Нацрт 
Одлуке о промени Статута општине Алексинац. 

  
2. 
 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о 
промени Статута општине Алексинац,  у 
трајању од 10 (десет) дана,  спровешће се почев 
од  05. априла 2013. године и трајаће закључно 
са 14.априлом 2013. године.  

3. 
 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о промени 
Статута општине Алексинац ће се спровести : 

- организовањем отвореног састанка 
представника надлежних органа 
општине, односно јавних служби  
са заинтересованим грађанима и 
представницима удружења грађања 
и средстава јавног обавештавања 
дана 14.04.2013. године у сали 
Скупштине општине Алексинац 
са почетком у 10,00 часова, 

- истицањем на огласној табли у 
згради Скупштине општине 
Алексинац, 

- објављивањем на сајту Општине 
Алексинац www.aleksinac.org,  

- на огласним таблама месних 
заједница на територији општине 
Алексинац и достављањем текста 
одборничким групама у 
Скупштини општине Алексинац.  
 

Примедбе и предлози на Нацрт Одлуке 
о промени Статута општине Алексинац,  могу 
се  у писаном облику, доставити:  
 - Скупштини општине Алексинац,  Књаза 
Милоша бр.169,  са назнаком -  за Комисију за 
израду нацрта Одлуке о промени Статута 
општине Алексинац најкасније до 14.04.2013. 
године.  
  

4. 
 

Овај закључак са текстом Нацрта 
Одлуке о промени Статута општине Алексинац 
објавити у "Службеном листу општине 
Алексинац". 
 
 
I Број: 011-44/1 
Алексинац,04.04.2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                   
Председник                                                       

Грујица Вељковић, с.р 
     

НАЦРТ  
 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07) , члана 52. став 1. 
тачка 1.,  члана 143. став 5. Статута општине 
Алексинац („Службени лист општине 
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Алексинац“, број 8/08) и чл.5., 6. и 7. Одлуке о 
приступању промени Статута општине 
Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“ 
бр.3/2013 од 26.03.2013. године), Скупштина 
општине Алексинац на седници одржаној дана 
_____________2013 године, донела је  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ 
 

Члан 1.  
 

 У Статуту општине Алексинац 
(„Службени лист општине Алексинац“, бр. 
8/08), члан 13. мења се и гласи:  
 „Општина је носилац права јавне 
својине на стварима и другим имовинским 
правима у складу са законом.  
 У јавној својини општине Алексинац 
сагласно закону су: 
 - добра у општој употреби на 
територији општине Алексинац (општински 
путеви, некатегорисани путеви и улице које 
нису део аутопута или државног пута I и II реда, 
тргови и јавни паркови и др.); 
 - комуналне мреже на територији 
општине; 
 - непокретне и покретне ствари и друга 
имовинска права које користе органи и 
организације општине Алексинац; 
 - ствари у јавној својини на којима 
право коришћења имају месне заједнице на 
територији општине, установе,  јавне агенције и 
друге организације чији је оснивач општина; 
 - друге некретнине и покретне ствари и 
имовинска права, која су у складу са законом у 
јавној својини; 
 Јавном својином општине, располажу и 
управљају органи општине у складу са 
законом.“ 
 

Члан 2.  
 

 У члану 15. став 1. тачка 6. мења се и 
гласи: 
 „6) обезбеђује организационе, 
материјалне и друге услове за изградњу, 
одржавање и функционисање комуналних 
објеката и за техничко и технолошко јединство 
система и уређује и обезбеђује обављање 

комуналних делатности и њихов развој 
(снабдевање водом за пиће; пречишћавање и 
одвођење атмосверских и отпадних вода; 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије; 
управљање комуналним отпадом; градски и 
приградски превоз  путника; управљање 
гробљима и погребне услуге; управљање јавним 
паркиралиштима; обезбеђивање јавног 
осветљења; управљање пијацама; одржавање 
улица и путева; одржавање чистоће на 
површинама јавне намене;  одржавање јавних 
зелених површина; димничарске услуге; 
делатност зоохигијене и др.).“ 
 

Члан 3.  
 

 У члану 52. став 1. тачка 17. мења се и 
гласи: 
 „17) Одлучује о прибављању 
непокретности у јавну својину општине“.  
 После тачке 17. додају се нове тачке 18 
до 27. које гласе: 
 „18)  одлучује о прибављању, 
коришћењу, управљању и располагању 
непокретности у јавној својини, које користе 
органи и организације општине; 
 19) одлучује о отуђењу непокретности 
у јавној својини општине, укључујући и 
размену; 
 20) одлучује о преносту права јавне 
својине на непокретности, на другог носиоца 
права јавне својине ускључујући и размену; 
 21) одлучује о улагању у капитал 
јавних предузећа и друштва капитала, чији је 
оснивач општина; 
 22) одлучује о заснивању  хипотеке на 
непокретностима у јавној својини; 
 23) одлучује о отуђењу непокретности 
из јавне својине на којима месне  заједнице, 
установе, јавне агенције  и друге организације 
имају право коришћења, независно од воље 
носиоца права коришћења на тој 
непокретности; 
 24) одлучује о одузимању 
непокретности у јавној својини општине, на 
којима право коришћења имају месне заједнице, 
установе и јавне агенције, а које нису у 
функцији остваривања делатности носиоца 
права коришћења на тој ствари, као и ако се 
ствари користе супротно закону, другом 
ппропису или природи и намени непокретности, 
а у другим случајевима под условима да се 
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носиоцу права коришћења обезбеди коришћење 
друге одговарајуће непокретности.  
 25) одлучује о давању на коришћење 
непокретности које општина стекне наслеђем, 
поклоном или једностраном изјавом воље, или 
на други законом одређен начин; 
 26) одлучује о давању сагласности 
јавним предузећима и друштвима капитала чији 
је основач општина а који су носиоци права 
коришћења не непокретностима, за упис права 
својине на тим непокретностима; 
 27) одлучује о давању на коришћење 
комуналне мреже;“ 
 
 Досадашње тачке 18 до 32 постају 
тачке 28 до 42. 
 

Члан 4.  
 

 У члану 69. после тачке 6. додају се 
нове тачке 7 до 11 које гласе: 
 7) закључује уговоре о прибављању и 
располагању непокретностима у јавној својини, 
по предхоно прибављеном мишљењу 
Општинског јавног правобранилаштва; 
 8) закључује уговор о прибављању и 
располагању превозних средстава и опреме веће 
вредности за потребе органа и организације; 
 9)  одлучује о залагању покретних 
ствар; 
 10) одлучује о давању у закуп, односно 
на коришћење комерцијалних непокретности и  
за исте закључује уговоре; 
 
 11) закључује уговоре са јавним 
предузећима, односно друштвима капитала, 
која обављају делатност  од општег интререса, о 
коришћењу ствари у јавној својини која им нису 
уложена у капитал, као и уговоре са друштвима 
капитала и јавним предузећима која не обављају 
делатност од општег интереса, о коришћењу 
непокретности које им  нису уложене у капитал, 
а које су неопходне за обављање делатности 
ради које су основани; 
 Досадашње тачке 7. до 10. постају 
тачке 12. до 15.  
 

Члан 5.  
 

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

 „4) прeдлаже акте о прибављању, 
коришћењу, управљању и располагању 
стварима у јавној својини о којима одлучује 
Скупштина.“ 
 У тачки 8. иза речи „ управних одбора“ 
додају се речи „ и надзорних одбора“. 
 После тачке 4. додају се нове тачке 5 и 
6. које гласе: 
 „5) одлучује о прибаљању и 
располагању превозних средстава и опреме веће 
вредности за потребе органа и организације; 
 6) утврђује висину закупнине за 
коришћење пословног простора, стамбених 
зграда, станова, гаража и др. у јавну својину. 

7) Одлучује о преносу права 
коришћења на стварима у јавној својини 
месним заједницама, установама, агенцијама и 
другим организацијама чији је оснивач 
општина; 

8) даје предходну сагласност месним 
заједницама, установама, јавним агенцијама и 
другим организацијама, који су носиоци права 
коришћења на стварима у јавној својини 
општине, за давање у закуп истих.“ 

 
 Досадашње тачке 5. до 14. постају 
тачке 9. до 18.  

 
Члан 6.  

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана, 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Алексинац“. 
 
 
Број: _____________ 
У Алексинцу, ____________2013. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 
                                                                   

Председник                                                       
Грујица Вељковић, с.р 

 
___________________ 
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Издавач Општина Алексинац – Служба за 
скупштинске послове, Алексинац, Књаза 
Милоша бр.169, тел.: 018/804-711, факс: 
018/804-107, излази: по потреби, уређује: 
секретар Скупштине, штампа: Скупштина 
општине Алексинац. 
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 
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