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Бесплатан примерак

На основу чл.5., 6. и 7. Одлуке о приступању промени Статута општине Алексинац („Сл.
лист општине Алексинац“ бр. 04/2015), доносим
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Упућује се на јавну расправу Нацрт Одлуке о промени Статута општине Алексинац.
Члан 2.
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о промени Статута општине Алексинац, у трајању од
најмање 10 (десет) дана, спровешће се почев од 27.03.2015. године и трајаће закључно са
09.04.2015. године.
Члан 3.
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о промени Статута општине Алексинац ће се спровести:
- организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са
заинтересованим грађанима и представницима удружења грађања и средстава јавног
обавештавања дана 09.04.2015. 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 табламама 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 09.04.2015. године.
Члан 4.
Овај закључак са текстом Нацрта Одлуке о промени Статута општине Алексинац објавити
у "Службеном листу општине Алексинац".
I Број: 02-52
Алексинац, 25.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број
98/06), члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 1. и члана 143. став 5. Статута општине Алексинац
(„Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014), Скупштина општине Алексинац на
седници одржаној дана ______.2015. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
(НАЦРТ)
Члан 1.
У Статуту општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, бр. 7/2013 и
23/2014), у члану 15. став.1. (којим су описане надлежности општине Алексинац) додаје се тачка
43. која гласи:
„у области одбране израђује своје планове одбране који су саставни део Плана
одбране Републике Србије, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних
лица у делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама и Планом одбране
РС, предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању,
спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у
ратном и ванредном стању и друге послове предвиђене законом“.
Тачка 43. истог члана постаје тачка 44. У осталом делу Статут остаје неизмењен.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број:
У Алексинцу, ________2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић
САДРЖАЈ
Рег.бр.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша
бр.169, тел.: 018/809-011, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина
општине Алексинац.

