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       Година  XXVIII     Бр. 5                         21. март 2019. године                    Бесплатан примерак 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС»,број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 43. Закона о буџетском систему («Службени  гласник РС», број 54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,63/13 – испр.108/13, 142/14, 

103/15 и 99/16) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Алексинац («Службени лист општине Алексинац» 29/18), Скупштина општине 

Алексинац, на седници од  21.03.2019.године, донела је  

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

I  ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

 Примања и издаци буџета општине Алексинац (у даљем тексту: буџет), примања и издаци по основу продаје, односно 

набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима, и то: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 

1,256,612,827 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 

1,524,076,894 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 
-267,464,067 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности) 
62 

0 

5. Укупан фискални суфицит/дефицит  ((7+8) - (4+5)) - 62 
-267,464,067 

Б.  

1. Примања од задуживања 91 
0 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 
0 

3. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности) 
6211 

0 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 
0 

5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) 
0 

6. 
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето 

финансирање 

(((7+8) - (4+5)) - 62) + 

((91+92)-(6211+61)) 

-267,464,067 

В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
  

22,500,000 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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Члан 2. 

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у 

следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

 

Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2019.   

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства из 

буџета  

Структ-

ура % 

 Средства 

из осталих 

извора 

финан. 

буџ. 

корисника  

    
Пренета средства из претходне године 

           

267,464,067       
17.5% 

                           

-       

            

267,464,067       

700000 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

        

1,242,612,827       
81.5% 

          

22,500,000       

         

1,265,112,827       

710000 710000 ПОРЕЗИ 
           

629,873,027       
41.3% 

                           

-       

            

629,873,027       

711000 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

           

477,923,027       
31.4% 

                           

-       

            

477,923,027       

  711111 Порез на зараде 
           

394,000,000       
25.9%   

            

394,000,000       

  711121 

Порез на приходе од самосталних делатности 

који се плаћа према стварно оствареном 

приходу, по решењу Пореске управе 

                  

500,000       
0.0%   

                   

500,000       

  711122 

Порез на приходе од самосталних делатности 

који се плаћа према паушално утврђеном 

приходу, по решењу Пореске управе 

             

11,000,000       
0.7%   

              

11,000,000       

  711123 

Порез на приходе од самосталних делатности 

који се плаћа према стварно оствареном 

приходу самоопорезивањем 

             

24,350,000       
1.6%   

              

24,350,000       

  711143 Порез на приходе од непокретности 
                  

300,000       
0.0%   

                   

300,000       

  711145 

Порез на приходе од давања у закуп покретних 

ствари - по основу самоопорезивања и по 

решењу Пореске управе  

                  

800,000       
0.1%   

                   

800,000       

  711146 
Порез на приход од пољопривреде и 

шумарства, по решењу Пореске управе 

                  

100,000       
0.0%   

                   

100,000       

  711147 Порез на земљиште 
                  

100,000       
0.0%   

                   

100,000       

  711148 
Порез на приходе од непокретности, по решењу 

Пореске управе 

                  

100,000       
0.0%   

                   

100,000       

  711181 Самодоприноси 
                  

100,000       
0.0%   

                   

100,000       

  711191 Порез на друге приходе 
             

46,573,027       
3.1%   

              

46,573,027       

713000 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
             

94,100,000       
6.2% 

                           

-       

              

94,100,000       

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 

уделе) од физичких лица 

             

50,000,000       
3.3%   

              

50,000,000       

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 

уделе) од правних лица 

             

21,000,000       
1.4%   

              

21,000,000       

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске 

управе 

               

8,000,000       
0.5%   

                

8,000,000       
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  713421 
Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске управе 

               

9,000,000       
0.6%   

                

9,000,000       

  713423 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 

возилима, пловилима и ваздухопловима, по 

решењу Пореске управе         

               

6,000,000       
0.4%   

                

6,000,000       

  713611 Порез на акције на име и уделе 
                  

100,000       
0.0%   

                   

100,000       

714000 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
             

37,850,000       
2.5% 

                           

-       

              

37,850,000       

  714513 

Комунална такса за држање моторних друмских 

и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина 

             

19,000,000       
1.2%   

              

19,000,000       

  714543 
Накнада за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта 

                    

50,000       
0.0%   

                     

50,000       

  714552 Боравишна такса 
               

1,800,000       
0.1%   

                

1,800,000       

  714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 

             

17,000,000       
1.1%   

              

17,000,000       

716000 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 
             

20,000,000       
1.3% 

                           

-       

              

20,000,000       

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 

             

20,000,000       
1.3%   

              

20,000,000       

730000 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
           

532,189,800       
34.9% 

          

15,500,000       

            

547,689,800       

732000 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
             

29,454,800       
1.9% 

                           

-       

              

29,454,800       

  732251 
Капиталне донације од међународних 

организација у корист нивоа општина 

             

29,454,800       
1.9%   

              

29,454,800       

733000 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
      

502,735,000.00       
33.0% 

          

15,500,000       

       

518,235,000.00       

  
733151 

Ненаменски трансфери од Републике у корист 

нивоа општина 

           

498,200,000       
32.7%   

            

498,200,000       

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина 

          

4,535,000.00       
0.3% 

          

15,500,000       

         

20,035,000.00       

740000 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 
             

77,550,000       
5.1% 

            

7,000,000       

              

84,550,000       

741000 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
             

12,550,000       
0.8% 

                           

-       

              

12,550,000       

  741151 

Приходи буџета општине од камата на средства 

консолидованог рачуна трезора укључена у 

депозит банака 

                  

100,000       
0.0%   

                   

100,000       

  741522 
Средства остварена од давања у закуп 

пољопривредног земљишта 

               

1,950,000       
0.1%   

                

1,950,000       

  741526 
Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 

               

1,000,000       
0.1%   

                

1,000,000       

  741531 

Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног 

простора у пословне сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности 

               

4,000,000       
0.3%   

                

4,000,000       

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
               

2,000,000       
0.1%   

                

2,000,000       

  741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом 

                  

500,000       
0.0%   

                   

500,000       

  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта 

               

3,000,000       
0.2%   

                

3,000,000       
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742000 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 
             

51,500,000       
3.4% 

            

7,000,000       

              

58,500,000       

  742151 
Приходи од продаје добара и услуга од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина 

               

6,000,000       
0.4%   

                

6,000,000       

  742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној својини 

које користе општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 

               

5,500,000       
0.4%   

                

5,500,000       

  742153 
Приходи од закупнине за грађевинско 

земљиште у корист нивоа општина 

               

6,000,000       
0.4%   

                

6,000,000       

  742251 Општинске административне таксе 
               

3,000,000       
0.2%   

                

3,000,000       

  742154 

Накнада по основу конверзије права 

коришћења у право својине у корист нивоа 

општине 

                  

500,000       
0.0%   

                   

500,000       

  742155 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној својини 

које користе општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 

               

6,000,000       
0.4%   

                

6,000,000       

  742156 
Приходи остварени по основи пружања услуге 

боравка деце у предшколским установама 

             

17,000,000       
1.1%   

              

17,000,000       

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
                  

500,000       
0.0%   

                   

500,000       

  742255 
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа 

општина 

               

6,000,000       
0.4%   

                

6,000,000       

  742351 

Приходи настали продајом услуга корисника 

средстава буџета јединице локлане самоуправе 

чије је пружање уговорено са физичким и 

правним лицима 

               

1,000,000       
0.1%   

                

1,000,000       

  742378 Родитељски динар за ваннаставне активности   0.0% 
            

7,000,000       

                

7,000,000       

743000 743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

               

3,300,000       
0.2% 

                           

-       

                

3,300,000       

  743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, 

предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

               

3,000,000       
0.2%   

                

3,000,000       

  743351 
Приходи од ноизречених у прекршајном 

поступку  

                  

300,000       
0.0%   

                   

300,000       

744000 744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 

               

5,000,000       
0.3% 

                           

-       

                

5,000,000       

  744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа општина 

               

4,000,000       
0.3%   

                

4,000,000       

  744251 
Капитални добровољни трансфери од физичких 

и правних лица у корист нивоа општина 

               

1,000,000       
0.1%   

                

1,000,000       

745000 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
               

5,200,000       
0.3% 

                           

-       

                

5,200,000       

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 
               

5,200,000       
0.3%   

                

5,200,000       

770000 770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

               

3,000,000       
0.2% 

                           

-       

                

3,000,000       

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године 

               

3,000,000       
0.2%   

                

3,000,000       

800000 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

             

14,000,000       
0.9% 

                           

-       

              

14,000,000       

810000 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

               

4,000,000       
0.3% 

                           

-       

                

4,000,000       
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811151 

Примања од продаје непокретности у корист 

нивоа општина 

               

3,000,000       
0.2%   

                

3,000,000       

  
811153 

Примања од отплате станова у корист нивоа 

општина 

               

1,000,000       
0.1%   

                

1,000,000       

840000 
840000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

             

10,000,000       
0.7% 

                           

-       

              

10,000,000       

  
841151 

Примања од продаје земљишта у корист нивоа 

општина 

             

10,000,000       
0.7%   

              

10,000,000       

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 

        

1,256,612,827       
82.5% 

          

22,500,000       

         

1,279,112,827       

  

3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

И ПРИМАЊА 

        

1,524,076,894       
100.0% 

          

22,500,000       

         

1,546,576,894       

 

 

 

 

 

Укупни приходи и примања буџета за 2019. годину утврђују се у износу од       1,546,576,894.00      

динара  и чине их: 

- текући приходи и примања из буџета у износу од     1,256,612,827динара; 
- сопствени приходи буџетских корисника у износу од  22.500.000,00    динара 
- пренета средства буџета у износу од   267,464,067,00   динара: 

 

Члан 3. 

 

 

 Укупан фискални дефицит буџета у износу од 267,464,067,00 динара, покрива се из пренетих 

средстава буџета из 2018. године  у износу од 267,464,067,00 динара 

                       

                       Пренета средства буџета из 2018. године распоређена су на следећим позицијама:  

 

У разделу 4 – Општинска управа, Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе:  

 

У оквиру програмске активности 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 130 – опште услуге, на позицији 46, економска класификација 424 – специјализоване 

услуге, у износу од 96.000; на позицији 58, економска класификација 541 – земљиште, у износу од 400.000 

динара. 

Легенда  Средства из 

буџета 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

 Изворни приходи 206,454,800 7,000,000 213,454,800 

 Уступљени приходи 533,423,027 0 533,423,027 

 Трансфери 502,735,000 15,500,000 518,235,000 

 Примања од продаје нефинансијске 

имовине 

14,000,000 0 14,000,000 

 Примања од задуживања 0 0 0 

 Укупно 1,256,612,827 22,500,000 1,279,112,827 
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У оквиру програмске активности 0602-0002 – функционисање месних заједница,  функција 160 – 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, на позицији 59, економска класификација 421 – 

стални трошкови, у износу од 750.000 динара; на позицији 61, економска класификација 423 - услуге по 

уговору, у износу од 1.250.000 динара; на позицији 62, економска класификација 424 – специјализоване 

услуге, у износу од 100.000 динара; на позицији 63, економска класификација 425 – текуће поправке и 

одржавање, у износу од 1.270.000 динара; на позицији 64, економска класификација 426 – материјал, у 

износу од 400.000 динара; на позицији 67, економска класификација 512 – машине и опрема, у износу од 

500.000 динара. 

У оквиру пројекта 0602-П1 – савет за безбедност саобраћаја, функција 130 – опште услуге, на 

позицији 78, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 1.011.778 динара; 

 

У оквиру Програма 1 – Урбанизам и просторно планирање: 

 

У оквиру програмске активности 1101-0001 – просторно и урбанистичко планирање, функција 620 

– развој заједнице, на позицији 81, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 

11.200.000 динара. на позицији 82, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 

1.880.000 динара. 

 

У оквиру програмске активности 1101-0004 – социјално становање, функција 610 – стамбени 

развој, на позицији 83, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 

15.166.370 динара. 

 

У оквиру програма 2 – Комуналне делатности: 

 

У оквиру пројекта 1102-П1 – Израда хлорне станице у Трњану и Витковцу, функција 630 – 

водоснабдевање, на позицији 92, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу 

од 4.300.000 динара. 

У оквиру пројекта 1102-П2 – Изградња атмосферске канализације у улуци Леле Поповић у 

Алексинцу, функција 520 – управљање отпадним водама, на позицији 93, економска клафисикација 511-

зграде и грађевински објекти у износу од 15.000.000 динара. 

У оквиру пројекта 1102-П3 – Изградња сепаратора атмосферске канализације у улуци Душана 

Тривунца у Алексинцу, функција 520 – управљање отпадним водама, на позицији 94, економска 

клафисикација 511-зграде и грађевински објекти у износу од 500.000 динара. 

У оквиру пројекта 1102-П5 - Реконструкција и санација домова културе у Тешици,Грејачу, 

Дражевцу, Рутевцу и Крушју и израда пројекта санације Домова културе у Д.Љубешу, Глоговици, Краљеву, 

Бовну и Вукашиновцу, функција 620 – развој заједнице, на позицији 96, економска класификација 511 – 

зграде и грађевински објекти, у износу од 6.580.000 динара. 

У оквиру пројекта 1102-П6 - Текуће одржавање Домова културе у МЗ, функција 620 – развој 

заједнице, на позицији 97, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, у износу од 

1.070.000 динара. 

У оквиру пројекта 1102-П10 - Санација армираног потпорног зида у КО Копривница, функција 620 

– развој заједнице, на позицији 103/1, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти у 

износу од 730.000 динара. 

У оквиру пројекта 1102-П11 - Пројекат рушења стамбеног објекта на Ал.Руднику, функција 620 – 

развој заједнице, на позицији 103/2, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу 

од 1.500.000 динара. 
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У оквиру програма 3 – Локални економски развој: 

 

У оквиру пројекта 1501-П1 - Пројекат "Социјално и економско оснаживање жена у Југоисточној 

Србији-Каритас, функција 411 - Општи економски и комерцијални послови, на позицији 107/1, економска 

класификација 481 - Дотације невладиним организацијама у износу од 250.000 динара. 

 

У оквиру програма 5 – Развој пољопривреде: 

 

У оквиру програмске активности 0101-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда, на позицији 125, економска класификација 424 – 

специјализоване услуге, у износу од 1,936.879 динара. 

 

У оквиру програма 6 – Заштита животне средине: 

 

У оквиру програмске активности 0401-0003 – Заштита природе, функција 530 – смањење 

загађености, на позицији 130, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 

2.601.300 динара. 

У оквиру програмске активности 0401-0005 - Управљање комуналним отпадом, функција 510 – 

управљање отпадом, на позицији 132, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу 

од 10.100.000 динара; на позицији 133, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у 

износу од 5.500.000 динара; на позицији 135, економска класификација 541 – земљиште, у износу од 

4,000.000 динара. 

У оквиру пројекта 0401-П2 – Изградња  фекалне канализације у делу улице Орашачка, функција 

520 – управљање отпадним водама, на позицији 137, економска класификација 511 – зграде и грађевински 

објекти, у износу од 600.000 динара; 

У оквиру пројекта 0401-П4 - Израда фекалне канализације у Душановој улици са везом у Скојевској 

улици, Петра Добрњца, Милоша Качаревића, функција 520 - упављање отпадним водама, на позицији 139, 

економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти, у износу од 2.500.000 динара. 

У оквиру пројекта 0401-П6 - Израда септичке јаме за потребе посл.објекта у Тешици, функција 520 

– управљање отпадним водама, на позицији 141, економска класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти, у износу од 1.750.000. 

 

У оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура: 

 

У оквиру програмске активности 0701-0002 - Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 

620 – Развој заједнице, на позицији 142, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у 

износу од 1.000.000 динара.  

У оквиру пројакта 0701-П1 - Реконструкција локалног пута Житковац-Д.Адровац (ул.Горичка и 

Солунска), функција 620 – Развој заједнице, на позицији 144, економска класификација 511 – Зграде и 

грађевински објекти, у износу од 32.000.000. 

У оквиру пројекта 0701-П2 – Санација водопропуста на локалном путу Житкова-Д.Адровац,  

функција 620 – развој заједнице, на позицији 145, економска класификација 511 – зграде и грађевински 

објекти, у износу од 5.500.000 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П3 - Уређење тротоара, платоа и јавне површине улице иза стадиона 

"Таш" у Алексинцу, функција 620 – развој заједнице, на позицији 146, економска класификација 511 – 

зграде и грађевински објекти, у износу од 1.600.000 динара. 
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У оквиру пројекта 0701-П5 – Израда техничке документације за изградњу коловоза ул. Спортске у 

Алексинцу од пиварског до висећег моста, функција 620 – развој заједнице, на позицији 148, економска 

класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 800.000 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П6 – Санација пропуста у Житковцу, функција 620 – развој заједнице, на 

позицији 149, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 3,550.000 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П8 – Санацију моста на реци Моравици у улици Љупчета Николића у 

Алексинцу /гробљански мост/, функција 620 – развој заједнице, на позицији 151, економска класификација 

511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 200.000 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П9 – Санација дела коловоза Трњане-Јаковље, деонице Радевац-Јаковље, 

функција 620 – развој заједнице, на позицији 152, економска класификација 511 – зграде и грађевински 

објекти, у износу од 100.000 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П10 - Уређење пешачке зоне у улици Књаза Милоша у Алексинцу -Прва 

фаза, функција 620 – развој заједнице, на позицији 153, економска класификација 511 – зграде и 

грађевински објекти, у износу од 58.030.173 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П11 - Уређење тротоара у улици Николе Тесле и Чарнојевићевој у 

Алексинцу, функција 620 – развој заједнице, на позицији 154, економска класификација 511 – зграде и 

грађевински објекти, у износу од 3.500.000 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П13 - Изградња дела коловоза улице Нова Јастребачка у Алексинцу, 

функција 620 – развој заједнице, на позицији 155/1, економска класификација 511 – зграде и грађевински 

објекти, у износу од 7.355.064 динара. 

У оквиру пројекта 0701-П14 - Санација дела коловоза локалног пута Тешица-В.Дреновац, функција 

620 – развој заједнице, на позицији 155/2, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

у износу од 5.000.000 динара. 

 

                     У оквиру програма 10 – Средње образовање 

 

У оквиру програмске активности 2003-0001 – Функционисање средњих школа, функција 920 – 

Средње образовање, пројекат 2003-П2 - Пројекат завршетка изградње Пољопривредне школе Шуматовац, 

на позицији 206 – економска класификација 463 – зграде и грађевински објекти, у износу од 20.500.000 

динара . 

 

 

У оквиру програма 11 – Социјална и дечја заштита: 

 

У оквиру програмске активности 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, 

функција 070, на позицији 213, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета-

Комесаријат у износу од 380.000 динара.  

У оквиру програмске активности 0901-0006 – подршка деци и породици са децом, функција 040 

– породица и деца, на позицији 230, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из 

буџета-Фонд рудара, у износу од 2.862.603 динара. Пројеакт 0901-П2 - Пројекат изградње нове здраде 

Центра за социјални рад у Алексинцу, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, 

на позицији 234, економска класификација 463 – зграде и грађевински објекти у износу од 30.000.000 

динара. 

 

У оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине: 
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У оквиру пројекта 1301-П4 - Санација спољне расвете игралишта ТАШ у Алексинцу, функција 850 

- Рекреација, спорт, култура и вере  - истраживање и развој, на позицији 326, економска класификација 511 

– зграде и грађевински објекти, у износу од 400.000 динара. У оквиру пројекта 1301 – П5 - Пројекат 

"Кошарка без граница", функција 850 - Рекреација, спорт, култура и вере  - истраживање и развој, на 

позицији 327, економска класификација 423 – услуге по уговору износ 45.000 динара, на позицији 328 – 

економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 1.698.900 динара 

 

 

Члан 4. 

 

  

 Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од  14.291.064 динара . 

 Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене 

апропријације или за сврхе за  које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.  

 Председник општине, на предлог Одељења за финансије, доноси решење о употреби средстава 

текуће буџетске резерве. 

  

Члан 5. 

 

  Средства сталне  буџетске резерве планирају се у износу од 5.000.000 динара  и користе се у 

складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

 Председник општине, на предлог Одељења за финансије, доноси решење о употреби средстава 

сталне буџетске резерве. 
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                                                                                                                    Члан 6. 

 

 

 

 

Прилог  2  

Преглед капиталних пројеката у периоду 2019 - 2021. године  

               

2  Алексинац    1  

              

     
 

  
16,264 223,000 21,576 20,000 

 

                

            у дин (заокружено на 000) 

Приоритет 

  

Назив капиталног пројекта 

  

Програм 
Програмска 

активност/пројекат 
Корисник 

2018 

базна година 
2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 

Фекални колектор за Житковац, 

Моравац и Прћиловицу 1101 0001 

Општинска управа 

 

 

1,100 1,500 900 20,000 

 

2 
Атмосферска канализација и улица 

Леле Поповић 
1102 П2 

Општинска управа 

 
230 15,000 0 0 

 

3 
Пешачка зона у ул. К.Милоша 

0701 П10 
Општинска управа 

 
1,034 104,000 0 0 

 

4 
Општински пут 26-Солунска улица 

0701 П1 
Општинска управа 

 
10,070 32,000 0 0 

 

5 
Пројекат завршетка изградње 

Пољопривредне школе Шуматовац 
2003 П2 

Пољопривредна школа „Шуматовац“ 

 
3,630 20,500 20,676 0 

 

6 
Пројект изградње нове зграде 

Центра за социјални рад 0901 П2 
Центар за социјални рад 

 
200 50,000 0 0 
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                                                                      Члан 7. 

 

 Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: 

 

 

 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
     

1,192,224,382       
78.2% 

         

22,500,000       

     

1,214,724,382       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

        

307,575,000       
20.2% 

         

14,500,000       

        

322,075,000       

411 Плате и додаци запослених 

        

237,700,000       
15.6% 

         

12,500,000       

        

250,200,000       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 

          

42,820,000       
2.8% 

           

2,000,000       

          

44,820,000       

413 Накнаде у натури (превоз) 

            

1,580,000       
0.1% 

                          

-       

            

1,580,000       

414 Социјална давања запосленима 

          

11,665,000       
0.8% 

                          

-       

          

11,665,000       

415 Накнаде за запослене 

          

10,630,000       
0.7% 

                          

-       

          

10,630,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 

            

3,180,000       
0.2% 

                          

-       

            

3,180,000       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
        

445,107,275       
29.2% 

           

8,000,000       

        

453,107,275       

421 Стални трошкови 
          

94,998,000       
6.2% 

              

500,000       

          

95,498,000       

422 Трошкови путовања 
            

4,085,000       
0.3% 

                          

-       

            

4,085,000       

423 Услуге по уговору 
          

54,877,600       
3.6% 

           

7,000,000       

          

61,877,600       

424 Специјализоване услуге 
        

101,628,179       
6.7% 

                          

-       

        

101,628,179       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
        

147,463,496       
9.7% 

                          

-       

        

147,463,496       

426 Материјал 
          

42,055,000       
2.8% 

              

500,000       

          

42,555,000       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

          

32,500,000       
2.1% 

                          

-       

          

32,500,000       

4511 

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

          

22,500,000       
1.5% 

                          

-       

          

22,500,000       

4512 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама                                                                 

          

10,000,000       
0.7% 

                          

-       

          

10,000,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

        

306,226,440       
20.1% 

                          

-       

        

306,226,440       
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4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
        

193,358,440       
12.7% 

                          

-       

        

193,358,440       

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
          

74,700,000       
4.9% 

                          

-       

          

74,700,000       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
          

17,848,000       
1.2% 

                          

-       

          

17,848,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
          

20,320,000       
1.3% 

                          

-       

          

20,320,000       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

          

22,547,603       
1.5% 

                          

-       

          

22,547,603       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

          

22,547,603       
1.5% 

                          

-       

          

22,547,603       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

          

58,977,000       
3.9% 

                          

-       

          

58,977,000       

481 Дотације невладиним организацијама; 

          

42,700,000       
2.8% 

                          

-       

          

42,700,000       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

            

1,767,000       
0.1% 

                          

-       

            

1,767,000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 

            

9,280,000       
0.6% 

                          

-       

            

9,280,000       

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока; 

            

5,130,000       
0.3% 

                          

-       

            

5,130,000       

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа; 

               

100,000       
0.0% 

                          

-       

               

100,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 

          

19,291,064       
1.3% 

                          

-       

          

19,291,064       

49911 Стална резерва 

            

5,000,000       
0.3% 

                          

-       

            

5,000,000       

49912 Текућа резерва 

          

14,291,064       
0.9% 

                          

-       

          

14,291,064       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
        

331,852,512       
21.8% 

                          

-       

        

331,852,512       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
        

320,652,512       
21.0% 

                          

-       

        

320,652,512       

511 Зграде и грађевински објекти; 
        

292,323,712       
19.2% 

                          

-       

        

292,323,712       

512 Машине и опрема; 
          

24,748,800       
1.6% 

                          

-       

          

24,748,800       

515 Нематеријална имовина 
            

3,580,000       
0.2% 

                          

-       

            

3,580,000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

          

11,200,000       
0.7% 

                          

-       

          

11,200,000       

541 Земљиште; 
          

11,200,000       
0.7% 

                          

-       

          

11,200,000       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

     

1,524,076,894       
100.0% 

         

22,500,000       

     

1,546,576,894       
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21%

1%

Струтура буџета по економској класификацији 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

450 СУБВЕНЦИЈЕ

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ

490 АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА
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 Члан 8. 

 

 Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке се користе за следеће програме: 

  

 

 

 

Шифра 

Назив Средства из буџета 
Структ-

ура % 

Сопствени и 

други приходи 
Укупна средства 

Програм 

 Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   
Програм 1.  УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

36,796,370 2.4% 0 36,796,370 

1102   
Програм 2.  КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

149,417,000 9.8% 0 149,417,000 

1501   
Програм 3.  ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

8,950,000 0.6% 0 8,950,000 

1502   Програм 4.  РАЗВОЈ ТУРИЗМА 19,655,000 1.3% 0 19,655,000 

0101   
Програм 5.  РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

16,936,879 1.1% 0 16,936,879 

0401   
Програм 6.  ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

45,251,300 3.0% 0 45,251,300 

0701   

Програм 7.  ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

315,005,064 20.7% 0 315,005,064 

2001   
Програм 8.  ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

158,910,000 10.4%  22,500,000      181,410,000 

2002   
Програм 9.  ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

106,395,440 7.0% 0 106,395,440 

2003   
Програм 10. СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 

65,470,000 4.3% 0 65,470,000 

0901   
Програм 11.  СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

123,590,603 8.1% 0 123,590,603 

1801   
Програм 12.  ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

18,900,000 1.2% 0 18,900,000 

1201   Програм 13.  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 103,951,496 6.8% - 103,951,496 

1301   
Програм 14.  РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ 

58,103,900 3.8% 0 58,103,900 

0602   
Програм 15.  ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

272,608,842 17.9% 0 272,608,842 

2101   

Програм 16.  ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

22,135,000 1.5% 0 22,135,000 

0501   
Програм 17.  ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ 

2,000,000 0.1% 0 2,000,000 

 
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ  

1,524,076,894 100.0% 22,500,000 1,546,576,894 
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                                                                   ПОСЕБАН ДЕО 

   Члан 9. 

Програм 1.  Локални 
развој и просторно 

планирање
3%

Програм 2.  Комунална 
делатност

10%

Програм 3.  Локални 
економски развој

1%

Програм 4.  Развој 
туризма

1%Програм 5.  Развој 
пољопривреде

1%
Програм 6.  Заштита 

животне средине
3%

Програм 7.  Путна 
инфраструктура

21%

Програм 8.  
Предшколско 

васпитање
11%

Програм 9.  Основно 
образовање

7%Програм 10. Средње 
образовање

4%

Програм 11.  Социјална  
и дечја заштита

8%

Програм 12.  Примарна 
здравствена заштита

1%

Програм 13.  Развој 
културе

7%

Програм 14.  Развој 
спорта и омладине

4%

Програм 15.  Локална 
самоуправа

18%

Структура буџета по програмској 
класификацији
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 Укупни расходи и издаци, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима 

и програмима:       

 

 

Р
аз

д
е

о
 

Гл
ав

а 

П
р

о
гр

ам
-с

ка
 

К
л

ас
и

ф
. 

Ф
ун

кц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Ек
о

н
о

м
. 

К
л

ас
и

ф
. 

Опис 
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

  2101   

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

  2101-0001  Функционисање скупштине    

   
11

0 
  

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и спољни 

послови 

   

    1 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2,700,000  2,700,000 

    2 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
500,000  500,000 

    3 414 
Социјална давања 

запосленима 
100,000  100,000 

    4 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
200,000  200,000 

    5 422 Трошкови путовања 400,000  400,000 

    6 423 Услуге по уговору 6,000,000  6,000,000 

    7 426 Материјал 450,000  450,000 

    8 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
300,000  300,000 

    9 481 

Дотације невладиним 

организацијама-Политичке 

странке 

800,000  800,000 

    10 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
50,000  50,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 110: 
      

     01 Приходи из буџета 11,500,000  11,500,000 

      Функција 110: 11,500,000 0 11,500,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 11,500,000  11,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0001: 
11,500,000 0 11,500,000 
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  2101-0003  
Подршка раду извршних 

органа власти и скупштине 
   

   
16

0 
  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

   

    11 423 Услуге по уговору 1,500,000  1,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 160: 
      

     01 Приходи из буџета 1,500,000  1,500,000 

      Функција 160: 1,500,000 0 1,500,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 1,500,000  1,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0003: 
1,500,000 0 1,500,000 

          

  2101-П1   Прослава дана општине    

   
11

0 
  

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и спољни 

послови 

   

    12 423 Услуге по уговору 180,000  180,000 

    13 426 Материјал 50,000  50,000 

    14 472 
Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
150,000  150,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 110: 
      

     01 Приходи из буџета 380,000  380,000 

      Функција 110: 380,000 0 380,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2101-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 380,000  380,000 

      Свега за пројекат 2101-П1: 380,000 0 380,000 

          

  2101-П2   

Обележавање историјских догађаја 

(Шуматовачка, Делиградска и битка код 

Г.Адровца 

  

   
11

0 
  

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и спољни 

послови 

   

    15 423 Услуге по уговору 180,000  180,000 

    16 424 Специјализоване услуге 10,000  10,000 

    17 426 Материјал 80,000  80,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 110: 
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     01 Приходи из буџета 270,000  270,000 

      Функција 110: 270,000 0 270,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2101-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 270,000  270,000 

      Свега за пројекат 2101-П2: 270,000 0 270,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 16: 
   

     01 Приходи из буџета 13,650,000  13,650,000 

      Свега за програм 16: 13,650,000   13,650,000 

          

      
Извори финансирања за 

Раздео 1: 
   

     01 Приходи из буџета 13,650,000  13,650,000 

      Свега за Раздео 1: 13,650,000 0 13,650,000 

          

2 1         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК     

          

  2101   

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

  2101-0002  
Функционисање извршних 

органа 
   

   
11

1 
  

Извршни и законодавни 

органи 
   

    18 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
3,750,000  3,750,000 

    19 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
700,000  700,000 

    20 414 
Социјална давања 

запосленима 
250,000  250,000 

    21 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
30,000  30,000 

    22 422 Трошкови путовања 200,000  200,000 

    23 423 Услуге по уговору 2,245,000  2,245,000 

    24 426 Материјал 100,000  100,000 

    25 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
400,000  400,000 

    26 481 
Дотације невладиним 

организацијама-Чланарине 
800,000  800,000 

    27 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
10,000  10,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     01 Приходи из буџета 8,485,000  8,485,000 

      Функција 111: 8,485,000 0 8,485,000 
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Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 8,485,000  8,485,000 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
8,485,000 0 8,485,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 16: 
   

     01 Приходи из буџета 8,485,000  8,485,000 

      Свега за програм 16: 8,485,000 0 8,485,000 

          

      
Извори финансирања за 

Раздео 2: 
   

     01 Приходи из буџета 8,485,000  8,485,000 

      Свега за Раздео 2: 8,485,000 0 8,485,000 

          

3 1         ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ     

          

  0602   
ПРОГРАМ 15.  ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
   

  0602-0004  
Општинско/градско 

правобранилаштво 
   

   
33

0 
  Судови    

    28 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
4,100,000  4,100,000 

    29 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
750,000  750,000 

    30 413 Накнаде у натури 90,000  90,000 

    31 414 
Социјална давања 

запосленима 
590,000  590,000 

    32 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
70,000  70,000 

    33 422 Трошкови путовања 50,000  50,000 

    34 423 Услуге по уговору 50,000  50,000 

    35 426 Материјал 70,000  70,000 

    36 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
400,000  400,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 330: 
      

     01 Приходи из буџета 6,170,000  6,170,000 

      Функција 330: 6,170,000 0 6,170,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0004: 

      

     01 Приходи из буџета 6,170,000  6,170,000 
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Свега за програмску 

активност 0602-0004: 
6,170,000 0 6,170,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 6,170,000  6,170,000 

      Свега за програм 15: 6,170,000 0 6,170,000 

          

      
Извори финансирања за 

Раздео 3: 
   

     01 Приходи из буџета 6,170,000  6,170,000 

      Свега за Раздео 3: 6,170,000 0 6,170,000 

          

4 1         ОПШТИНСКА УПРАВА     

          

  0602   
ПРОГРАМ 15.  ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
   

  0602-0001  

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

   

   
13

0 
  Опште услуге    

    37 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
94,990,000  94,990,000 

    38 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
17,010,000  17,010,000 

    39 413 Накнаде у натури 700,000  700,000 

    40 414 
Социјална давања 

запосленима 
8,050,000  8,050,000 

    41 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
3,200,000  3,200,000 

    42 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1,200,000  1,200,000 

    43 421 Стални трошкови 23,000,000  23,000,000 

    44 422 Трошкови путовања 1,010,000  1,010,000 

    45 423 Услуге по уговору 9,350,000  9,350,000 
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    46 424 

Специјализоване услуге- у 

оквиру ове апропријације 

планирана су средства за 

следеће намене:                                              

-Интерресорна  комисија 

1.050.000                 -Геодетске 

услуге 1.396.000                                            

-Извршење решења по 

налогу инспекције 

1.000.000                                        -

План одбране од поплава 

300.000    ; - Aкт о процени 

ризика и заштити имовине, 

лица и пословања 600.000;                                       

-Дезинфекција, 

дезинсекција и 

дератизација 1.400.000                                    

-Мерење услова рада 

100.000                                                                                

-Остале специјализоване 

услуге 420.000 

6,266,000  6,266,000 

    47 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
2,400,000  2,400,000 

    48 426 Материјал 12,570,000  12,570,000 

    49 4631 
Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
200,000  200,000 

    50 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
8,500,000  8,500,000 

    51 482 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
740,000  740,000 

    52 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
8,000,000  8,000,000 

    53 484 

Накнада штете за повреде 

или штету насталу услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока 

5,000,000  5,000,000 

    54 485 

Накнада штете за повреде 

или штету нанету од стране 

државних органа 

100,000  100,000 

    55 511 Зграде и грађевински објекти 6,250,000  6,250,000 

    56 512 Машине и опрема 2,700,000  2,700,000 

    57 515 Нематеријална имовина 1,500,000  1,500,000 
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    58 541 

Земљиште- У оквиру ове 

апропријације планирана су 

 средства за набавку земљишта и 

пројеката Г.О. на следећим 

локацијама и улицама : 

– ул. Мишарска ; 

– ул. Драгише Петровића - Ђиде ; 

– ул. Живорада Костића ; 

– ул. Светозара Марковића ;                         

– ул. Тимошенкова ; 

– ул. Орашачка ; 

– ул. Горанска ; 

– ул. 18. Нова и Филипа Вишњића ; 

– ул. Стевана Немање ;                                     

- Област око реке Турије; 

– ул. 22. Децембар ; 

– ул. Нова Јастребачка и прилаз ; 

– ул. Спортска ; 

– ул. Војске Југославије ;                                     

– ул. 9. Југовића ; 

– ул. Скојевска ;                                                - 

Ул. Петра Добрњца;                                      - 

Ул. Иве Андрића;                                          - 

Ул. Озренска;                                                  - 

Ул.Леле Поповић;                                         - 

Нишка улица -Пролаз код главне ТС 

до регионалног пута;                                     – 

ул. Дунавска ;   

– ул. Браће Тасковић ; 

– ул. Првомајска .                                             - 

Наставак Пионирске улуце;                       

– Саобраћајница за колектор за део 

насеља ,,Падалиште 1 и 2,, ;   

– Индустријска саобраћајница 

-веза Петра Зеца – рег. пут ;                            

- Прибављање земљишта за ППОВ 

Алексинац са приградским 

насељима; 

– Земљиште за примарни колектор 

,,Житковац  ; 

– Обезбеђивање земљишта за 

проширење гробља у месним 

заједницама  ; 

– Набавка земљишта  за изградњу 

левообалног насипа на реци 

Ј.Морава у селима Г.Љубеш и 

Витковац ;                      -Набавка 

земљишта за регулисање десне 

обале Ј.Мораве у Тешици и Лужану; 

– Набавка земљишта за санацију 

корита реке Моравице у Алексинцу  ;                                      

– Обезбеђивање земљишта  за крак 

фекалне канализације у 

ул.Моравичкој ;                                                                               

- Накнада за службени пролаз-

делимичну експропријацију за 

водовод у насељу Палилула;                                         

- Земљиште за лок.пут Житковац-

Д.Адровац-ул.Солунка;                                 - 

Земљиште за колектор и 

саобраћајницу у радној зони Кукеш 

уз трасу рег.пута:                                                    

- Пешачко-бициклистичка стаза у Јазу 

и колектор за Краљево;                                     

- Прибав земљишта за Мз Тешица 

7,200,000  7,200,000 
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Извори финансирања за 

функцију 130: 
      

     01 Приходи из буџета 219,440,000  219,440,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
496,000  496,000 

      Функција 130: 219,936,000 0 219,936,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 219,440,000  219,440,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
496,000  496,000 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0001: 
219,936,000 0 219,936,000 

          

  0602-0002  
Функционисање месних 

заједница 
   

   
16

0 
  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

   

    59 421 Стални трошкови 4,000,000  4,000,000 

    60 422 Трошкови путовања 50,000  50,000 

    61 423 Услуге по уговору 5,200,000  5,200,000 

    62 424 Специјализоване услуге 1,500,000  1,500,000 

    63 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
2,870,000  2,870,000 

    64 426 Материјал 2,400,000  2,400,000 

    65 482 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
20,000  20,000 

    66 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
150,000  150,000 

    67 512 Машине и опрема 1,080,000  1,080,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 160: 
      

     01 Приходи из буџета 13,000,000  13,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
4,270,000  4,270,000 

      Функција 160: 17,270,000 0 17,270,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 13,000,000  13,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
4,270,000  4,270,000 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0002: 
17,270,000 0 17,270,000 

          

  0602-0003  Сервисирање јавног дуга    

   
17

0 
  Трансакције јавног  дуга    
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    68 441 Отплата домаћих камата 0  0 

    69 444 
Пратећи трошкови 

задуживања 
0  0 

      
Извори финансирања за 

функцију 170: 
      

     01 Приходи из буџета 0  0 

      Функција 170: 0 0 0 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 0  0 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0003: 
0 0 0 

          

  0602-0007  

Функционисање 

националних савета 

националних мањина 

   

   
09

0 
  

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

    70 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
500,000  500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Функција 090: 500,000 0 500,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0007: 

      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0007: 
500,000 0 500,000 

          

  0602-0009  Текућа буџетска резерва    

   
11

2 
  

Финансијски и фискални 

послови 
   

    71 
4991

2 

Административни трансфери 

из буџета - Средства резерве 
14,291,064  14,291,064 

      
Извори финансирања за 

функцију 112: 
      

     01 Приходи из буџета 14,291,064  14,291,064 

      Функција 112: 14,291,064 0 14,291,064 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0009: 

      

     01 Приходи из буџета 14,291,064  14,291,064 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0009: 
14,291,064 0 14,291,064 
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  0602-0010  Стална буџетска резерва    

   
11

2 
  

Финансијски и фискални 

послови 
   

    72 
4991

1 

Административни трансфери 

из буџета - Средства резерве 
5,000,000  5,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 112: 
      

     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      Функција 112: 5,000,000 0 5,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0010: 

      

     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0010: 
5,000,000 0 5,000,000 

          

  0602-0014  
Управљање у ванредним 

ситуацијама 
   

   
22

0 
  Цивилна одбрана    

    73 424 Специјализоване услуге 2,500,000  2,500,000 

    74 484 

Накнада штете за повреде 

или штету насталу услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока 

130,000  130,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 220: 
      

     01 Приходи из буџета 2,630,000  2,630,000 

      Функција 220: 2,630,000 0 2,630,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0014: 

      

     01 Приходи из буџета 2,630,000  2,630,000 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0014: 
2,630,000 0 2,630,000 

          

  0602-П1   
Савет за безбедност 

саобраћаја 
   

   
13

0 
  Опште услуге    

    75 423 Услуге по уговору 620,000  620,000 

    76 424 Специјализоване услуге 300,000  300,000 

    77 426 Материјал 1,000,000  1,000,000 

    78 511 Зграде и грађевински објекти 1,841,778  1,841,778 

    79 512 Машине и опрема 250,000  250,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 130: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 
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     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,011,778  1,011,778 

      Функција 130: 4,011,778 0 4,011,778 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0602-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,011,778  1,011,778 

      Свега за пројекат 0602-П1: 4,011,778 0 4,011,778 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

0602-П2 
  Пројекат подршке цивилним друштвима   

   
11

0 
  

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и спољни 

послови 

   

    80 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,800,000  2,800,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 110: 
      

     01 Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 

      Функција 110: 2,800,000 0 2,800,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0602-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 

      Свега за пројекат 0602-П2: 2,800,000 0 2,800,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 260,661,064  260,661,064 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
5,777,778  5,777,778 

      Свега за програм 15: 266,438,842   266,438,842 

          

  1101   

ПРОГРАМ 1.  

СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

   

  1101-0001  
Просторно и урбанистичко 

планирање 
   

   
62

0 
  Развој заjеднице    
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    81 424 

Специјализоване услуге - У 

оквиру ове апропријације 

предвиђена су средства за 

следеће намене:                                             

-Ревизија плана генералне 

регулације  2.500.000;                                                                                

-ПДР Примарног вода 

фекалне канализације 

Житковац 3.800.000;                                                                      

- ПДР Мали цвет и система 

наводњавања алексиначког 

поља 2.000.000;                                                                               

-ПДР Вакуп 1.450.000;                  -

ПДР Бованско језеро 

1.450.000 ;   - ПДР за 

измештање дела Моравице у 

Суботинцу за потребе 

отварања копа 1.800.000;       - 

ПДР радне зоне Житковац 

1,500.000; - пројектна 

документација за уређење 

дела јавне површине у 

стамбеном блоку (мини пич) 

терен 150.000; -  пројектна 

документација озакоњење 

зграде НАТО 2  360.000 ; - 

пројектна документација за 

дечије игралиште 240.000                            

15,250,000  15,250,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 4,050,000  4,050,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
11,200,000  11,200,000 

      Функција 620: 15,250,000 0 15,250,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1101-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 4,050,000  4,050,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
11,200,000  11,200,000 

      
Свега за програмску 

активност 1101-0001: 
15,250,000 0 15,250,000 
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  1101-0003  
Управљање грађевинским 

земљиштем 
   

   
62

0 
  Развој захеднице    

    82 424 

Специјализоване услуге: У 

оквиру ове апропријације 

предвиђена су средства за 

следеће намене:                            -

Израда пројекта 

препарцелације јавних 

блокова 750.000                                         

-Урбанистички пројекат 

уређења дела око пијаце 

450.000                                         -

КТП леве обале Моравице у 

Ромском насељу  300.000;           

- Израда пројекта геодетског 

обележавања са 

спровођењем на терену за 

гробље у Глоговици 180.000;                   

- израда пројекта 

препарцелације јавних 

блокова 500.000;                                        

- израда пројекта 

препарцелације за зелену 

пијацу 240.000;                               - 

израда урбаниситичког 

пројекта за градску депонију 

600.000;                                        - 

израда урбанистичког 

пројекта за гробље Трњане 

360.000                                            - 

елаборат геодетских радова 

за препарцелацију Житковац 

300.000 

3,680,000  3,680,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 1,800,000  1,800,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,880,000  1,880,000 

      Функција 620: 3,680,000 0 3,680,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1101-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 1,800,000  1,800,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,880,000  1,880,000 
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Свега за програмску 

активност 1101-0003: 
3,680,000 0 3,680,000 

          

  1101-0004  Стамбена подршка    

   
61

0 
  Стамбени развој    

    83 511 Зграде и грађевински објекти 17,666,370  17,666,370 

      
Извори финансирања за 

функцију 610: 
      

     01 Приходи из буџета 2,500,000  2,500,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
15,166,370  15,166,370 

      Функција 610: 17,666,370 0 17,666,370 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1101-

0004: 

      

     01 Приходи из буџета 2,500,000  2,500,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
15,166,370  15,166,370 

      
Свега за програмску 

активност 1101-0004: 
17,666,370 0 17,666,370 

          

  1101-0005  

Остваривање јавног 

интереса у одржавању 

зграда 

   

   
61

0 
  Стамбени развој    

    83/1 423 Услуге по уговору 100,000  100,000 

    83/2 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 610: 
      

     01 Приходи из буџета 200,000  200,000 

      Функција 610: 200,000 0 200,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1101-

0005: 

      

     01 Приходи из буџета 200,000  200,000 

      
Свега за програмску 

активност 1101-0005: 
200,000 0 200,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 1: 
   

     01 Приходи из буџета 8,550,000  8,550,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
28,246,370  28,246,370 

      Свега за програм 1: 36,796,370   36,796,370 
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  1102   
ПРОГРАМ 2.  КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
   

  1102-0001  
Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
   

   
64

0 
  Улична расвета    

    84 421 Стални трошкови 35,000,000  35,000,000 

    85 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
9,500,000  9,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 640: 
      

     01 Приходи из буџета 44,500,000  44,500,000 

      Функција 640: 44,500,000 0 44,500,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 44,500,000  44,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0001: 
44,500,000 0 44,500,000 

          

  1102-0002  
Одржавање јавних зелених 

површина   
   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    86 424 Специјализоване услуге 11,000,000  11,000,000 

    87 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
0  0 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 11,000,000  11,000,000 

      Функција 620: 11,000,000 0 11,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 11,000,000  11,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0002: 
11,000,000 0 11,000,000 

          

  1102-0003  
Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    88 421 Стални трошкови 12,000,000  12,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 12,000,000  12,000,000 

      Функција 620: 12,000,000 0 12,000,000 
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Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 12,000,000  12,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0003: 
12,000,000 0 12,000,000 

      

 

 

 

   

  1102-0004  Зоохигијена    

   
54

0 
  Развој заједнице    

    89 424 Специјализоване услуге 9,000,000  9,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 540: 
      

     01 Приходи из буџета 9,000,000  9,000,000 

      Функција 540: 9,000,000 0 9,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0004: 

      

     01 Приходи из буџета 9,000,000  9,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0004: 
9,000,000 0 9,000,000 

          

  1102-0008  
Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    90 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
1,000,000  1,000,000 

    91 4512 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

10,000,000  10,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 11,000,000  11,000,000 

      Функција 620: 11,000,000 0 11,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0008: 

      

     01 Приходи из буџета 11,000,000  11,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0008: 
11,000,000 0 11,000,000 

          

  1102-П1   Изградња хлорне станице у Трњану и Витковцу   

   
63

0 
  Водоснабдевање    

    92 511 Зграде и грађевински објекти  4,300,000  4,300,000 
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Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
4,300,000  4,300,000 

      Функција 630: 4,300,000 0 4,300,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П1: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
4,300,000  4,300,000 

      Свега за пројекат 1102-П1: 4,300,000 0 4,300,000 

      

 

 

 

   

  1102-П2   
Изградња атмосферске канализације у улици 

Леле Поповић 
  

   
52

0 
  Водоснабдевање    

    93 511 Зграде и грађевински објекти 15,000,000  15,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
15,000,000  15,000,000 

      Функција 520: 15,000,000 0 15,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П2: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
15,000,000  15,000,000 

      Свега за пројекат 1102-П2: 15,000,000 0 15,000,000 

          

  1102-П3   
Изградња сепаратора атмосферске 

канализације у улици Душана Тривунца 
  

   
52

0 
  

Управљање отпадним 

водама 
   

    94 511 Зграде и грађевински објекти 500,000  500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
500,000  500,000 

      Функција 520: 500,000 0 500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П3: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
500,000  500,000 

      Свега за пројекат 1102-П3: 500,000 0 500,000 
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  1102-П4   Санација одрона у Микро насељу у Алексинцу   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    95 511 Зграде и грађевински објекти 1,750,000  1,750,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 1,750,000  1,750,000 

      Функција 620: 1,750,000 0 1,750,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 1,750,000  1,750,000 

      Свега за пројекат 1102-П4: 1,750,000 0 1,750,000 

       

 

 

 

 

 

 

  

  1102-П5   

Реконструкција и санација домова културе у 

Тешици,Грејачу,Дражевцу, Рутевцу и Крушју и  

израда пројекта санације Дома културе у 

Д.Љубешу, Глоговици,Краљеву, Бовну и 

Вукашиновцу 

  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    96 511 

Зграде и грађевински објекти: 

На овој апропријацији 

планирана су средства за 

санацију домова културе у 

месним заједницама са 

следећом расподелом:                                          

-Тешица 1.700.000 ;                        -

Дражевац 2.500.000 ;                     

-Грејач 480.000 ;                                   

-Санација дела ДК. у Рутевцу 

850.000;        - Санација ДК у 

Крушју 1.600.000;                                            

-Израда пројекта санације ДК. 

У Д.Љубешу,Глоговици, 

Краљеву,  Бовну и 

Вукашиновцу 1.350.000 

8,480,000  8,480,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 1,900,000  1,900,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
6,580,000  6,580,000 

      Функција 620: 8,480,000 0 8,480,000 
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Извори финансирања за 

пројекат 1102-П5: 
      

     01 Приходи из буџета 1,900,000  1,900,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
6,580,000  6,580,000 

      Свега за пројекат 1102-П5: 8,480,000 0 8,480,000 

          

  1102-П6   Текуће одржавање Домова културе у МЗ   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    97 425 

Текуће поправке и 

одржавање : На овој 

апропријацији планирана су 

средства за одржавање Дк. У 

месним заједницама и то:                                       

-Мз.Тешица 720.000 ;                             

-Мз.Прћиловица 100.000                 

-Мз.Лоћика 250.000 

1,070,000  1,070,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,070,000  1,070,000 

      Функција 620: 1,070,000 0 1,070,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П6: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,070,000  1,070,000 

      Свега за пројекат 1102-П6: 1,070,000 0 1,070,000 

          

  1102-П7   Одржавање водопловних објеката    

   
62

0 
  Развој заједнице    

    98 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
0  0 

    98/1 512 Машине и опрема 2,500,000  2,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 2,500,000  2,500,000 

      Функција 620: 2,500,000 0 2,500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П7: 
      

     01 Приходи из буџета 2,500,000  2,500,000 

      Свега за пројекат 1102-П7: 2,500,000 0 2,500,000 

          

  1102-П8   
Одржавање стамбено пословних просторија и 

фасада  
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62

0 
  Развој заједнице    

    99 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
500,000  500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Функција 620: 500,000 0 500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П8: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Свега за пројекат 1102-П8: 500,000 0 500,000 

          

  1102-П9   

Пројекат извођења 

грађевинских радова на 

опремању градске пијаце у 

Алексинцу УНОПС-ЕУПРО 

2018 

   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    100 421 Стални трошкови 60,000  60,000 

    101 423 Услуге по уговору 532,600  532,600 

    102 511 Зграде и грађевински објекти 17,261,600  17,261,600 

    103 512 Машине и опрема 4,732,800  4,732,800 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 4,932,200  4,932,200 

     06 
Донације од међународних 

организација 
17,654,800  17,654,800 

      Функција 620: 22,587,000 0 22,587,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П9: 
      

     01 Приходи из буџета 4,932,200  4,932,200 

     06 
Донације од међународних 

организација 
17,654,800  17,654,800 

      Свега за пројекат 1102-П9: 22,587,000 0 22,587,000 

          

  1102-П10   
Санација армираног потпорног зида у КО 

Копривница 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    
103/

1 
511 Зграде и грађевински објекти 730,000  730,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
730,000  730,000 

      Функција 620: 730,000 0 730,000 
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Извори финансирања за 

пројекат 1102-П10: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
730,000  730,000 

      Свега за пројекат 1102-П10: 730,000 0 730,000 

          

  1102-П11   
Пројекат рушења стамбеног објекта на 

Ал.Руднику 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    
103/

2 
424 Специјализоване услуге 1,500,000  1,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,500,000  1,500,000 

      Функција 620: 1,500,000 0 1,500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П10: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,500,000  1,500,000 

      Свега за пројекат 1102-П10: 1,500,000 0 1,500,000 

          

  1102-П12   
Адаптација и санација пословног објекта у 

улици М.Поповића 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    
103/

3 
511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000  3,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      Функција 620: 3,000,000 0 3,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П12: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      Свега за пројекат 1102-П12: 3,000,000 0 3,000,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 2: 
   

     01 Приходи из буџета 102,082,200  102,082,200 

     06 
Донације од међународних 

организација 
17,654,800  17,654,800 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
29,680,000  29,680,000 

      Свега за програм 2: 149,417,000 0 149,417,000 

          

  1501   
ПРОГРАМ 3.  ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
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  1501-0001  
Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 
   

   
41

1 
  

Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    104 421 Стални трошкови 50,000  50,000 

    105 423 Услуге по уговору 1,150,000  1,150,000 

    106 424 Специјализоване услуге 1,450,000  1,450,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 411: 
      

     01 Приходи из буџета 2,650,000  2,650,000 

      Функција 411: 2,650,000 0 2,650,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1501-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 2,650,000  2,650,000 

      
Свега за програмску 

активност 1501-0001: 
2,650,000 0 2,650,000 

      

 

 

 

 

 

 

   

  1501-0002  
Мере активне политике 

запошљавања 
   

   
41

1 
  

Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    107 464 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

5,000,000  5,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 411: 
      

     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      Функција 411: 5,000,000 0 5,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1501-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1501-0002: 
5,000,000 0 5,000,000 

          

  1501-П1   
Пројекат "Социјално и економско оснаживање 

жена у Југоисточној Србији-Каритас 
  

   
41

1 
  

Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    
107/

1 
481 

Дотације невладиним 

организацијама 
500,000  500,000 
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Извори финансирања за 

функцију 411: 
      

     01 Приходи из буџета 250,000  250,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
250,000  250,000 

      Функција 411: 500,000 0 500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1501-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 250,000  250,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
250,000  250,000 

      Свега за пројекат 1501-П1: 500,000 0 500,000 

          

  1501-П2   

Пројекат: "Управљање јавном својином у 

функцији локалног економског развоја"-

Учешће 

  

   
41

1 
  

Општи економски и 

комерцијални послови 
   

    
107/

2 
423 Услуге по уговору  800,000  800,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 411: 
      

     01 Приходи из буџета 800,000  800,000 

      Функција 411: 800,000 0 800,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1501-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 800,000  800,000 

      Свега за пројекат 1501-П2: 800,000 0 800,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 3: 
   

     01 Приходи из буџета 8,700,000  8,700,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
250,000  250,000 

      Свега за програм 3: 8,950,000   8,950,000 

          

  1502   
ПРОГРАМ 4.  РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
   

  1502-0001  
Управљање развојем 

туризма 
   

   
47

3 
  Туризам    

    108 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
8,000,000  8,000,000 

    109 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,450,000  1,450,000 

    
109/

1 
414 

Социјална давања 

запосленима 
100,000  100,000 
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    110 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
910,000  910,000 

    111 421 Стални трошкови 1,945,000  1,945,000 

    112 422 Трошкови путовања 135,000  135,000 

    113 423 Услуге по уговору 1,440,000  1,440,000 

    114 424 Специјализоване услуге 600,000  600,000 

    115 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
570,000  570,000 

    116 426 Материјал 2,340,000  2,340,000 

    117 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
300,000  300,000 

    118 482 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
60,000  60,000 

    119 512 Машине и опрема 435,000  435,000 

    120 515 Нематеријална имовина 100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 473: 
      

     01 Приходи из буџета 18,385,000  18,385,000 

      Функција 473: 18,385,000 0 18,385,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1502-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 18,385,000  18,385,000 

      
Свега за програмску 

активност 1502-0001: 
18,385,000 0 18,385,000 

          

  1502-0002  
Промоција туристичке 

понуде 
   

   
47

3 
  Туризам    

    121 421 Стални трошкови 180,000  180,000 

    122 422 Трошкови путовања 90,000  90,000 

    123 423 Услуге по уговору 250,000  250,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 473: 
      

     01 Приходи из буџета 520,000  520,000 

      Функција 473: 520,000 0 520,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1502-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 520,000  520,000 

      
Свега за програмску 

активност 1502-0002: 
520,000 0 520,000 

          

  1502-П1   
Пројекат инвестиционог одржавања објекта 

Установе "Липовац" - израда платоа 
  

   
47

3 
  Туризам    

    124 511 Зграде и грађевински објекти 750,000  750,000 
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Извори финансирања за 

функцију 473: 
      

     01 Приходи из буџета 750,000  750,000 

      Функција 473: 750,000 0 750,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1502-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 750,000  750,000 

      Свега за пројекат 1502-П1: 750,000 0 750,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 4: 
   

     01 Приходи из буџета 19,655,000  19,655,000 

      Свега за програм 4: 19,655,000   19,655,000 

          

  0101   
ПРОГРАМ 5.  РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
   

  0101-0001  

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

   

   
42

1 
  Пољопривреда    

    125 424 

Специјализоване услуге: У 

оквиру ове апропријације 

планирана су средства за 

следеће намене:                                     

-Уређење канала 2.557.078                                                   

-Уређење атарских путева 

1.379.801 

3,936,879  3,936,879 

      
Извори финансирања за 

функцију 421: 
      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,936,879  1,936,879 

      Функција 421: 3,936,879 0 3,936,879 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0101-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,936,879  1,936,879 

      
Свега за програмску 

активност 0101-0001: 
3,936,879 0 3,936,879 

          

  0101-0002  
Мере подршке руралном 

развоју 
   

   
42

1 
  Пољопривреда    

    126 423 Услуге по уговору 500,000  500,000 
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    127 4511 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

12,500,000  12,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 421: 
      

     01 Приходи из буџета 13,000,000  13,000,000 

      Функција 421: 13,000,000 0 13,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0101-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 13,000,000  13,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 0101-0002: 
13,000,000 0 13,000,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 5: 
   

     01 Приходи из буџета 15,000,000  15,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,936,879  1,936,879 

      Свега за програм 5: 16,936,879   16,936,879 

          

  0401   
ПРОГРАМ 6.  ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
   

  0401-0001  
Управљање заштитом 

животне средине 
   

   
55

0 
  

Заштита животне средине -  

истраживање и развој 
   

    128 424 

Специјализоване услуге: - У 

оквиру ове апропријације 

планирана су средства за 

следеће намене:                                             

-План управљања природним 

ресурсима 250.000                                                        

-Израда локалног регистра 

загађивања 250.000                                   

-Израда локалног плана 

управљања отпадом400.000                   

900,000  900,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 550: 
      

     01 Приходи из буџета 900,000  900,000 

      Функција 550: 900,000 0 900,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0401-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 900,000  900,000 

      
Свега за програмску 

активност 0401-0001: 
900,000 0 900,000 
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  0401-0002  
Праћење квалитета 

елемената животне средине 
   

   
55

0 
  

Заштита животне средине -  

истраживање и развој 
   

    129 424 

Специјализоване услуге -У 

оквиру ове апрорпијације 

планирана су средства за 

следеће намене:                                              

-Мониторинг буке 500.000                  

-Мониторинг ваздуха 

1.400.000                                                                

-Мониторинг квалитета 

површинских и подземних 

вода 600.000 - Моноторинг 

земљишта 1.000.000 

3,500,000  3,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 550: 
      

     01 Приходи из буџета 3,500,000  3,500,000 

      Функција 550: 3,500,000 0 3,500,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0401-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 3,500,000  3,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 0401-0002: 
3,500,000 0 3,500,000 

          

  0401-0003  Заштита природе    

   
53

0 
  Смањење загађености    

    130 424 

Специјализоване услуге -У 

оквиру ове апрорпијације 

планирана су средства за 

следеће намене:                                              

- Конкурси за НВО и друге 

организације и установе 

заинтересоване за пројекте  у 

области заштите животне 

средине 600.000 ; - сузбијање 

амброзије по предлогу 

надлежног органа 601.300;                         

- Израда и унапређење 

заштитног зеленила 3.000.000 

4,201,300  4,201,300 

    131 426 

Материјал - Средства 

намењена волонтерским 

акцијама чишћења и уређења  

100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 530: 
      

     01 Приходи из буџета 1,700,000  1,700,000 
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     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,601,300  2,601,300 

      Функција 530: 4,301,300 0 4,301,300 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0401-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 1,700,000  1,700,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,601,300  2,601,300 

      
Свега за програмску 

активност 0401-0003: 
4,301,300 0 4,301,300 

          

  0401-0005  
Управљање комуналним 

отпадом 
   

   
51

0 
  Управљање отпадом    

    132 424 

Специјализоване услуге -У 

оквиру ове апропријације 

планирана су средства за 

следеће намене:                                              

-Уклањање неуређених 

депонија по налогу 

надлежног органа 6.000.000                          

-Допуна главног пројекта 

санације и рекултивације 

општинске депоније 

1.500.000                         - 

Чишћење обала и корита 

водотокова 5.000.000                                           

-Организација пражњења 

посуда за одлагање отпада на 

обалама водотокова 

1.400.000 

13,900,000  13,900,000 

    133 511 

Зграде и грађевински објекти 

-На овој апропријацији 

планирана су средства за 

уређење локација за 

контејнере у насељима у 

износу од 4.500.000, и израда 

пројектне тех. документације 

за деф.зоне депоније 

1.000.000 

5,500,000  5,500,000 

    134 512 Машине и опрема 8,000,000  8,000,000 

    135 541 Земљиште 4,000,000  4,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 510: 
      

     01 Приходи из буџета 11,800,000  11,800,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
19,600,000  19,600,000 

      Функција 510: 31,400,000 0 31,400,000 
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Извори финансирања за 

програмску активност 0401-

0005: 

      

     01 Приходи из буџета 11,800,000  11,800,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
19,600,000  19,600,000 

      
Свега за програмску 

активност 0401-0005: 
31,400,000 0 31,400,000 

      
 

 
   

  0401-П1   
Изградња фекалне канализације у делу улице 

Пртизанска 
  

   
52

0 
  

Управљање отпадним 

водама 
   

    136 511 Зграде и грађевински објекти 0  0 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     01 Приходи из буџета 0  0 

      Функција 520: 0 0 0 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0401-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 0  0 

      Свега за пројекат 0401-П1: 0 0 0 

          

  0401-П2   
Изградња фекалне канализације у делу улице 

Орашачка 
  

   
52

0 
  

Управљање отпадним 

водама 
   

    137 511 Зграде и грађевински објекти 600,000  600,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
600,000  600,000 

      Функција 520: 600,000 0 600,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0401-П2: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
600,000  600,000 

      Свега за пројекат 0401-П2: 600,000 0 600,000 

          

  0401-П3   

Израда пројектне документације за изградњу 

фекалне канализације у делу улице Вука 

Караџића и делу улице Мајора Тепића 
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52

0 
  

Управљање отпадним 

водама 
   

    138 511 Зграде и грађевински објекти 300,000  300,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     01 Приходи из буџета 300,000  300,000 

      Функција 520: 300,000 0 300,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0401-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 300,000  300,000 

      Свега за пројекат 0401-П3: 300,000 0 300,000 

          

  0401-П4   

Израда фекалне канализације у Душановој 

улици са везом у Скојевској улици, Петра 

Добрњца, Милоша Качаревића 

  

   
52

0 
  

Управљање отпадним 

водама 
   

    139 511 Зграде и грађевински објекти 2,500,000  2,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,500,000  2,500,000 

      Функција 520: 2,500,000 0 2,500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0401-П4: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,500,000  2,500,000 

      Свега за пројекат 0401-П4: 2,500,000 0 2,500,000 

          

  0401-П5   

Израда пројектне документације за изградњу 

примарног колектора од Гробљанског моста до 

границе Ко Вакуп /пројекат геодетског 

обележавања/ 

  

   
52

0 
  

Управљање отпадним 

водама 
   

    140 511 Зграде и грађевински објекти 0  0 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0  0 

      Функција 520: 0 0 0 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0401-П5: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0  0 

      Свега за пројекат 0401-П5: 0 0 0 

          



Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   80 
 

 80 

  0401-П6   
Изградња септичке јаме за пословни објекат у 

Тешици 
  

   
52

0 
  

Управљање отпадним 

водама 
   

    141 511 Зграде и грађевински објекти 1,750,000  1,750,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,750,000  1,750,000 

      Функција 520: 1,750,000 0 1,750,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0401-П6: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,750,000  1,750,000 

      Свега за пројекат 0401-П6: 1,750,000 0 1,750,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 6: 
   

     01 Приходи из буџета 18,200,000  18,200,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
27,051,300  27,051,300 

      Свега за програм 6: 45,251,300   45,251,300 

          

  0701   
ПРОГРАМ 7.  ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
  

  0701-0002  
Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    142 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
121,000,000  121,000,000 

    143 4511 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

10,000,000  10,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 130,000,000  130,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,000,000  1,000,000 

      Функција 620: 131,000,000 0 131,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0701-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 130,000,000  130,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,000,000  1,000,000 
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Свега за програмску 

активност 0701-0002: 
131,000,000 0 131,000,000 

          

  0701-П1   
Реконструкција локалног пута Житковац-

Д.Адровац (Горанска и Солунска) 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    144 511 Зграде и грађевински објекти 32,000,000  32,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
32,000,000  32,000,000 

      Функција 620: 32,000,000 0 32,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П1: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
32,000,000  32,000,000 

      Свега за пројекат 0701-П1: 32,000,000 0 32,000,000 

          

  0701-П2   
Санација водопропуста на локалном путу 

Житковац-Д.Адровац 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    145 511 Зграде и грађевински објекти 5,500,000  5,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
5,500,000  5,500,000 

      Функција 620: 5,500,000 0 5,500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П2: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
5,500,000  5,500,000 

      Свега за пројекат 0701-П2: 5,500,000 0 5,500,000 

          

  0701-П3   
Уређење тротоара,платоа и јавне површине 

улице иза стадиона "ТАШ" у Алексинцу 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    146 511 Зграде и грађевински објекти 1,600,000  1,600,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,600,000  1,600,000 

      Функција 620: 1,600,000 0 1,600,000 
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Извори финансирања за 

пројекат 0701-П3: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,600,000  1,600,000 

      Свега за пројекат 0701-П3: 1,600,000 0 1,600,000 

          

  0701-П4   
Израда пројектне документације за уређење 

улице Ратка Жунића, 9. Југовића, Таковске 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    147 511 Зграде и грађевински објекти 200,000  200,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 200,000  200,000 

      Функција 620: 200,000 0 200,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 200,000  200,000 

      Свега за пројекат 0701-П4: 200,000 0 200,000 

          

  0701-П5   

Израда техничке документације за изградњу 

коловоза ул. Спортске у Алексинцу од 

пиварског до висећег моста 

  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    148 511 Зграде и грађевински објекти 800,000  800,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
800,000  800,000 

      Функција 620: 800,000 0 800,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П5: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
800,000  800,000 

      Свега за пројекат 0701-П5: 800,000 0 800,000 

          

  0701-П6   Санација пропуста у Житковцу и Радевцу   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    149 511 Зграде и грађевински објекти 3,550,000  3,550,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
3,550,000  3,550,000 

      Функција 620: 3,550,000 0 3,550,000 
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Извори финансирања за 

пројекат 0701-П6: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
3,550,000  3,550,000 

      Свега за пројекат 0701-П6: 3,550,000 0 3,550,000 

          

  0701-П7   
Изградња коловоза дела улице Горанске са 

атмосферским одводњавањем I фаза 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    150 511 Зграде и грађевински објекти 8,000,000  8,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 8,000,000  8,000,000 

      Функција 620: 8,000,000 0 8,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П7: 
      

     01 Приходи из буџета 8,000,000  8,000,000 

      Свега за пројекат 0701-П7: 8,000,000 0 8,000,000 

          

  0701-П8   

Санација моста на реци Моравици у улици 

Љупчета Николића у Алексинцу /гробљански 

мост/  

  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    151 511 Зграде и грађевински објекти 12,000,000  12,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     06 
Донације од међународних 

организација 
11,800,000  11,800,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
200,000  200,000 

      Функција 620: 12,000,000 0 12,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П8: 
      

     06 
Донације од међународних 

организација 
11,800,000  11,800,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
200,000  200,000 

      Свега за пројекат 0701-П8: 12,000,000 0 12,000,000 

          

  0701-П9   
Санација дела коловоза Трњане-Јаковље, 

деонице Радевац-Јаковље 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    152 511 Зграде и грађевински објекти 100,000  100,000 
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Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
100,000  100,000 

      Функција 620: 100,000 0 100,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П9: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
100,000  100,000 

      Свега за пројекат 0701-П9: 100,000 0 100,000 

          

  0701-П10   
Уређење пешачке зоне у улици Књаза Милоша 

у Алексинцу -Прва фаза 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    153 511 Зграде и грађевински објекти 104,000,000  104,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 45,969,827  45,969,827 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
58,030,173  58,030,173 

      Функција 620: 104,000,000 0 104,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П10: 
      

     01 Приходи из буџета 45,969,827  45,969,827 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
58,030,173  58,030,173 

      Свега за пројекат 0701-П10: 104,000,000 0 104,000,000 

          

  0701-П11   
Уређење тротоара у улици Николе Тесле и 

Улици Чарнојевићевој у Алексинцу 
  

   
62

0 
  Развој заједнице    

    154 511 Зграде и грађевински објекти 3,500,000  3,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
3,500,000  3,500,000 

      Функција 620: 3,500,000 0 3,500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П11: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
3,500,000  3,500,000 

      Свега за пројекат 0701-П11: 3,500,000 0 3,500,000 
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  0701-П12   

Уређење дворишта иза 

катастра са израдом пркинг 

простора 

   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    155 511 Зграде и грађевински објекти 400,000  400,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 400,000  400,000 

      Функција 620: 400,000 0 400,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П12: 
      

     01 Приходи из буџета 400,000  400,000 

      Свега за пројекат 0701-П12: 400,000 0 400,000 

          

  0701-П13   

Изградња дела коловоза 

улице Нова Јастребачка у 

Алексинцу 

   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    
155/

1 
511 Зграде и грађевински објекти 7,355,064  7,355,064 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
7,355,064  7,355,064 

      Функција 620: 7,355,064 0 7,355,064 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П13: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
7,355,064  7,355,064 

      Свега за пројекат 0701-П13: 7,355,064 0 7,355,064 

          

  0701-П14   

Санација дела коловоза 

локалног пута Тешица-

В.Дреновац 

   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    
155/

2 
511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000  5,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
5,000,000  5,000,000 

      Функција 620: 5,000,000 0 5,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П14: 
      



Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   86 
 

 86 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
5,000,000  5,000,000 

      Свега за пројекат 0701-П14: 5,000,000 0 5,000,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 7: 
   

     01 Приходи из буџета 184,569,827  184,569,827 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
118,635,237  118,635,237 

      Свега за програм 7: 315,005,064   315,005,064 

          

  2001   
ПРОГРАМ 8.  ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 
  

  2001-0001  

Функционисање и 

остваривање предшколског 

васпитања и образовања 

   

   
91

1 
  Предшколско образовање    

    156 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
83,060,000 12,500,000 95,560,000 

    157 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
15,010,000 2,000,000 17,010,000 

    158 413 Накнаде у натури 50,000  50,000 

    159 414 
Социјална давања 

запосленима 
1,000,000  1,000,000 

    160 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
4,500,000  4,500,000 

    161 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1,200,000  1,200,000 

    162 421 Стални трошкови 10,300,000 500,000 10,800,000 

    163 422 Трошкови путовања 1,100,000  1,100,000 

    164 423 Услуге по уговору 3,650,000 7,000,000 10,650,000 

    165 424 Специјализоване услуге 1,100,000  1,100,000 

    166 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
2,600,000  2,600,000 

    167 426 Материјал 18,400,000 500,000 18,900,000 

    168 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
7,300,000  7,300,000 

    169 482 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
200,000  200,000 

    170 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
1,000,000  1,000,000 

    171 511 Зграде и грађевински објекти 590,000  590,000 

    172 512 Машине и опрема 1,000,000  1,000,000 

    173 515 Нематеријална имовина 190,000  190,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 911: 
      

     01 Приходи из буџета 152,250,000  152,250,000 
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     07 
Донације од осталих нивоа 

власти 
 15,500,000 15,500,000 

     16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
 7,000,000 7,000,000 

      Функција 911: 152,250,000 22,500,000 174,750,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2001-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 152,250,000  152,250,000 

     07 
Донације од осталих нивоа 

власти 
0 15,500,000 15,500,000 

     16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 7,000,000 7,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 2001-0001: 
152,250,000 22,500,000 174,750,000 

          

  2001-П1   Енергетска санација објекта у Буцековој   

   
91

1 
  Предшколско образовање    

    174 511 Зграде и грађевински објекти 5,860,000  5,860,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 911: 
      

     01 Приходи из буџета 5,860,000  5,860,000 

      Функција 911: 5,860,000 0 5,860,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2001-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 5,860,000  5,860,000 

      Свега за пројекат 2001-П1: 5,860,000 0 5,860,000 

          

  2001-П2   
Реконструкција централног грејања у објекту у 

Мишићевој улици 
  

   
91

1 
  Предшколско образовање    

    175 511 Зграде и грађевински објекти 800,000  800,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 911: 
      

     01 Приходи из буџета 800,000  800,000 

      Функција 911: 800,000 0 800,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2001-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 800,000  800,000 

      Свега за пројекат 2001-П2: 800,000 0 800,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 8: 
   

     01 Приходи из буџета 158,910,000  158,910,000 
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     07 
Донације од осталих нивоа 

власти 
0 15,500,000 15,500,000 

     16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 7,000,000 7,000,000 

      Свега за програм 8: 158,910,000 22,500,000 181,410,000 

          

  2002   
ПРОГРАМ 9.  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
  

  2002-0001  
Функционисање основних 

школа 
   

   
91

2 
  Основно образовање    

    176 4631 Превоз радника 27,000,000  27,000,000 

    177 4631 
Социјална давања 

запосленима 
1,800,000  1,800,000 

    178 4631 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
4,450,000  4,450,000 

    179 4631 Стални трошкови 28,600,000  28,600,000 

    180 4631 Трошкови путовања 15,300,000  15,300,000 

    181 4631 Услуге по уговору 6,000,000  6,000,000 

    182 4631 Специјализоване услуге 800,000  800,000 

    183 4631 
Текуће поправке и 

одржавање 
7,000,000  7,000,000 

    184 4631 Материјал 6,000,000  6,000,000 

    185 4631 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
250,000  250,000 

    186 4631 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
1,000,000  1,000,000 

    187 4631 Зграде и грађевински објекти 1,900,000  1,900,000 

    188 4631 Машине и опрема 4,895,440  4,895,440 

    189 4631 Нематеријална имовина 200,000  200,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 105,195,440  105,195,440 

      Функција 912: 105,195,440 0 105,195,440 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2002-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 105,195,440  105,195,440 

      
Свега за програмску 

активност 2002-0001: 
105,195,440 0 105,195,440 

          

  2002-П1   
Санација крова на школском објекту у Грејачу 

ОШ "Аца Синадиновић", Лоћика 
  

   
91

2 
  Основно образовање    

    190 4632 Зграде и грађевински објекти 1,200,000  1,200,000 
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Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      Функција 912: 1,200,000 0 1,200,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2002-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 1,200,000  1,200,000 

      Свега за пројекат 2002-П1: 1,200,000 0 1,200,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 9: 
   

     01 Приходи из буџета 106,395,440  106,395,440 

      Свега за програм 9: 106,395,440 0 106,395,440 

          

  2003   
ПРОГРАМ 10.  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
  

  2003-0001  
Функционисање средњих 

школа 
   

   
92

0 
  Средње образовање    

    191 4631 Превоз радника 6,600,000  6,600,000 

    192 4631 
Социјална давања 

запосленима 
450,000  450,000 

    193 4631 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1,200,000  1,200,000 

    194 4631 Стални трошкови 18,500,000  18,500,000 

    195 4631 Трошкови путовања 1,235,000  1,235,000 

    196 4631 Услуге по уговору 4,250,000  4,250,000 

    197 4631 Специјализоване услуге 475,000  475,000 

    198 4631 
Текуће поправке и 

одржавање 
3,000,000  3,000,000 

    199 4631 Материјал 3,120,000  3,120,000 

    200 4631 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
190,000  190,000 

    201 4631 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
800,000  800,000 

    202 4631 Зграде и грађевински објекти 550,000  550,000 

    203 4631 Машине и опрема 1,500,000  1,500,000 

    204 4631 Нематеријална имовина 100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 920: 
      

     01 Приходи из буџета 41,970,000  41,970,000 

      Функција 920: 41,970,000 0 41,970,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 2003-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 41,970,000  41,970,000 

      
Свега за програмску 

активност 2003-0001: 
41,970,000 0 41,970,000 
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  2003-П1   
Изградња котларнице- Пољопривредна школа 

Шуматовац 
  

   
92

0 
  Средње образовање    

    205 4632 Зграде и грађевински објекти 0  0 

      
Извори финансирања за 

функцију 920: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0  0 

      Функција 920: 0 0 0 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2003-П1: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0  0 

      Свега за пројекат 2003-П1: 0 0 0 

          

  2003-П2   
Пројекат завршетка изградње Пољопривредне 

школе Шуматовац 
  

   
92

0 
  Средње образовање    

    206 4632 Зграде и грађевински објекти 20,500,000  20,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 920: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
20,500,000  20,500,000 

      Функција 920: 20,500,000 0 20,500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2003-П2: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
20,500,000  20,500,000 

      Свега за пројекат 2003-П2: 20,500,000 0 20,500,000 

          

  2003-П3   
Пројекат енергетске ефикасности-ТШ."Прота 

Стеван Димитријевић" у Алексинцу 
  

   
92

0 
  Средње образовање    

    207 4632 Зграде и грађевински објекти 0  0 

      
Извори финансирања за 

функцију 920: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0  0 

      Функција 920: 0 0 0 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2003-П3: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0  0 
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      Свега за пројекат 2003-П3: 0 0 0 

      

 

 

 

   

  2003-П4   
Пројекат конверзије централног грејања у 

Алексиначкој Гимназији 
  

   
92

0 
  Средње образовање    

    208 4632 Зграде и грађевински објекти 3,000,000  3,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 920: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      Функција 920: 3,000,000 0 3,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2003-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      Свега за пројекат 2003-П4: 3,000,000 0 3,000,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 10: 
   

     01 Приходи из буџета 44,970,000  44,970,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
20,500,000  20,500,000 

      Свега за програм 10: 65,470,000   65,470,000 

          

  0901   ПРОГРАМ 11.  СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА   

  0901-0001  
Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
   

   
07

0 
  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    209 4631 

Материјална подршка 

социјално угроженом 

становништву 

11,000,000  11,000,000 

    210 4631 Једнократне помоћи 12,000,000  12,000,000 

    211 4631 Трошкови лекова 3,800,000  3,800,000 

    212 4631 Трошкови сахрана 1,500,000  1,500,000 

    213 472 
Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета-Комесаријат 
4,935,000  4,935,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 070: 
      

     01 Приходи из буџета 28,320,000  28,320,000 

     07 
Донације од осталих нивоа 

власти 
4,535,000  4,535,000 
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     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
380,000  380,000 

      Функција 070: 33,235,000 0 33,235,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 28,320,000  28,320,000 

     07 
Донације од осталих нивоа 

власти 
4,535,000  4,535,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
380,000  380,000 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0001: 
33,235,000 0 33,235,000 

          

  0901-0002  

Породични и домски 

смештај, прихватилишта и 

друге врсте смештаја 

   

   
07

0 
  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

    214 4631 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
5,505,000  5,505,000 

    215 4631 
Накнаде трошкова за 

запослене 
370,000  370,000 

    216 4631 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
170,000  170,000 

    217 4631 Стални трошкови 270,000  270,000 

    218 4631 Трошкови путовања 220,000  220,000 

    219 4631 Услуге по уговору 2,926,000  2,926,000 

    220 4631 Специјализоване услуге 25,000  25,000 

    221 4631 Материјал 87,000  87,000 

    222 4631 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
35,000  35,000 

    223 4631 Машине и опрема 50,000  50,000 

    224 4631 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти-

Геронтолошки центар 

1,000,000  1,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 070: 
      

     01 Приходи из буџета 10,658,000  10,658,000 

      Функција 070: 10,658,000 0 10,658,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 10,658,000  10,658,000 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0002: 
10,658,000 0 10,658,000 
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  0901-0003  Дневне услуге у заједници    

   
09

0 
  

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

    225 4631 Стални трошкови 118,000  118,000 

    226 4631 Услуге по уговору 4,882,000  4,882,000 

    227 4631 Материјал 1,035,000  1,035,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 070: 
      

     01 Приходи из буџета 6,035,000  6,035,000 

      Функција 070: 6,035,000 0 6,035,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 6,035,000  6,035,000 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0003: 
6,035,000 0 6,035,000 

          

  0901-0005  
Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
   

   
09

0 
  

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

    228 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,100,000  2,100,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

      Функција 090: 2,100,000 0 2,100,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-

0005: 

      

     01 Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0005: 
2,100,000 0 2,100,000 

          

  0901-0006  
Подршка деци и 

породицама са децом 
   

   
04

0 
  Породица и деца    

    229 472 
Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета-Фонд за таленте 
5,000,000  5,000,000 

    230 472 
Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета-Фонд Рудара 
3,962,603  3,962,603 

      
Извори финансирања за 

функцију 040: 
      

     01 Приходи из буџета 6,100,000  6,100,000 
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     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,862,603  2,862,603 

      Функција 040: 8,962,603 0 8,962,603 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-

0006: 

      

     01 Приходи из буџета 6,100,000  6,100,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,862,603  2,862,603 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0006: 
8,962,603 0 8,962,603 

      

 

 

 

   

  0901-0007  
Подршка рађању и 

родитељству 
   

   
04

0 
  Породица и еца    

    231 4631 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти-Вантелесна 

оплодња 

1,000,000  1,000,000 

    232 472 
Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета-Новорођене бебе 
8,500,000  8,500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 040: 
      

     01 Приходи из буџета 9,500,000  9,500,000 

      Функција 040: 9,500,000 0 9,500,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-

0007: 

      

     01 Приходи из буџета 9,500,000  9,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 0901-0007: 
9,500,000 0 9,500,000 

          

  0901-П1   
Подршка социо-хуманитарним организацијама 

и удружењима 
  

   
09

0 
  

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

    233 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,800,000  2,800,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 

      Функција 090: 2,800,000 0 2,800,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0901-П1: 
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     01 Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 

      Свега за пројекат 0901-П1: 2,800,000 0 2,800,000 

          

  0901-П2   
Пројекат изградње нове здраде Центра за 

социјални рад у Алексинцу 
  

   
09

0 
  

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

    234 4632 Зграде и грађевински објекти 50,000,000  50,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 20,000,000  20,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
30,000,000  30,000,000 

      Функција 090: 50,000,000 0 50,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0901-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 20,000,000  20,000,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
30,000,000  30,000,000 

      Свега за пројекат 0901-П2: 50,000,000 0 50,000,000 

          

  0901-П3   Социјална инклузија Рома Општине Алексинац   

   
09

0 
  

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

    235 423 Услуге по уговору 185,000  185,000 

    236 424 Специјализоване услуге 54,000  54,000 

    237 426 Материјал 21,000  21,000 

    238 512 Машине и опрема 40,000  40,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 300,000  300,000 

      Функција 090: 300,000 0 300,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0901-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 300,000  300,000 

      Свега за пројекат 0901-П3: 300,000 0 300,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 11: 
   

     01 Приходи из буџета 85,813,000  85,813,000 

     07 
Донације од осталих нивоа 

власти 
4,535,000  4,535,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
33,242,603  33,242,603 

      Свега за програм 11: 123,590,603 0 123,590,603 
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  1801   
ПРОГРАМ 12.  ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
  

  1801-0001  

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

   

   
74

0 
  Услуге јавног здравства    

    239 464 Услуге по уговору 520,000  520,000 

    240 464 Специјализоване услуге 250,000  250,000 

    
240/

1 
425 

Текуће поправке и 

одржавање 
2,960,000  2,960,000 

    241 464 Материјал 200,000  200,000 

    
241/

1 
482 

Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
592,000  592,000 

    242 464 Зграде и грађевински објекти 400,000  400,000 

    243 464 Машине и опрема 3,228,000  3,228,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 740: 
      

     01 Приходи из буџета 8,150,000  8,150,000 

      Функција 740: 8,150,000 0 8,150,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1801-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 8,150,000  8,150,000 

      
Свега за програмску 

активност 1801-0001: 
8,150,000 0 8,150,000 

          

  1801-0002  Мртвозорство    

   
74

0 
  Услуге јавног здравства    

    244 424 Специјализоване услуге 2,000,000  2,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 740: 
      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      Функција 740: 2,000,000 0 2,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1801-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1801-0002: 
2,000,000 0 2,000,000 

          

  1801-П1   
Набавка дигиталног апарата за ортопан-

томографско снимање вилица 
  

   
74

0 
  Услуге јавног здравства    

    245 464 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
0  0 
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    246 464 Машине и опрема 3,600,000  3,600,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 740: 
      

     01 Приходи из буџета 3,600,000  3,600,000 

      Функција 740: 3,600,000 0 3,600,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1801-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 3,600,000  3,600,000 

      Свега за пројекат 1801-П1: 3,600,000 0 3,600,000 

          

  1801-П2   
Санација и адаптација објеката Дома здравља 

Алексинац  
  

   
74

0 
  Услуге јавног здравства    

    247 464 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
407,000  407,000 

    248 464 Зграде и грађевински објекти 4,243,000  4,243,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 740: 
      

     01 Приходи из буџета 4,650,000  4,650,000 

      Функција 740: 4,650,000 0 4,650,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1801-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 4,650,000  4,650,000 

      Свега за пројекат 1801-П2: 4,650,000 0 4,650,000 

          

  1801-П3   Савет за здравство    

   
74

0 
  Услуге јавног здравства    

    249 424 Специјализоване услуге 500,000  500,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 740: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Функција 740: 500,000 0 500,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1801-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Свега за пројекат 1801-П3: 500,000 0 500,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 12: 
   

     01 Приходи из буџета 18,900,000  18,900,000 

      Свега за програм 12: 18,900,000 0 18,900,000 
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  1201   
ПРОГРАМ 13.  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
  

  1201-0001  
Функционисање локалних 

установа културе  
   

   
82

0 
  Услуге културе    

    250 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
34,200,000  34,200,000 

    251 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
6,150,000  6,150,000 

    252 413 Накнаде у натури 540,000  540,000 

    253 414 
Социјална давања 

запосленима 
1,285,000  1,285,000 

    254 415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
1,470,000  1,470,000 

    255 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
660,000  660,000 

    256 421 Стални трошкови 6,493,000  6,493,000 

    257 422 Трошкови путовања 600,000  600,000 

    258 423 Услуге по уговору 3,475,000  3,475,000 

    259 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
1,793,496  1,793,496 

    260 426 Материјал 2,345,000  2,345,000 

    261 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
2,620,000  2,620,000 

    262 482 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
155,000  155,000 

    263 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
70,000  70,000 

    264 511 Зграде и грађевински објекти 480,000  480,000 

    265 512 Машине и опрема 3,071,000  3,071,000 

    266 515 Нематеријална имовина 1,410,000  1,410,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 66,817,496  66,817,496 

      Функција 820: 66,817,496 0 66,817,496 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 66,817,496  66,817,496 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
66,817,496 0 66,817,496 

          

  1201-0002  
Јачање културне продукције 

и уметничког стваралаштва 
   

   
82

0 
  Услуге културе    

    267 422 Трошкови путовања 370,000  370,000 
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    268 423 Услуге по уговору 3,963,800  3,963,800 

    269 424 Специјализоване услуге 10,010,000  10,010,000 

    270 426 Материјал 620,000  620,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 14,963,800  14,963,800 

      Функција 820: 14,963,800 0 14,963,800 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 14,963,800  14,963,800 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
14,963,800 0 14,963,800 

          

  1201-0003  

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

   

   
82

0 
  Услуге културе    

    271 423 Услуге по уговору 720,000  720,000 

    272 424 Специјализоване услуге 350,000  350,000 

    273 426 Материјал 30,000  30,000 

    274 515 Нематеријална имовина 380,000  380,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 1,480,000  1,480,000 

      Функција 820: 1,480,000 0 1,480,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 1,480,000  1,480,000 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
1,480,000 0 1,480,000 

          

  1201-0004  

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања  

   

   
83

0 
  

Услуге емитовања и 

штампања 
   

    275 423 Услуге по уговору 5,000,000  5,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 830: 
      

     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      Функција 830: 5,000,000 0 5,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0004: 
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     01 Приходи из буџета 5,000,000  5,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0004: 
5,000,000 0 5,000,000 

          

  1201-П1   
Књижевна манифестација "Гордана Брајевић" 

- Центар за културу 
  

   
82

0 
  Услуге културе    

    276 423 Услуге по уговору 380,000  380,000 

    277 424 Специјализоване услуге 450,000  450,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 830,000  830,000 

      Функција 820: 830,000 0 830,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 830,000  830,000 

      Свега за пројекат 1201-П1: 830,000 0 830,000 

          

  1201-П2   
Фестивал првоизведених представа - Центар за 

културу 
  

   
82

0 
  Услуге културе    

    278 423 Услуге по уговору 250,000  250,000 

    279 424 Специјализоване услуге 2,500,000  2,500,000 

    280 426 Материјал 80,000  80,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 2,830,000  2,830,000 

      Функција 820: 2,830,000 0 2,830,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 2,830,000  2,830,000 

      Свега за пројекат 1201-П2: 2,830,000 0 2,830,000 

          

  1201-П3   
Сећање на Тому Здравковића - Центар за 

културу 
  

   
82

0 
  Услуге културе    

    281 423 Услуге по уговору 70,000  70,000 

    282 424 Специјализоване услуге 430,000  430,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Функција 820: 500,000 0 500,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П3: 
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     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Свега за пројекат 1201-П3: 500,000 0 500,000 

          

  1201-П4   Дани Тихомира Ђорђевића - Центар за културу   

   
82

0 
  Услуге културе    

    283 423 Услуге по уговору 350,000  350,000 

    284 424 Специјализоване услуге 150,000  150,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Функција 820: 500,000 0 500,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Свега за пројекат 1201-П4: 500,000 0 500,000 

          

  1201-П5   
Манифестација "На морави воденица стара" - 

Центар за културу 
  

   
82

0 
  Услуге културе    

    285 423 Услуге по уговору 290,000  290,000 

    286 424 Специјализоване услуге 700,000  700,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 990,000  990,000 

      Функција 820: 990,000 0 990,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П5: 
      

     01 Приходи из буџета 990,000  990,000 

      Свега за пројекат 1201-П5: 990,000 0 990,000 

          

  1201-П6   
Манифестација "Изађи ми на теглу" - Центар за 

културу 
  

   
82

0 
  Услуге културе    

    287 423 Услуге по уговору 395,000  395,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 395,000  395,000 

      Функција 820: 395,000 0 395,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П6: 
      

     01 Приходи из буџета 395,000  395,000 

      Свега за пројекат 1201-П6: 395,000 0 395,000 
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  1201-П7   
Уређење амбијента око старе музејске зграде - 

Центар за културу 
  

   
82

0 
  Услуге културе    

    288 424 Специјализоване услуге 20,000  20,000 

    289 511 Зграде и грађевински објекти 510,000  510,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 530,000  530,000 

      Функција 820: 530,000 0 530,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П7: 
      

     01 Приходи из буџета 530,000  530,000 

      Свега за пројекат 1201-П7: 530,000 0 530,000 

          

  1201-П8   
Археолошка проспекција Алексиначке 

општине - Центар за културу 
  

   
82

0 
  Услуге културе    

    290 424 Специјализоване услуге 350,000  350,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 350,000  350,000 

      Функција 820: 350,000 0 350,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П8: 
      

     01 Приходи из буџета 350,000  350,000 

      Свега за пројекат 1201-П8: 350,000 0 350,000 

          

  1201-П9   Културно лето 2019  - Театар 91   

   
82

0 
  Услуге културе    

    291 423 Услуге по уговору 310,000  310,000 

    292 424 Специјализоване услуге 1,700,000  1,700,000 

    293 426 Материјал 100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 2,110,000  2,110,000 

      Функција 820: 2,110,000 0 2,110,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П9: 
      

     01 Приходи из буџета 2,110,000  2,110,000 

      Свега за пројекат 1201-П9: 2,110,000 0 2,110,000 
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  1201-П10   Дечји позоришни фестивал - Театар 91   

   
82

0 
  Услуге културе    

    294 423 Услуге по уговору 146,200  146,200 

    295 424 Специјализоване услуге 700,000  700,000 

    296 426 Материјал 9,000  9,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 855,200  855,200 

      Функција 820: 855,200 0 855,200 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П10: 
      

     01 Приходи из буџета 855,200  855,200 

      Свега за пројекат 1201-П10: 855,200 0 855,200 

      

 

 

 

   

  1201-П11   Подршка цивилном сектору из области културе    

   
82

0 
  Услуге културе    

    297 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
5,800,000  5,800,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 5,800,000  5,800,000 

      Функција 820: 5,800,000 0 5,800,000 

      
Извори финансирања 

пројекат 1201-П11: 
      

     01 Приходи из буџета 5,800,000  5,800,000 

      Свега за пројекат 1201-П11: 5,800,000 0 5,800,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 13: 
   

     01 Приходи из буџета 103,951,496  103,951,496 

      Свега за програм 13: 103,951,496 0 103,951,496 

          

  1301   ПРОГРАМ 14.  РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ   

  1301-0001  

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

   

   
81

0 
  Услуге рекреације и спорта    

    298 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
24,500,000  24,500,000 
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Извори финансирања за 

функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 24,500,000  24,500,000 

      Функција 810: 24,500,000 0 24,500,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 24,500,000  24,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0001: 
24,500,000 0 24,500,000 

          

  1301-0002  
Подршка предшколском и 

школском спорту 
   

   
81

0 
  Услуге рекреације и спорта    

    299 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,000,000  2,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      Функција 810: 2,000,000 0 2,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0002: 
2,000,000 0 2,000,000 

          

  1301-0003  
Одржавање спортске 

инфраструктуре - СРЦА 
   

   
81

0 
  Услуге рекреације и спорта    

    300 421 Стални трошкови 1,500,000  1,500,000 

    301 423 Услуге по уговору 630,000  630,000 

    302 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
1,000,000  1,000,000 

    303 426 Материјал 500,000  500,000 

    304 512 Машине и опрема 870,000  870,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 4,500,000  4,500,000 

      Функција 810: 4,500,000 0 4,500,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 4,500,000  4,500,000 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0003: 
4,500,000 0 4,500,000 
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  1301-0004  
Функционисање локалних спортских установа- 

СРЦА 
  

   
81

0 
  Услуге рекреације и спорта    

    305 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
6,900,000  6,900,000 

    306 412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,250,000  1,250,000 

    307 413 Накнаде у натури 200,000  200,000 

    308 414 
Социјална давања 

запосленима 
290,000  290,000 

    309 415 
Накнада трошкова за 

запослене 
250,000  250,000 

    310 416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
120,000  120,000 

    311 421 Стални трошкови 470,000  470,000 

    312 422 Трошкови путовања 80,000  80,000 

    313 423 Услуге по уговору 1,370,000  1,370,000 

    314 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
100,000  100,000 

    315 426 Материјал 320,000  320,000 

    316 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
500,000  500,000 

    317 512 Машине и опрема 70,000  70,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 11,920,000  11,920,000 

      Функција 810: 11,920,000 0 11,920,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0004: 

      

     01 Приходи из буџета 11,920,000  11,920,000 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0004: 
11,920,000 0 11,920,000 

          

  1301-0005  
Спровођење омладинске политике -

Канцеларија за младе   
  

   
81

0 
  Услуге рекреације и спорта    

    318 423 Услуге по уговору 3,270,000  3,270,000 

    319 424 Специјализоване услуге 120,000  120,000 

    320 426 Материјал 390,000  390,000 

    
320/

1 
481 

Дотације невладиним 

организацијама 
100,000  100,000 

    321 512 Машине и опрема 0  0 

      
Извори финансирања за 

функцију 810: 
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     01 Приходи из буџета 3,880,000  3,880,000 

      Функција 810: 3,880,000 0 3,880,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0005: 

      

     01 Приходи из буџета 3,880,000  3,880,000 

      
Свега за програмску 

активност 1301-0005: 
3,880,000 0 3,880,000 

          

  1301-П1   Пројекат: ОСИС - СРЦА    

   
81

0 
  Услуге рекреације и спорта    

    322 423 Услуге по уговору 280,000  280,000 

    323 426 Материјал 80,000  80,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 360,000  360,000 

      Функција 810: 360,000 0 360,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1301-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 360,000  360,000 

      Свега за пројекат 1301-П1: 360,000 0 360,000 

          

  1301-П2   
Капитално одржавање спортске хале - 

рекострукција мокрих чворова 
  

   
85

0 
  

Рекреација, спорт, култура и 

вере  - истраживање и развој 
   

    324 511 Зграде и грађевински објекти 5,400,000  5,400,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 850: 
      

     01 Приходи из буџета 5,400,000  5,400,000 

      Функција 850: 5,400,000 0 5,400,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1301-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 5,400,000  5,400,000 

      Свега за пројекат 1301-П2: 5,400,000 0 5,400,000 

          

  1301-П3   Реконструкција објекта Брђанка   

   
85

0 
  

Рекреација, спорт, култура и 

вере  - истраживање и развој 
   

    325 511 Зграде и грађевински објекти  0  0 

      
Извори финансирања за 

функцију 850: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0  0 
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      Функција 850: 0 0 0 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1301-П3: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0  0 

      Свега за пројекат 1301-П3: 0 0 0 

          

  1301-П4   
Санација спољне расвете 

игралишта ТАШ у Алексинцу 
   

   
85

0 
  

Рекреација, спорт, култура и 

вере  - истраживање и развој 
   

    326 511 Зграде и грађевински објекти 800,000  800,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 850: 
      

     01 Приходи из буџета 400,000  400,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
400,000  400,000 

      Функција 850: 800,000 0 800,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1301-П4: 
      

     01 Приходи из буџета 400,000  400,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
400,000  400,000 

      Свега за пројекат 1301-П4: 800,000 0 800,000 

          

  1301-П5   
Пројекат "Кошарка без 

граница" 
   

   
85

0 
  

Рекреација, спорт, култура и 

вере  - истраживање и развој 
   

    327 423 Услуге по уговору 45,000  45,000 

    328 511 Зграде и грађевински објекти 1,698,900  1,698,900 

      
Извори финансирања за 

функцију 850: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,743,900  1,743,900 

      Функција 850: 1,743,900 0 1,743,900 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1301-П5: 
      

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
1,743,900  1,743,900 

      Свега за пројекат 1301-П5: 1,743,900 0 1,743,900 

          

  1301-П6   
Учешће у мерама популационе политике-

Пројекат изградње балон сале 
  

   
85

0 
  

Рекреација, спорт, култура и 

вере  - истраживање и развој 
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85

0 

328/

1 
511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000  3,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 850: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      Функција 850: 3,000,000 0 3,000,000 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1301-П6: 
      

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

      Свега за пројекат 1301-П6: 3,000,000 0 3,000,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 14: 
   

     01 Приходи из буџета 55,960,000  55,960,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,143,900  2,143,900 

      Свега за програм 14: 58,103,900 0 58,103,900 

          

  0501   ПРОГРАМ 17.  ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ   

  0501-0001  

Унапређење и побољшање 

енергетске ефикасности и 

употреба обновљивих 

извора енергије 

   

   
62

0 
  Развој заједнице    

    329 424 Специјализоване услуге 1,000,000  1,000,000 

    330 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000  1,000,000 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      Функција 620: 2,000,000 0 2,000,000 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0501-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      
Свега за програмску 

активност 0501-0001: 
2,000,000 0 2,000,000 

          

      
Извори финансирања за 

програм 17: 
   

     01 Приходи из буџета 2,000,000  2,000,000 

      Свега за програм 17: 2,000,000 0 2,000,000 

          

      
Извори финансирања за 

Раздео 4: 
   

     01 Приходи из буџета 1,194,318,027  1,194,318,027 
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     06 
Донације од међународних 

организација 
29,454,800  29,454,800 

     07 
Донације од осталих нивоа 

власти 
4,535,000 15,500,000 20,035,000 

     13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
267,464,067 0 267,464,067 

     16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 7,000,000 7,000,000 

      Свега за Раздео 4: 1,495,771,894 22,500,000 1,518,271,894 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                    

            
Извори финансирања за 

Разделе 1,2,3, и 4 : 
      

          01 Приходи из буџета 1,222,623,027 0 1,222,623,027 

          06 
Донације од међународних 

организација 
29,454,800 0 29,454,800 

          07 
Донације од осталих нивоа 

власти 
4,535,000 15,500,000 20,035,000 

          13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
267,464,067 0 267,464,067 

          16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 7,000,000 7,000,000 

            Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 1,524,076,894 22,500,000 1,546,576,894 
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                                                                                                                                Члан 10. 

 

Овом одлуком утврђени су циљеви и индикатори који ће се пратити у извршењу заједно са финансијским извештајима у току 2019.године. 

 

       РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

Шифра 

Назив Циљ Индикатор 

Вредност 

у базној 

години 

2018 

Циљана 

вредност  

2019 

Циљана 

вредност 

2020 

Циљана 

вредност 

2021 

Средства из 

буџета 

Сопствени и 

други 

приходи 

Укупна 

средства Програм 

 Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3             4 6 7 

1101   Програм 1.  Локални 

развој и просторно 

планирање 

            

36,796,370 0 36,796,370 

  

1101-0001 

Просторно и урбанистичко 

планирање 

Израда планске и 

урбанистичко-

техничке 

документације 

Усвојен генерални 

урбанистички план  1 1  1   1 

 

 

15,250.000              0  15,250.000 

1101-0003 

Управљање грађевинским 

земљиштем 

Стављање у функцију 

грађевинског 

земљишта 

Број локација 

комунално 

опремљеног 

земљишта 1 1 2 2 3,680.000 0 3,680.000 

1101-0004 Стамбена подршка 

Унапређење 

стамбеног положаја 

грађана 

Број домаћинстава 

којима је решено 

стамбено питање 1 2 2  2  17,666,370 0 17,666,370 

1101-0005 

Оставаривање јавног 

интереса у одржавању 

зграда 

Унапређење 

стамбеног положаја 

грађана 

Број  стамбених 

објеката за 

одржавање  5 10  10  200.000 0 200.000 

 

 

 

 



Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   111 
 

 111 

  

 

1102   Програм 2.  Комунална 

делатност 

            

149,417.000 0 149,417.000 

  
1102-0001 

 

Управљање / одржавање јавним 

осветљењем 

 

Адекватанno 

управљање јавним 

осветљењем 

 

Укупан број 

интервенција по 

поднетим 

иницијативама 

грађана за замену 

светиљки када 

престану да раде 

 

500 400 300 200 

44.500.000 0 44.500.000 

Укупан број замена 

светиљки након 

пуцања лампи (на 

годишњој бази) 

 

 

2000 1500 1200 1000 

  

1102-0002 
Одржавање јавних зелених 

површина 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територија 

услугама уређења 

зелених површина 

Број м2 јавних 

зелених површина на 

којима се уређује и 

одржава зеленило у 

односу на укупан број 

м2 зелених површина 

 

110000 110000 110000 110000 11.000.000 0 11.000.000 

  

1102-0003 

 

 

 

 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 

 

 

 

 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територија 

услугама чистоће 

на јавним 

површинама 

 

 

 

Степен покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавно-прометних 

површина (број улица 

које се чисте у односу 

на укупан број улица 

у граду/општини) 

 

 

 

26 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

12,000,000 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

12,000,000 
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 1102-0004 Зоохигијена 

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 

болести које 

преносе животиње 

Висина накнаде 

штете за уједе паса и 

мачака луталица 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 9.000.000 0 9.000.000 

 1102-0008 

Управљање и снабдевање водом 

за пиће 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по км 

водоводне мреже 20 15 10 8 11.000.000 0 11.000.000 

  1102-П1 

Изградња хлорне станице у 

Трњану и Витковцу 

 

Максимално 

могућа 

покривеност 

територије 

општине системом 

водоснабдевања 

 

 

број домаћинства 

обухваћена системом 

водоснабдевања 

 

 700   4.300.000 0 4.300.000 

 1102-П2 

Изградња атмосферске 

канализације у улици Леле 

Поповића у Алексинцу 

 

Каналисање 

отпадних вода  

оптерећење 

постојеће 

канализационе 

мреже 

 

 2200м   15,000.000 0 15,000.000 

 1102-П3 

Израда сепаратора атмосферске 

канализације у улици Душана 

тривунца – друга фаза 

Каналисање 

отпадних вода  

оптерећење 

постојеће 

канализационе 

мреже 

 

 800м   500.000 0 500.000 

 1102-П4 
Санација одрона у Микро насељу 

у Алексинцу 

Ефикасно и 

рационално 

осветљење јавних 

површина 

Дужина улице која 

нису покривена 

јавним осветлењем  

 

 1200м   1,750.000 0 1,750.000 

 1102-П5 

Реконструкција и санација 

домова културе у 

Тешици,Грејачу,Дражевцу, 

Рутевцу и Крушју и  израда 

пројекта санације Дома културе у 

Д.Љубешу и Глоговици 

Одговорно 

коришћење и 

одржавање 

Домова културе 

Број сеоских домова   4 3 3 8.480.000 0 8.480.000 
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 1102-П6 
Текуће одржавање Домова 

културе у МЗ 

Одговорно 

коришћење и 

одржавање 

Домова културе 

Број сеоских домова   10 10  1.070.000 0 1.070.000 

 1102-П7 

Одржавање водопловних 

објеката 

 

Повезивање 

пољопривредног 

земљишта са обе 

стране Мораве 

Број власника 

земљишта 
 400 400  2,500.000 0 2,500.000 

 1102-П8 
Одржавање стамбено пословних 

просторија и фасада 

Ефикасно 

коришћење 

пословних 

просторија 

Број интервенција  5 5  500.000 0 500.000 

 1102-П9 

Пројекат извођења грађевинских 

радова на опремању градсеке 

пијаце у Алексинцу УНОПС-

ЕУПРО 2018 

Изградња  и 

опремање градске 

пијаце  

Број пијачних места     22.587.000 0 22.587.000 

 1102-П10 
Санација армирано потпорног 

зида у КО Копривница 

Отклањање 

последица 

елементарне 

непогоде 

Број санираних 

објеката 
 1   730,000 0 730,000 

 1102-П11 
Пројекат рушења стамбеног 

објекта на Ал.Руднику 

повећање 

безбедности 

грађана 

Број објеката за 

рушење 
 1   1,500,000 0 1,500,000 

 1102-П12 

Адаптација и санација пословног 

објеката у улици Момчила 

Поповића у Алексинцу 

Привођење објекта 

намени 

Број санираних 

објеката 
 1   3,000,000 0 3,000,000 

            

 

 

1501   Програм 3.  Локални 

економски развој 

            

8,950.000 0 8,950,000 

  1501-0001 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 

 

Успостављање 

ефикасног механизма 

за привлачење 

директних страних 

инвестиција 

Израђен акциони план 

мониторинга и 

евалуације стратегије 

ЛЕР 

 

 1 1   2,650.000 0 2,650,.000 
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 1501-0002 

  Мере активне политике 

запошљавања 

 

Успостављање 

механизма за 

подршку 

запошљавању 

Број новозапослених 

уз помоћ 

успостављених 

механизама за 

финансијску подршку 

за запошљавање 

 

 36 30 30 5,000,000 0 5,000,000 

 1501-П1 

Пројекат „Социјално и 

економско оснаживање 

жена у Југоисточној Србији-

Каритас“ 

Економско и 

социјално 

оснаживање жена на 

селу 

 50 50   500,000 0 500,000 

 1501-П2 

Пројекат „Управљања 

јавном својином у функцији 

локалног економског 

развоја „ учешће у пројекту 

Прикупљање података 

о јавној својини за 

сеоске водоводе, 

општинске станове и 

пословни простор 

Број пописаних 

објеката 
 200   800.000 0 800,000 

 

 

1502   Програм 4.  Развој туризма             19,655,000 0 19,655,000 

  

1502-0001 Управљање развојем туризма 

Повећање капацитета 

туристичких организација 

Постојање инфо центра и веб 

презентације 

8 10 11 11 

18,385.000 0 18,385.000 

Број иницијатива које је ТО 

покренула у оквиру 

града/општине у вези са 

пројектима који се тичу туризма 

или развоја туристичких 

локалитета 

Стварање партнерства и сарадње 

са окружењем 

Број туристичких  организација 

из региона са којима се сарађује 
13 15 17 17 
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Усвојеност и испуњење циљева 

дефинисаних  у релевантној 

стратегији која се односи на 

туризам  

Укупан број гостију (домаћи и 

страни гости) 

1067 1200 1450 1550    

  1502-0002 Промоција туристичке понуде 

Адекватна промоција туристичке 

понуде општине на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који промовишу 

туристичку понуду општине у 

земљи на којима учествује ТО 

општине 15 17 18 18 

520.000 0 520.000 

 

Подстицање жена на бављење 

туризмом у сеоским срединама  

 

Број  предавања на тему развоја 

туризма и подстицање жена на 

развој сеоског туризма 

 

 3 3 3 

Број жена учесница предавања 

за промоцију и развој туризма 
 30 30  

 

 

Повећање информисаности  

јавности на домаћем тржишту  о 

туристичкој понуди општине кроз 

активности ТО и стратешка 

партнерства 

 

 

 

 

Број одржаних промотивних 

акција са туристичким 

организацијама из Региона са 

којима се сарађује 

7 9 9 9 

 1502-П1 

Пројекат инвестистиционог одржавања 

објекта Липовац – израда платоа 

 

Побољшање изледа приступних 

површина објекту  
Квалитетнија туристичка понуда  10% 10% 10% 750.000 0 750.000 

 

 

0101   Програм 5.  Развој 

пољопривреде 

            

16,936,879 0 16,936,879 
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 0101-0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

 

Ефикасно управљање 

пољопривредним земљиштем у 

државној својини 

Проценат 

коришћења  

пољопривредног 

земљишта 

обухваћених 

годишњим 

програмом, у 

односу на укупне 

расположиве 

пољопривредне 

површине  

 

40,1% 48% 50% 52% 3,936,879 0 3,936,879 

  0101-0002 

Мере подршке руралном 

развоју 

 

Изградња ефикасног, конкурентног и 

одрживог пољопривредног сектора 

Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан 

број 

пољопривредних 

газдинстава  

 

2,8% 3% 3,2%  13.000.000 0 13.000.000 

 

 

 

 

0401   Програм 6.  Заштита 

животне средине 

            

45,251,300 0 45,251,300 

  0401-0001 

 Управљање заштитом 

животне средине 

 

Испуњење обавеза у складу 

сазаконима у домену постојања 

стратешких и оперативних планова 

као мере заштите 

Усвојен програм 

заштите животне 

средине са 

акционим планом  

 

 1   900.000 0 900.000 

  0401-0002 

  Праћење квалитета 

елемената животне средине 

 

Праћење у скалду са законским 

прописима 

Број урађених 

мониторинга  

 

 3 1 1 3.500.000 0 3.500.000 
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 0401-0003 Заштита Природе 
Унапређење заштите природних 

вредности 

Проценат 

територије под 

заштитом III 

категорије 

 10 10 15 4.301,300 0 4.301,300 

 0401-0004 
Управљање отпадним 

водама 
Проширење канализационе мреже      0 0 0 

  0401-0005 

Управљање комуналним 

отпадом 

 

Спровођење редовних мерења на 

територији града/општине и 

испуњење обавеза у складу са 

законима 

Број очишћених 

„дивљих“ депонија  

 

 50 50 45 31,400,000 0 31,400.000 

 0401-П1 

Изградња фекалне 

канализације  у делу улице 

Партизанскаа у Алексинцу 

 

Проширење канализационе мреже у 

насељу 

број домаћинства 

која немају решено 

одвођење отпадне 

воде 

 

 20   0 0 0 

 0401-П2 

Изградња фекалне 

канализације у делу улице 

Орашачка 

Проширење канализационе мреже у 

насељу 

број домаћинства 

која немају решено 

одвођење отпадне 

воде 

 

 25   600,000 0 600,000 

 0401-П3 

Израда пројектне 

документације за изградњу 

примарне фекалне 

канализације за  насеље 

Житковац и гравитирајућа 

насеља 

Проширење канализационе мреже у 

насељу 

број домаћинства 

која немају решено 

одвођење отпадне 

воде 

 

 1000   300.000 0 300.000 

 0401-П4 

Израда фекалне 

канализације у Душановој 

улици са везом у Скојевској 

улици, Петра Добрњца, 

Милоша Качаревића 

Проширење канализационе мреже у 

насељу 

број домаћинства 

која немају решено 

одвођење отпадне 

воде 

 

 90   2,500.000 0 2,500.000 
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 0401-П5 

Израда пројектне 

документације за изградњу 

примарног колектора од 

Гробљанског моста до 

границе Ко Вакуп /пројекат 

геодетског обележавања/ 

Проширење канализационе мреже у 

насељу 

број домаћинства 

која немају решено 

одвођење отпадне 

воде 

 

 1000   0 0 0 

 0401-П6 

Израда септичке јаме за 

потребе посл.објекта у 

Тешици 

Проширење канализационе мреже 

за објекте од јавног значаја  

Број објеката: 

здравствена 

амбуланта, МЗ и 

вртић 

 3   1.750.000 0 1.750.000 

 

 

0701   Програм 7.  Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

            

315,005,064  315,005,064 

  0701-0002   

Одржавање квалитета путне 

мреже кроз реконструкцију и 

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

 

Развој 

инфракструктуре-

изградња новог 

коловоза   

Број километара 

санираних и/или 

реконструисаних 

путева 

 

1,7 5 5 5 131.000.000 0 131.000.000 

  0701-П1 

Реконструкција локалног 

пута Житковац-Д.Адровац 

(ул.Горичка и Солунска) 

Развој инфраструктуре 

изградња новог 

коловоза 

Повећање дужине 

саобраћајнице 
 800м   32.000.000 0 32.000.000 

  0701-П2 

Санација водопропуста на 

локалном путу Житковац-

Д.Адровац 

 

Развој инфраструктуре  
Повећање дужине 

саобраћајнице 
 300м 260м  5,500.000 0 5,500.000 

  0701-П3 

Уређење тротоара, платоа и 

јавне површине улице иза 

стадиона "Таш" у Алексинцу  

Развој инфраструктуре 

– уређење тротоара 

Повећање дужине 

уређених тротоара 

 

 600м  0 1,600.000 0 1.600.000 

  0701-П4 

Израда пројектне 

документације за уређење 

ул. Ратка Жунића, 9. југовића 

и Таковске 

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

    200.000 0 200.000 
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  0701-П5 

Израда техничке 

документације за изградњу 

коловоза ул. Спортска у 

Алекиснцу од пиварског до 

висећег моста 

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

  м 0 800.000 0 800.000 

  0701-П6 
Санација пропуста у 

Житковцу 

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

 500м   3,550.000 0 3,550.000 

  0701-П7 

Изградња коловоза дела 

улице Горанске са 

атмосферским 

одводњавањем прва фаза 

 

Развој 

инфракструктуре – 

изградња путева 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

0 км  0 8,000.000 0 8,000.000 

  0701-П8 

Санацију моста на реци 

Моравици у улици Љупчета 

Николића у Алексинцу 

/гробљански мост/ 

 

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

0 1км  0 12,000.000 0 12,000.000 

 0701-П9 

Санација дела коловоза 

Трњане-Јаковље, деонице 

Радевац-Јаковље 

 

Развој 

инфракструктуре 

повећање дужине 

изграђених 

саобраћајница 

0 1км  0 100.000 0 100.000 

 0701-П10 

Уређење пешачке зоне у 

улици Књаза Милоша у 

Алексинцу – I фаза 

Израда главног 

пешачког тока 

Побољшање квалитета 

пешачке зоне 
0 6500м2  0 104,000,000 0 104,000,.000 

 0701-П11 
Уређење тротоара у улици 

В.Југославије у Алексинцу 

Развој инфраструктуре 

– уређење тротоара 

Повећање дужине 

уређених тротоара 

 

 600м  0 3,500.000 0 3.500.000 
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2001   Програм 8.  

Предшколско 

васпитање 

            

158,910,000 22.500.000 181,410,000 

  2001-0001 

Функционисање 

предшколских 

установа  

Обезбеђени 

прописани 

технички услови 

за васпитно-

образовни рад са 

децом 

Просечан број деце 

у групи (јасле, 

предшколски,ппп) 

јасле15   

васпитне 24    

припремни 

13 

јасле14 

васпитне 23     

припремни 

13 

јасле13 

васпитне 22     

припремни 

13 

јасле13 

васпитне 22    

припремни 

13 

152,250.000 22.500.000 174.500.000 

Број објеката 

предшколскх 

установа 

29 29 29 29 

Просечан број деце 

по васпитачици 

(јасле, предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм) 

17 16 15 15 

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања  

Број запослених који 

је добио најмање 24 

бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

76 76 76 76 

Број  посебних и 

специјалних 

програма у објекту 

предшколске 

установе 

1 1 2 3 

Ефикасно 

предшколско 

васпитање и 

образовање и 

рационална 

употреба 

средстава  

Број запослених 

васпитача и укупан 

број запослених по 

детету у 

предшколској 

установи (ФТЕ 

еквивалентан броју 

васпитача са пуним 

радним временом) 

васпитачи63 

укупан број 

запоснеих 

по детету 

0.17    

васпитачи63 

укупан број 

запоснеих 

по детету 

0.17    

васпитачи63 

укупан број 

запоснеих 

по детету 

0.17    

васпитачи63 

укупан број 

запоснеих 

по детету 

0.17    



Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   121 
 

 121 

Просечна цена по 

детету (у јасленој и 

предшколској групи, 

деци са сметњама у 

развоју) 

3.890,00 3.890,00 4.000,00 5.000,00 

Повећање броја 

група  
        

Смањење листе 

чекања 
199 138 119 119 

 2001-П1 
Енергетска санација 

објекта у Буцековој 

Енергетска 

санација објекта 

Уштеда енергије у 

установи 
    5,860.000 0 5,860.000 

 2001-П2 

Реконструкција 

централног грејања у 

објекту у Мишићевој 

улици 

Унапређење 

квалитета услуге 
Ефикасије грејање      800.000 0 800.000 

 

 

2002   Програм 9.  Основно 

образовање 

            

106.395.440   106,395,440 

  2002-0001 
Функционисање основних 

школа 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са 

децом у основним 

школама  

Број школских 

објеката/број школа 
10 10 10 10 

105,195,440 0 105,195,440 

Просечан број ученика 

по одељењу 

(разврстани по полу) 

23 23 23 23 
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Број школа у којима је 

надлежна инспекција 

(санитарна за хигијену, 

грађевинска за 

грађевинске услове и 

инспрекција заштите 

која котролише 

безбедност и здравље 

на раду) констатовала 

неиспуњење основних 

критериијума хигијене 

и естетике (везано за 

фасаду, кречење 

унутрашњих 

просторија, тоалете) 

5 4 4 1 

Повећање досутпности 

и приступачности 

основног образовања 

деци са сметњама у 

развоју 

Број  деце укључених у 

инклузивно 

образовање 

8 8 8    

  2002-П1 

Реконструкција крова на 

школском објету у Грејачу, 

ОШ „Аца Синадиновић 

Лоћика“ 

Побољшање услова 

рада ученика школе у 

адекватније 

опремљеном простору 

у смислу комформа и 

безбедности, како за 

ученике тако и за 

наставнике и све 

остале који бораве у 

предметној 

Број позитивних 

реакција и очигледно 

већа посвећеност 

креативном раду 

 100%   1.200.000 0 1.200.000 

 

 

 

2003   Програм 10. Средње 

образовање 

            

65,470,000 0 65,470,000 
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2003-0001 Функционисање средњих 

школа 

Унапређење квалитета 

образовања у средњим 

школама 

Број школских 

објеката/број школа 

3 3 3 3 

41.970.000 0 41.970.000 

  2003-П1 Изградња котларнице - 

Пољопривредна школа 

Шуматовац 

побољшање услова за 

несметано одвијање 

наставе 

број деце у школском 

објекту 

 

220 

 

220 

 

250 

 

250 

0 0 0 

 2003-П2 Пројекат завршетка изградње 

Пољопривредне школе у 

Алексинацу 

Стављање у функцију 

новог школског објекта Број објеката 

  1  

20,500,000 0 20,500,000 

 2003-П3 Пројекат енергетске 

ефикасности - ТШ "Прота 

Стеван Димитријевић" у 

Алексинцу 

 

Унапређење квалитета 

образовања у средњим 

школама Број деце у објекту 

    

0 0 0 

  2003-П4 Пројекат конверзије 

централног грејања у 

Алексиначкој Гимназији 

Унапређење квалитета 

образовања у средњим 

школама Број деце у објекту  

 320 330  

3,000.000 0 3,000.000 

 

 

0901   Програм 11.  Социјална  и 

дечја заштита 

            

123,590,603 0 123,590,603 

  0901-0001 
Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 

Побољшање 

социјално-

економских услова 

живота грађана који 

припадају посебно 

осетљивим социјаним 

групама ( Роми, 

избегли, ИРЛ, 

повратници по 

Споразуму о 

реадмисији,...)  

Број избеглих, 

интерно расељених и 

повратника по 

Споразуму о 

реадмисији којима је 

обезбеђено адекватно 

решавања стамбених 

услова  

15 10     

33,235.000 0 33,235.000 

Број избеглих 

,интерно расељених и 

повратника по 

радмисији којима је 

пружена подршка у  

економском 

оснаживању  

  8     
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Унапређење заштите 

сиромашних  

Проценат грађана који 

добијају новчане 

накнаде и помоћ у 

натури у складу са 

Одлуком о социјалној 

заштити у односу на 

укупан број грађана  

2.50% 2.68% 2.81% 2.91% 

Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи  

1288 1380 1450 1500 

Висина буџетских 

издвајања за мере 

матријалне подршке  

10000000 19000000 20000000 21000000 

  0901-0002 

Породични и домски 

смештај, прихватилишта, и 

друге врсте смештаја 

Социјално деловање - 

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу 

људима,  

Број деце са 

сметњама у развоју 

корисника дневног 

боравка 

10 12 15 20 

10.658.000 0 10.658.000 

Број старих лица на 

смештају у установама 

социјалне заштите 

100 120 130 150 

Број особа жртава 

насиља на 

привременом 

смештају 

10 15 15 20 

 

0901-0003 Дневне услуге у заједници 

Успостављањем 

услуге Дневни 

боравак стварају се 

услови за развој, 

социјалну интеграцију 

и побољшаље 

квалитета живота 

деце и младих са 

сметњама у развоју, 

кроз развој животних 

вештина и 

подстицање 

осамостаљивања, 

чиме се даје подршка 

Број корисника услуге   15 15 15 6.035.000 0 6.035.000 
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породицама и 

превенира смештај у 

инситуције социјалне 

заштите. 

  0901-0005 Активности Црвеног крста 

Социјално деловање - 

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу 

људима, 

организовањем 

различитих облика 

помоћи 

Број акција на 

прикупљању 

различитих  врста  

помоћи ( укљућујући и 

акције добровољног 

давања крви)  

10 12     

2,100.000 0 2,100.000 

Број дистрибуираних 

пакета хране за 

социјално угрожено 

становништво 

        

Број волонтера 

Црвеног крста 
        

Број ученика и 

студената корисника 

општинске стипендије 

145 180 200 250 

 0901-0006 
Подршка деци и породици 

са децом 

Обезбеђивање 

материјалне подршке 

за децу и породицу 

Број ученика и 

студената корисника 

општинске стипендије 

145 180 200 250 8.962.603 0 8.962.603 

 0901-0007 
Подршка рађању и 

родитељству 
 

Број новорођених 

беба на територији 

општине 

400 450 500 550 9.500.000 0 9.500.000 

 0901-П1 

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 

Подстицање развоја 

разноврсних 

социјалних услуга у 

заједници и 

укључивање у сферу 

пружања услуга што 

више различитих 

социјалних актера 

Број удружења / 

хуманитарних 

организација које 

добијају средства из 

буџета ЛС 

5 5 5 6 

2.800.000 0 2.800.000 

Број услуга које 

реализују 

организације 

5 6 6 8 
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 0901-П2 

Пројекат изградње нове 

зграде Центра за 

социјални рад у Алексинцу 

Побољшање 

квалитета социјалних 

услуга 

Изградња објекта  1   50,000.000 0 50,000.000 

 0901-П3 
Социјална инклузија Рома 

Општине Алексинац 

Укуључивање 

популације Рома у 

активности локалне 

заједнице 

Број лица ромске 

националности 
    300,000 0 300,000 

 

 

1801   Програм 12.  Примарна 

здравствена заштита 

            

18,900,000.00 0 18,900,000.00 

  

1801-0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

Унапређење 

доступности и 

правичности примарне 

здравствене заштите 

(ПЗЗ)  

Број лекара на 1.000 

становника - 

здравствена заштита 

одраслог становништва 

0.9 1.2 1.6 2 

8,150.000 0 8,150.000 

Број амбуланти у 

односу на укупан број 

месних заједница 

(мрежа примарне 

здравствене заштите) 

0.18% 0.20% 0.26% 0.28% 

Број насеља у којима 

нема сеоске 

станице/амбуланте или 

није адекватно 

опремљена (не 

обезбеђује минимум 

услова) 

58 55 51 48 

Унапређење квалитета 

примарне здравствене 

заштите-превенција и 

интегрисане услуге 

Удео превентивних 

прегледа у односу на 

укупан број прегледа 

/поређен са 

националним 

стандардом 

15% 18% 22% 25% 



Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   127 
 

 127 

Унапређење 

ефикасности примарне 

здравствене заштите 

Просечан број посета 

по изабраном лекару 5850 6250 6800 7250 

Проценат буџета који 

се издваја за набавку, 

инвестиционо и текуће 

одржавање 

медицинске, 

немедицинске опреме 

и превозних средстава 

као и опреме у области 

интегрисаног 

здравственог 

информационог 

сисема  

25% 46% 52% 56% 

1801-0002 Мртвозорство  Број мртвозорника  4 4 4 4 2.000.000 0 2.000.000 

 1801-П1 

Набавка дигиталног апарата 

за ортопан-томографско 

снимање вилица 

Повећање кавалитета 

стоматолошке 

здравствене заштите 

Број апарата  1   3,600,000 0 3,600,000 

 1801-П2 

Санација и адаптација 

објеката Дома здравља 

Алексинац (Амбуланте: у  

Мозгову, Тешици, Вукањи, 

Кулини, Катуну, Горњем 

Крупцу и Житковцу) 

Побошање квалитета 

здравствене услуге у 

сеоским амбулантама 

Број сеоских амбуланти 1 6 2  4,650,000 0 4,650,000 

 1801-П3 Савет за здравство 

Подршка развоју 

примарне здравствене 

заштите 

Усвојена локална 

стратегија развоја 

здравства за период 

2017-2022 

 1   500,000 0 500,000 
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1201   Програм 13.  Развој културе             103,951,496 0 103,951,496 

  1201-0001 
Функционисање локалних 

установа културе  

Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета културне 

инфраструктуре 

Број субјеката културне 

инфраструктуре према 

типу (установа кулутре, 

КУД, удружења) 16 18 18  

66,817,496 0 66,817,496 

Очување 

традиционалних 

културних вредности, 

унапређивање 

постојећих и 

планирање нових 

програма, који се 

осмишљавају тако да 

могу да прате актуелну 

ситуацију и трендове у 

култури 

Број појединачних 

програма који се 

реализују на 

територији општине 

Алексинац у 

организацији установа 

културе 

253 260 272 284 

Добро планирана 

програмска активност 

са основним циљем да 

мотивише посетиоце 

да активно учествују у 

конзумирању 

програмских 

активности 

Укупан број посетиоца 

у програмима који се 

реализују преко 

установа културе 

33270 34000 35000 36000 

Укључивање у 

програмске активности 

што већег броја пре 

свега младих људи и 

иницирање њихове 

програмске делатности 

Број учесника које 

ангажује Центар за 

културу и уметност у 

циљу реализације 

планираних програма 

3857 3900 3950 4000 

  

1201-0002 

 

 

Јачање културне продукције 

и уметничког стваралаштва  

Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета културне 

инфраструктуре 

 Број грађана који су 

учествовали у 

програмима културне 

продукције уметничког 

стваралаштва 

 1050 1100  1200  1500  

14.963.800 0 14.963.800 
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1201-0003 

 

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 

Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији у 

уметничком 

стваралаштву 

Број грађана који су 

учествовали у 

програмима  

 1000 

 

1100 1400 

1.480.000 0 1.115.000 

 1201-0004 

 

Одтваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у облати јавног 

информисања 

Унапређење јавног 

информисања од 

локалног значаја 

Број конференција за 

штампу или других 

информативних 

скупова  

30 35 35 35 5.000.000 0 5.000.000 

  1201-П1 

Пројекат "Књижевна 

манифестација Гордана 

Брајовић" 

Повећање броја 

квалитетних ученичких 

радова Број пристиглих радова 

1656 1700 1750 1800 

830.000 0 830.000 

Подстицање и развој 

издаваштва за децу Број учесника  

719 725 730 740 

Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу Број школа 

158 160 162 165 

Укључивање свих 

субјеката образовног и 

културног рада на 

реализации 

манифестације 

Број установа у култури 

и образовању које 

учествују у реализацији 

манифестације 

15 16 17 18 

  1201-П2 
Пројекат "Фестивал 

првоизведених представа" 

Промовисање 

Алексинца и овог дела 

Србије у свету културе 

и уметности 

Укупан број 

професионалних 

позоришта који је 

конкурисао за учешће 

на Фестивалу 

12 13 14 15 

2.830.000 0 2.830.000 Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу 

Број присутних 

гледалаца током 

Фестивала 

провизведених 

представа 

2340 2380 2400 2420 

Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу 

Број реализованих 

поставки у галеријама 

Центра за културу и 

уметност 

38 40 42 44 
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1201-П3 
Пројекат Сећање на Тому 

Здравковића 

Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу 

Број постилаца  

 200 200 250 500.000 0 500.000 

 

1201-П4 Дани Тихомира Ђорђевића 

Успешност 

манифестације у 

квалитативном смислу 

Број постилаца  

 100 120 150 500.000 0 500.000 

 

1201-П5 
Манифестација ,,На Морави 

воденица стара" 

Повећање квалитета 

манифестације 

Број посетилаца на 

манифестацији 
4500 5500 6000 6000 990.000 0 990.000 

 

1201-П6 

Манифестација "Изађи ми на 

теглу" 

 

Такмичње у прављењу 

ајвара 

Број пријављених 

екипа 
10 15 15 15 395.000 0 395.000 

 
1201-П7 

 

Уређење амбијента око старе 

музејске зграде – Центар за 

културу 

Повећање капацитета 

понуде из области 

културе 

   1     530.000 0 530.000 

  1201-П8 

Пројекат  "Археолошка 

проспекција алексиначке 

општине" 

Утврђивање броја и 

положаја локалитета на 

територији општине 

Утврђивање броја и 

положаја локалитета на 

територији општине 

55 55 30 20 

350.000 0 350.000 
Комплетирање 

археолошке карте 

алексиначке општине 

30% 40% 20% 10% 

 1201-П9 
Културно лето 2019 – Театар 

91 

Окупљање што већег 

броја деце и омладине, 

у току летњег распуста. Број деце Посетилаца 

  1500 1700 2,110.000 0 2,110.000 

 1201-П10 Дечији позоришни фестивал 

Окупљање што већег 

броја деце и омладине, 

у току зимског распуста. Број деце Посетилаца 

  1500 1700 855,200 0 855,200 

  

1201-П11 

Подршка цивилном сектору 

из области културе 

Помоћ у раду цивилног 

сектора Број удружења  

 15 15 15 

5.800.000 0 5.800.000 
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1301   Програм 14.  Развој спорта 

и омладине 

            

58,103,900 0 58,103,900 

  1301-0001 

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

Обезбеђивање услова 

за рад и унапређење 

капацитета спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта у 

граду/општини 

Број установа и 

организација у 

области спорта преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта   

54 54 55 55 

24.500.000 0 24.500.000 

Број посебних и 

годишњих програма 

спортских 

организација 

финансираних од 

стране града/општине  

54 54 55 55 

Проценат буџета 

намењен 

финансирању 

спортских 

организација  

1,5 1,5 1,5 1,6 

  1301-0002 

Подршка предшколском, 

школском и рекреативном 

спорту и масовној физичкој 

култури 

Максимална могућа 

доступност постојећих 

спортских објеката 

предшколском, 

школском и 

рекреативном спорту 

и масовној физичкој 

култури 

Број објеката који је 

доступан за 

коришћење 

предшколском, 

школском и 

рекреативном спорту 

и масовној физичкој 

култури 

5 6 6 6 2.000.000 0 2.000.000 
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Просечан број дана у 

години када су 

постојећи објекти 

доступни 

предшколском, 

школском и 

рекреативном спорту 

и масовној физичкој 

култури  

250 250 250 250 

Максимално могуће 

искоришћење 

доступних термина за 

рекреативно бављење 

спортом на теренима 

који се издају 

Попуњеност 

расположивих 

капацитета 

100 100 100 100 

Добра сарадња са 

школским установама 

у циљу организованог 

бављења спортом 

омладине 

Укупан број основних 

и средњих школа које 

користе доступне 

термине постојећих 

спортких објеката за 

физичку активност 

деце 

7 7 7 7 

Број основних и 

средњих школа које 

немају салу за 

физичко васпитање  

3 3 3 3 

Број младих талената 

којима су додељене 

стипендије из буџета 

општине/града 

  75  80  80  

  1301-0003 
Одржавање спортске 

инфраструктуре - СРЦА 

Планска градња нових 

спортских објеката и 

редовно одржавање 

постојећих спортских 

објеката од интереса 

за општину/град 

Трошкови одржавања 

спортских објеката у 

односу на укупну 

површину спортских 

објеката 

  6,000,000 3.000,000 3.000,000 4.500.000 0 4.500.000 
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 1301-0004 
Функционисање локалних 

спортских установа-СРЦА 

Планска градња нових 

спортских објеката и 

редовно одржавање 

постојећих спортских 

објеката од интереса 

за општину/град 

Трошкови одржавања 

спортских објеката у 

односу на укупну 

површину спортских 

објеката 

    11.920.000  11.920.000 

 1301-0005 

Спровођење омладинске 

политике – Канцеларија за 

младе 

Подршка активном 

укључивању младих у 

различите друштвене 

активности 

Број младих жена 

корисника услуга 
 95 100  3,880.000 0 3,880.000 

  1301-П1 
Олимпијске сеоске игре 

ОСИС 

Очување здравља, 

популаризација 

спортских активности 

на селу и међусобно 

повезивање на 

територији РС 

Број учесника 450 550 500 500 360.000 0 360.000 

 1301-П2 

Капитално одржавање 

спортске хале – 

реконструкција мокрих 

чворова 

Обезбеђење бољих 

услова за бављење 

спортом 

Број клубова 

корисника 
 20 20 20 5.400.000 0 5.400.000 

 1301-П3 
Реконструкција објекта на 

Брђанци   

Обезбеђење бољих 

услова за бављење 

спортом 

Број клубова 

корисника 
 5 6 6 0 0 0 

 1301-П4 
Санација спољне расвете 

игралишта ТАШ у Алексинцу 

Обезбеђење бољих 

услова за бављење 

спортом 

Број клубова 

корисника 
 5 5 5 800,000 0 800,000 

 1301-П5 
Пројекат „Кошарка без 

граница“ 

Стварање услова за 

боље и квалитетније 

бављење спортом  

Број корисаника 

сопртског терена  
 10.000 10.000  1.743.900 0 1.743.900 
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 1301-П6 

Учешће у мерама 

популационе политике-

Пројекат изградње балон 

сале 

Стварање услова за 

боље и квалитетније 

бављење спортом  

Број корисаника 

сопртског терена  
 2000    2000  3,000,000 0 3,000,000 

 

 

0602   Програм 15.  Локална 

самоуправа 

            

272,608,842 0 272,608,842 

  0602-0001 

Функционисање 

локалне самоуправе и 

градских општина 

Обезбеђено 

континуирано 

функционисање органа 

ЈЛС и органа градске 

општине 

Број седница 

градског/општинског 

већа 

26 30 30 30 

219,936.000 0 219,936.000 

Броја службеника 

/функционера у 

органима и службама 

града/општине 

(разврстано по полу)  

3 3 3 3 

Проценат буџета који 

се издваја за плате 

запослених у 

органима и службама 

града/општине 

(/функционери и 

службеници) 

9.5 9 9.5 9.5 

  0602-0002 Месне заједнице 

Обезбеђено 

задовољавање потреба 

и интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница  

Проценат буџета 

града/општине који се 

користи за трошкове и  

планове  рада 

/програме месних 

заједница 

1.83 2 2.2 2.2 17.270.000 0 17.270.000 
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  0602-0003 
Сервисирање јавног  

дуга 

Одржавање 

финансијске 

стабилности 

града/општине и 

финансирање 

капиталних 

инвестиционих расхода  

Учешће укупног 

дугорочног задужења 

за капиталне 

инвестиционе расходе 

у односу на укупно 

остварене текуће 

приходе буџета 

локалне власти у 

претходној години < 

50% 

        0 0 0 

  0602-0004 
Правобранилаштво 

општине Алексинац 

Заштита имовинских 

права и интереса  

града/општине   

Број предмета у раду 

правобранилаштва 
228 200 200    

6,170.000 0 6,170.000 Број решених 

предмета (позитивних 

и негативних по  

града/општине ) 

99       

  0602-0007 

Функционисање 

националног савета 

националних мањина 

Задовољење потреба и 

интереса националних 

мањина у локалној 

заједници 

Број реализованих 

пројеката 
2 3 3 3 500.000 0 500.000 

  0602-0009 
Текућа буџетска 

резерва 
      14,291,064 0 14,291,064 

  0602-0010 Стална текућа резерва         5.000.000 0 5.000.000 

 

0602-0014 

Ванредне ситуације 

 

 

 

Изградња  ефикасног 

превентивног система 

заштите и спасавања на 

избегавању последица 

елементарних непогода 

Број идентификованих 

објеката критичне 

инфрастуктуре  10 10  

2.630.000 

 

0 

 

2.630.000 

 

 

0602-П1 Савет за безбедност 

саобраћаја 

Подршка локалном 

развоју безбедности у 

саобраћају 

Број студија из 

безбедности 

саобраћаја 1 1 2  4.011,778 0 4.011,778 

 
0602-П2 

Пројекат подршке 

цивилним друштвима  

Број цивилних 

друштава  15 15 18 2.800.000 0 2.800.000 
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 2101 

Програм 16. Политички 

систем локалне 

самоуправе  

      22.135.000 0 22.135.000 

 0602-0001   

Функционисање 

скупштине 

 

Функционисање 

скупштине 

Број седница 

скупштине општине  
 9 10 10 11,500.000 0 11.500.000 

 0602-0002 
Функционисање 

извршних  органа 

Функционисање 

извршних органа 
Број седница   20 20 20 8.485.000 0 8.485.000 

 0602-0003 

Подршка раду 

извршних органа власти 

и скупштине 

Функционисање 

извршних органа власти 
     1,500.000 0 1,500.000 

  0602-П2 Прослава Дана општине 

Обележавање дана 

општине кроз 

одржавање културних 

манифестација и 

промоцију општине 

Број гостију из земље 

и иностранства 
   100 110  110  380.000 0 380.000 

  0602-П3 

Обележавање 

историјских догађаја 

(Шуматовачка, 

Делиградска и битка 

код Г.Адровца) 

Промоција општине 

кроз обележавање 

важних историјских 

датума 

Број гостију из земље 

и иностранства 
   100 100  100  270.000 0 270.000 

 

  501 

Програм 17. 

Енергетска  

ефикасност       2.000.000 0 2.000.000 

  

0501-0001 

Унапређење и 

побољшање 

енергетске 

ефикасности  и 

употреба 

обновљивих извора 

енергије 
Смањење потрошње 

енергије  

Укупна потрошња 

енергије у јавним 

зградама     2.000.000 0 2.000.000 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ  
            1.524,076,894 22.500.000 1,546,576,894 
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Члан 11. 

 

      БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ      

 Табела 1. 
 Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 

Редн

и 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Број запослених у октобру 

2018. године 

Запослени који су 

одсутни са рада у 

октобру 2018. године (по 

основу боловања, пл. 

одсуства, непл. одсуства 

и сл.) 

Укупан број запослених у 

октобру 2018. године 

Планирани број 

запослених на дан 

01.01.2019. године 

Планирано увећање броја 

запослених до 1. 

децембра 2019. године 

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 

2019. године 

Укупан број 

запослених 1. 

децембра 2019. 

године 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупан 

број 

запослен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупан 

број 

запослен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослен

их 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укуп

ан 

број 

запо

слен

их 

1 2 3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 10 11 12 13 
14(12+

13) 
15 16 

17(15+16

) 
18 19 

20(18+19

) 
21 22 

23(2

1+22

) 

1 

Органи и службе 

локалне власти 

132 13 145 3 0 3 135 13 148   0 0 0 0 0 0 0 125 13 138 

      Изабрана 

лица 

 4 4  0 0  4 4   0  0 0  0 0  4 4 

      Постављена 

лица  

 4 4  0 0  4 4   0  0 0  0 0  4 4 

      Запослени 
132 5 137 3 0 3 135 5 140   0  0 0  0 0 125 5 130 

2 

Установе културе                                                                                                                                                         
40 8 48 1 0 1 41 8 49 42 8 50 0 0 0 0 0 0 42 8 50 

      Постављена 

лица  

 3 3  0 0  3 3  3 3  0 0  0 0  3 3 

      Запослени 
40 5 45 1 0 1 41 5 46 42 5 47 0 0 0 0 0 0 42 5 47 
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3 

Остале установе 

из области 

јавних служби 

које се 

финансирају из 

буџета (навести 

назив установе):                                                                                   

11 3 14 0 0 0 20 3 23 19 3 22 0 0 0 0 0 0 19 3 22 

1. Липовац 0 1 1 0 0 0 9 1 10 11 1 12 0 0 0 0 0 0 11 1 12 

      Постављена 

лица  

 1 1  0 0  1 1  1 1  0 0  0 0  1 1 

      Запослени 
 0 0 0 0 0 9 0 9 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 

2. Отис (СРЦА) 11 2 13 0 0 0 11 2 13 8 2 10 0 0 0 0 0 0 8 2 10 

      Постављена 

лица  

 1 1  0 0  1 1  1 1  0 0  0 0  1 1 

      Запослени 
11 1 12 0 0 0 11 1 12 8 1 9 0 0 0 0 0 0 8 1 9 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица  

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

      Запослени 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица  

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

      Запослени 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица  

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

      Запослени 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Дирекције 

основане од 

стране локалне 

власти 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица  

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

      Запослени 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Месне заједнице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     Изабрана лица   0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

      Запослени 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 

Предшколске 

установе  

130 22 152 11 0 11 141 22 163 134 22 156 0 1 1 4 0 4 130 23 153 

Постављена лица  1 1  0 0  1 1  1 1  0 0  0 0  1 1 

Запослени 
130 21 151 11 0 11 141 21 162 134 21 155 0 1 1 4 0 4 130 22 152 

7 

Нове установе и 

органи (навести 

назив установа и 

органа):                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица  

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

      Запослени 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица  

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

      Запослени 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Постављена 

лица  

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

      Запослени 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Укупно за све 

кориснике 

буџетa који се 

финансирају  са 

економских 

класификација 

411 и 412 

313 46 359 15 0 15 337 46 383 195 33 228 0 1 1 4 0 4 316 47 363 

 
      Изабрана 

лица 

 4 4  0 0  4 4  0 0  0 0  0 0  4 4 

 
      Постављена 

лица  

 10 10  0 0  10 10  6 6  0 0  0 0  10 10 

       Запослени 
313 32 345 15 0 15 337 32 369 195 27 222 0 1 1 4 0 4 316 33 349 

 

 

Т1.1 -  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 
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Број запослених у 

октобру 2018. године 

Запослени који су одсутни 

са рада у октобру 2018. 

године (по основу 

боловања, пл. одсуства, 

непл. одсуства и сл.) 

Укупан број 

запослених у октобру 

2018. године 

Планирани број запослених на 

дан 01.01.2019. године 

Планирано увећање броја 

запослених до 1. децембра 

2019. године 

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 2019. 

године 

Укупан број запослених 1. 

децембра 2019. године 

Број 

запо

слен

их на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослени

х 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослени

х 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запослен

их на 

одређен

о  

Укупан 

број 

запослени

х 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запослен

их на 

одређен

о  

Укупан број 

запослених 

3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 10 11 12 13 14(12+13) 15 16 17(15+16) 18 19 20(18+19) 21 22 23(21+22) 

132 13 145 3 0 3 135 13 148 133 13 146 5 0 5 13 0 13 125 13 138 

 4 4   0  4 4  4 4   0   0  4 4 

 4 4   0  4 4  4 4   0   0  4 4 

132 5 137 3  3 135 5 140 133 5 138 5  5 13  13 125 5 130 

40 8 48 1 0 1 41 8 49 42 8 50 0 0 0 0 0 0 42 8 50 

 3 3   0  3 3  3 3   0   0  3 3 

40 5 45 1  1 41 5 46 42 5 47   0   0 42 5 47 

20 3 23 0 0 0 20 3 23 19 3 22 0 0 0 0 0 0 19 3 22 

9 1 10 0 0 0 9 1 10 11 1 12 0 0 0 0 0 0 11 1 12 

 1 1   0  1 1  1 1   0   0  1 1 

9  9   0 9 0 9 11  11   0   0 11 0 11 

11 2 13 0 0 0 11 2 13 8 2 10 0 0 0 0 0 0 8 2 10 

 1 1   0  1 1  1 1   0   0  1 1 

11 1 12   0 11 1 12 8 1 9   0   0 8 1 9 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

98 22 120 10 0 10 108 22 130 101 22 123 0 0 0 0 0 0 101 22 123 

 1 1   0  1 1  1 1   0   0  1 1 

98 21 119 10  10 108 21 129 101 21 122   0   0 101 21 122 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 
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290 46 336 14 0 14 304 46 350 295 46 341 5 0 5 13 0 13 287 46 333 

 4 4  0 0  4 4  4 4  0 0  0 0  4 4 

 10 10  0 0  10 10  10 10  0 0  0 0  10 10 

290 32 322 14 0 14 304 32 336 295 32 327 5 0 5 13 0 13 287 32 319 

 

 

 

 

Т1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 

Број запослених у 

октобру 2018. године 

Запослени који су одсутни 

са рада у октобру 2018. 

године (по основу 

боловања, пл. одсуства, 

непл. одсуства и сл.) 

Укупан број запослених у 

октобру 2018. године 

Планирани број запослених на 

дан 01.01.2019. године 

Планирано увећање броја 

запослених до 1. децембра 2019. 

године 

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 

2019. године 

Укупан број запослених 1. 

децембра 2019. године 

      

Број 

запо

слен

их на 

неод

ређе

но  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупа

н број 

запосл

ених 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запослен

их на 

одређен

о  

Укупан 

број 

запослени

х 

Број 

запослен

их на 

неодређ

ено  

Број 

запослен

их на 

одређен

о  

Укупан 

број 

запослени

х 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослени

х 

Број 

запо

слен

их 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослени

х 

3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 10 11 12 13 14(12+13) 15 16 17(15+16) 18 19 20(18+19) 21 22 23(21+22) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 
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    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 
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    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Т1.3 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 

Број запослених у октобру 

2018. године 

Запослени који су одсутни са 

рада у октобру 2018. године 

(по основу боловања, пл. 

одсуства, непл. одсуства и 

сл.) 

Укупан број 

запослених у октобру 

2018. године 

Планирани број запослених на 

дан 01.01.2019. године 

Планирано увећање броја 

запослених до 1. децембра 2019. 

године 

Планирано смањење броја 

запослених до 1. децембра 

2019. године 

Укупан број запослених 1. 

децембра 2019. године 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупан 

број 

запослен

их 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укупан 

број 

запослени

х 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запо

слен

их 

на 

одре

ђено  

Укуп

ан 

број 

запо

слен

их 

Број 

запослен

их на 

неодређ

ено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослени

х 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан број 

запослених 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослени

х 

Број 

запосл

ених 

на 

неодр

еђено  

Број 

запосл

ених 

на 

одређ

ено  

Укупан 

број 

запослени

х 

3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 10 11 12 13 14(12+13) 15 16 17(15+16) 18 19 20(18+19) 21 22 23(21+22) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 
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    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0     0   0 0     0     0     0   0 0 

    0     0 0 0 0     0     0     0 0 0 0 

32 0 32 1 0 1 33 0 33 33 0 33 0 1 1 4 0 4 29 1 30 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

32  32 1  1 33 0 33 33  33  1 1 4  4 29 1 30 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 
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  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0   0  0 0   0   0   0  0 0 

  0   0 0 0 0   0   0   0 0 0 0 

32 0 32 1 0 1 33 0 33 33 0 33 0 1 1 4 0 4 29 1 30 

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

32 0 32 1 0 1 33 0 33 33 0 33 0 1 1 4 0 4 29 1 30 

 

 

 

 

   МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ   

 Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2018. године и планирана пројекција за 

период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 

411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 

412 

Редн

и број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских средстава 

локалне власти 

Укупан 

број зап. у 

октобру 

2018. 

године из 

извора 01 

Маса 

средстава за 

плате на 

извору 01  

Укупан 

број зап. у 

октобру 

2018. 

године из 

извора 04 

Маса 

средстава 

за плате на 

извору 04  

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2018. године 

из извора 

05-08 

Маса средстава 

за плате на 

извору 05-08   

Укупан 

планира

н број 

зап. у 

децембр

у 2018. 

године 

из 

извора 

01 

Маса 

средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2018. године 

из извора 04 

Маса 

средстава за 

плате на 

извору 04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2018. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 

средстава за 

плате на 

извору 05-08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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1 

Органи и службе 

локалне власти 

148 121,400,000 0  0  138 124,500,000 0  0  

      Изабрана лица 4  0  0  4  0  0  

      Постављена лица  4  0  0  4  0  0  

      Запослени 140  0  0  130  0  0  

2 

Установе културе                                                                                                                                                         
49 37,400,000 0  0  47 40,350,000 0  0  

      Постављена лица  3  0  0  3  0  0  

      Запослени 46  0  0  47  0  0  

3 

Остале установе из 

области јавних 

служби које се 

финансирају из 

буџета (навести 

назив установе):                                                                                   

23 17,000,000 0 0 0 0 22 17,600,000 0 0 0 0 

1. Липовац 10 7,500,000 0  0  12 9,450,000 0  0  

      Постављена лица  1  0  0  1  0  0  

      Запослени 
9  0  0  11  0  0  

2. Отис (СРЦА) 13 9,500,000 0  0  10 8,150,000 0  0  

      Постављена лица  1  0  0  1  0  0  

      Запослени 
12  0  0  9  0  0  

3. 0  0  0  0  0  0  

      Постављена лица  0  0  0  0  0  0  

      Запослени 
0  0    0  0  0  

4. 0  0  0  0  0  0  

      Постављена лица  0  0  0  0  0  0  

      Запослени 
0  0  0  0  0  0  

5. 0  0  0  0  0  0  

      Постављена лица  0  0  0  0  0  0  

      Запослени 
0  0  0  0  0  0  

4 

Дирекције основане 

од стране локалне 

власти 

0  0  0  0  0  0  

      Постављена лица  0  0  0  0  0  0  
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      Запослени 0  0  0  0  0  0  

5 

Месне заједнице 0  0  0  0  0  0  

     Изабрана лица  0  0  0  0  0  0  

      Запослени 0  0  0  0  0  0  

6 

Предшколске 

установе  

130 90,248,126 0  33 15,500,000 123 98,070,000 0  30 14,500,000 

Постављена лица 1  0  0  1  0  0  

Запослени 129  0  33  122  0  30  

7 

Нове установе и 

органи (навести 

назив установа и 

органа):                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0  0  0  0  0  0  

      Постављена лица  0  0  0  0  0  0  

      Запослени 
0  0  0  0  0  0  

2. 0  0  0  0  0  0  

      Постављена лица  0  0  0  0  0  0  

      Запослени 
0  0  0  0  0  0  

3. 0  0  0  0  0  0  

      Постављена лица  0  0  0  0  0  0  

      Запослени 
0  0  0  0  0  0  

8 

Укупно за све 

кориснике буџетa 

који се финансирају  

са економских 

класификација 411 

и 412 

350 266,048,126 0 0 33 15,500,000 330 280,520,000 0 0 30 14,500,000 

       Изабрана лица 4  0  0  4  0  0  

       Постављена лица  10  0  0  10  0  0  

       Запослени 336  0  33  319  0  30  
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 БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2019. ГОДИНИ  

         

 Табела 3.        

Ред.бр. 

Назив корисника чије се плате у 

2019. години финансирају из 

буџета на осталим економским 

класификацијама  

Економска 

класификација 

(навести која ) 

Број запослених на 

неодређено време 

Маса средстава за 

плате запослених 

на неодређено 

време 

Број запослених 

на одређено 

време 

Маса средстава за 

плате запослених 

на одређено време  

Укупан број 

запослених 

Укупна маса средстава 

за плате запослених у 

2019. години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 

1 Центар за социјални рад 463111 6 5,505,000   6 5,505,000 

2         

6         

20   6 5,505,000 0 0 6 5,505,000 

 
                                                                                        

  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2019. ГОДИНИ  

          

 Табела 4. 2018 2019 

Ред.бр. 

Директни и 

индиректни корисници 

буџетских средстава 

локалне власти 

Планирана 

средства на 

економској 

класификацији 465 

у 2018. години 

Маса средстава 

за запослене чија  

плата не може 

да се умањи у 

складу са 

Законом за 2018. 

годину 

Број запослених 

чија плата не 

може да се 

умањи у складу 

са Законом у 

2018. години 

Исплаћена средства 

на економској 

класификацији 465 у 

2018. години 

Планирана 

средства на 

економској 

класификацији 

465 за 2019. 

годину 

Маса средстава за 

запослене чија  плата 

не може да се 

умањи у складу са 

Законом за 2019. 

годину 

Укупна маса средстава 

на економској 

класификацији 465 да 

је могла да се умањи 

за 10% 

Број запослених чија 

плата не може да се 

умањи у складу са 

Законом у 2019. 

години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7-8) 10 
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1 Органи и службе 

локалне власти 

10,000,000 16,820,000 34 8,950,000 9,600,000  9,600,000 27 

2 Установе културе                                                                                                                                                         1,820,000 410,000 1 2,500,000 2,620,000  2,620,000 1 

3 

Остале установе из 

области јавних служби 

које се финансирају из 

буџета (навести назив):                                                                                   

1,300,000 400,000 1 920,000 800,000 0 800,000 2 

1. Липовац 650,000 400,000 1 310,000 300,000  300,000 1 

2. Отис (СРЦА) 650,000   610,000 500,000  500,000 1 

4 

Дирекције основане 

од стране локалне 

власти 

      0  

5 Месне заједнице       0  

6 Предшколске установе  7,300,000 20,950 52 5,500,000 7,300,000  7,300,000  

7 

Нове установе и 

органи (навести назив):                         

        

1.         

8 

Укупно за све 

кориснике буџетa који 

се финансирају  са 

економских 

класификација 411 и 

412 

20,420,000 17,650,950 88 17,870,000 20,320,000 0 20,320,000 30 

 

 

 

 

 

  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2019. ГОДИНИ  

       

 Табела 5. 2018 2019 
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Ред.бр. 

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне власти 

Планирана средства у 

2018. години на 

економској 

класификацији 414 

Исплаћена средства у 

2018. години на 

економској 

класификацији 414 

Број запослених за који 

су исплаћена средства у 

2018. години 

Планирана средства на 

економској класификацији 414 

у 2019. години 

Број запослених за који су 

планирана средства у 2019. 

години на 414 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Органи и службе локалне 

власти    6,000,000 8  

2 Установе културе                                                                                                                                                               

3 

Остале установе из области 

јавних служби које се 

финансирају из буџета 

(навести назив):                                                                                   

     

1. Липовац       

2. Отис       

4 Месне заједнице       

5 
Дирекције основане од 

стране локалне власти 

      

6 Предшколске установе        

7 

Нове установе и органи 

(навести назив):                         
      

1.ПУ „ЛАНЕ“       

8 Укупно за све кориснике 

буџетa    6,000,000 8  

 

 

  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2019. ГОДИНИ     

            

 Табела 6. 2018 2019 

Ред.бр. 
Директни и 

индиректни корисници 

Планирана средства у 2018. години 

на економској класификацији 416 

Исплаћена средства у 2018. години 

на економској класификацији 416 

Укупан број 

запослених за 

који су 

Укупан број 

запослених 

за који су 

Планирана средства у 2019. 

години на економској 

класификацији 416 

Укупан број 

запослених 

за који се 

Укупан број 

запослених за који се 

планира исплата 
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буџетских средстава 

локалне власти 

Јубиларне 

награде 

Други основ 

(навести који): 

Јубиларне 

награде 

Други основ 

(навести који): 

исплаћена 

средства за 

јубиларне 

награде у 2018. 

години  

исплаћена 

средства по 

другом 

основу у 

2018. години  

Јубиларне 

награде 

Други основ 

(навести који): 

планира 

исплата 

средстава за 

јубиларне 

награде у 

2019. години  

средстава по другом 

основу у 2019. 

години  

Накнаде 

члановима 

комисија 

Накнаде 

члановима 

комисија 

Накнаде 

члановима 

комисија 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Органи и службе 

локалне власти 

780,000 770,000 762,000 770,000 8 10 700,000 500,000 7 10 

2 Установе културе                                                                                                                                                         148,000 0 148,000 0 1 0 660,000 0 4 0 

3 

Остале установе из 

области јавних служби 

које се финансирају из 

буџета (навести назив):                                                                                   

116,000 44,000 116,000 44,000 1 4 70,000 50,000 1 4 

1. Липовац           

2. Отис 116,000 44,000 116,000 44,000 1 4 70,000 50,000 1 4 

4 

Дирекције основане 

од стране локалне 

власти           

5 Месне заједнице  10,000         

6 Предшколске установе  900,000 300,000 900,000 300,000 15 12 1,200,000  13  

7 

Нове установе и 

органи (навести назив):                         
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.                     

2.                     

3.                     

8 Укупно за све 

кориснике буџетa  

1,944,000 1,114,000 1,926,000 1,114,000 25 26 2,630,000 550,000 25 14 

 

 

 

  ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2019. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА  ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ  
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 Табела 7.                        

Ред.

бр. 

Звања и 

занимања 

Основ

ни 

коеф. 

Дод

атни 

кое

ф. 

Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.) 

Основиц

а 

Нето 

плата 

Бро

ј 

зап

осл

ени

х 

Додаци 

за 

минули 

рад 

Дод

аци 

за 

прек

овре

мeн

и и 

прип

равн

ост 

Укупна 

нето плата 

за број 

запослени

х 

Бруто I 
Бруто II 

(411+412) 

 

Именовaн

а и 

постављен

а лица 

највише 

до 30% 

Који 

кoордин

ира 

најслож

еније 

активнос

ти до 

10% 

Који 

руководи 

унутрашњ

ом орг. 

јединицом 

до 10% 

Припре

ма и 

изврше

ње 

буџета 

или фин. 

плана, 

вођење 

посл. 

књига и 

састављ

ање рач. 

извештај

а до 10% 

На 

послови

ма 

комунал

ног 

полицај

ца до 

10% 

На 

пословима 

буџетске 

инспекције 

до 10% 

Укупа

н 

коефи

цијент 

 

из

ра

же

н у 

пр

оц

ен

ту  

изра

жен 

кроз 

кое

фиц

ијен

т 

 

из

ра

же

н у 

пр

оц

ен

ту  

из

ра

же

н 

кр

оз 

ко

еф

иц

иј

ен

т 

 

изра

жен 

у 

проц

енту  

из

ра

же

н 

кр

оз 

ко

еф

иц

иј

ен

т 

 

из

ра

же

н у 

пр

оц

ен

ту  

из

ра

же

н 

кр

оз 

ко

еф

иц

иј

ен

т 

 

из

ра

же

н у 

пр

оц

ен

ту  

из

ра

же

н 

кр

оз 

ко

еф

иц

иј

ен

т 

 

изра

жен 

у 

проц

енту  

изра

жен 

кроз 

кое

фиц

ијен

т 

 На одређено 

време  

262.60 32.7

0 

            276.02   13 25,260 0 786,380 1,121,797 1,322,599 

1 Изабрана лица 7.74  %  %  %  %  %  %  7.74 10,389.0

7 

80,411 1 3,860  84,271 120,216 141,735 

1.1 Изабрана лица 6.64  %  %  %  %  %  %  6.64 10,389.0

7 

68,983 1 1,656  70,639 100,770 118,807 

1.2 Изабрана лица 6.94  %  %  %  %  %  %  6.94 10,389.0

7 

72,100 1 1,730  73,830 105,321 124,174 

1.3 Изабрана лица 5.05  %  %  %  %  %  %  5.05 10,389.0

7 

52,465 1 420  52,885 75,442 88,946 

2 Именована 

(постављена) 

лица 

31.01  %  %  %  %  %  %  31.01 2,235.80 69,332 1 1,664  70,996 101,278 119,407 
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2.1 Именована 

(постављена) 

лица 

30.50  %  %  %  %  %  %  30.50 2,235.80 68,192 1 3,546  71,738 102,337 120,655 

2.2 Именована 

(постављена) 

лица 

29.00  %  %  %  %  %  %  29.00 2,235.80 64,838 1 5,706  70,544 100,634 118,647 

2.3 Именована 

(постављена) 

лица 

27.00  %  %  %  %  %  %  27.00 2,235.80 60,367 2 6,520  127,253 181,531 214,025 

3 Саветник 12.05 8.40 % 0.60 %  %  %  %  %  21.05 2,438.17 51,323 1   51,323 73,215 86,320 

3.1 Саветник 12.05 8.40 %  %  %  %  %  %        0 0 0 

3.2 Саветник 12.05 6.92 % 0.57 %  %  %  %  %  19.54 2,438.17 47,642 1   47,642 67,963 80,128 

4 Виши стручни 

сарадник  

10.77  %  %  %  %  %  %  10.77  0    0 0 0 

5 Стручни 

сарадник, 

преводилац, 

библиотекар  

10.45 5.75 %  %  %  %  %  %  16.20 2,438.17 39,498 1 158  39,656 56,571 66,697 

5.1 Виши 

референт, ВКВ 

радник, 

стенограф  

10.50  %  %  %  %  %  %  10.50 2,438.17 25,601 1   25,601 36,520 43,058 

6 Виши сарадник  9.91  %  %  %  %  %  %  9.91  0    0 0 0 

7 Сарадник  8.95 2.30 %  %  %  %  %  %  11.25  0    0 0 0 

8 Виши 

референт, ВКВ 

радник, 

стенограф  

8.85  %  %  %  %  %  %  8.85  0    0 0 0 

9 Референт, 

дактилограф 

8.74 0.93 %  %  %  %  %  %  9.67  0    0 0 0 

10 Квалификован

и радник  

8.00  %  %  %  %  %  %  8.00  0    0 0 0 

11 Неквалификов

ани радник 

6.40  %  %  %  %  %  %  6.40  0    0 0 0 

 На неодређено 

време 

139.03 113.

91 

            206.48  0 135 283,578 0 5,219,689 7,446,061 8,778,906 
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3 Самостални 

стручни 

сарадник 

12.05 8.40 %  %  %  %  %  %  20.45 2,438.17 49,861 33 61,746  1,707,145 2,435,300 2,871,218 

3.1 Самостални 

стручни 

сарадник 

12.05 8.40 % 2.04 %  %  %  %  %  22.49 2,438.17 54,834 7 30,938  414,779 591,696 697,610 

3.2 Самостални 

стручни 

сарадник 

12.05 8.40 % 1.02 %  %  %  %  %  21.47 2,438.17 52,348 9 26,742  497,870 710,228 837,358 

3.3 Самостални 

стручни 

сарадник 

12.05 8.40 % 0.60 %  %  %  %  %  21.05 2,438.17 51,323 3 11,261  165,231 235,708 277,900 

4 Виши стручни 

сарадник  

10.77 8.20 %  %  %  %  %  %  18.97 2,438.17 46,252 2 1,999  94,503 134,812 158,943 

5 Стручни 

сарадник, 

преводилац, 

библиотекар  

10.45 5.75 %  %  %  %  %  %  16.20 2,438.17 39,498 9 693  356,178 508,100 599,050 

6 Виши сарадник  9.91 3.60 %  %  %  %  %  %  13.51 2,438.17 32,940 9 14,985  311,442 444,283 523,809 

6.1 Виши сарадник  9.91 3.60 % 1.35 %  %  %  %  %  14.86 2,438.17 36,231 1 3,335  39,566 56,443 66,546 

7 Сарадник  8.95 2.30 %  %  %  %  %  %  11.25 2,438.17 27,429 2 272  55,131 78,646 92,724 

8 Виши 

референт, ВКВ 

радник, 

стенограф  

8.85 1.20 %  %  %  %  %  %  10.05 2,681.99 26,954 26 51,969  752,773 1,073,856 1,266,076 

8.1 Виши 

референт, ВКВ 

радник, 

стенограф  

8.85 1.20 % 1.00 %  %  %  %  %  11.05 2,681.99 29,636 7 17,516  224,968 320,924 378,370 

9 Референт, 

дактилограф 

8.74 0.93 %  %  %  %  %  %  9.67 2,681.99 25,935 2 754  52,624 75,069 88,507 

10 Квалификован

и радник  

8.00 0.53 %  %  %  %  %  %  8.53 2,681.99 22,877 5 10,871  125,258 178,685 210,669 

11 Неквалификов

ани радник 

6.40 53.0

0 

%  %  %  %  %  %  6.93 2,681.99 18,586 20 50,497  422,221 602,312 710,126 

12 УКУПНО 401.63 146.

61 

 7.18  0.0

0 

 0.0

0 

 0.0

0 

 0.0

0 

 0.00 482.50   148 308,838 0 6,006,069 8,567,858 10,101,505 

 



Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   157 
 

 157 

 

 

 

                                                              ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2016.,  2017. И 2018. ГОДИНИ КАО И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ    

                  

 

Табела 

8. 2016 2017 2018 2019 

Ре

д.б

р. 

Директ

ни и 

индире

ктни 

корисн

ици 

буџетск

их 

средста

ва 

локалн

е 

власти 

413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

1 

Органи 

и 

службе 

локалн

е 

власти 

886,774 7,096,498 7,511,639 1,287,438 480,000 3,140,000 2,960,000 1,530,000 1,190,000 4,840,000 3,370,000 1,550,000 790,000 8,990,000 3,500,000 1,200,000 

2 

Устано

ве 

културе                                                                                                                                                         

405,846 49,300 2,024,984 715,763 615,000 860,000 1,460,000 892,564 630,000 1,028,000 1,380,000 148,000 540,000 1,285,000 1,470,000 660,000 

3 

Остале 

установ

е из 

област

и 

јавних 

служби 

које се 

финанс

ирају 

из 

буџета 

(навест

133,550 294,335 1,293,237 20,570 210,000 250,000 1,125,000 150,000 250,000 350,000 900,000 160,000 200,000 390,000 1,160,000 120,000 
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и 

назив):                                                                                   

1. 

Липова

ц 

 258,212 700,279  30,000 10,000 895,000 60,000 30,000  720,000   100,000 910,000  

2. Отис 133,550 36,123 592,958 20,570 180,000 240,000 230,000 90,000 220,000 350,000 180,000 160,000 200,000 290,000 250,000 120,000 

3.                 

4.                 

5.                 

4 

Дирекц

ије 

основа

не од 

стране 

локалн

е 

власти 

184,909 124,948 757,477 99,683             

5 

Месне 

заједни

це 

 20,000 61,356              

6 

Предш

колске 

установ

е  

 793,648 8,013,748 647,154 280,000 2,070,000 4,000,000 1,430,000 320,000 1,800,000 5,000,000 1,200,000 50,000 1,000,000 4,500,000 1,200,000 

7 

Нове 

установ

е и 

органи 

(навест

и 

назив):                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5                 

2.                 

8 

Укупно 

за све 

корисн

ике 

буџетa  

1,611,079 8,378,729 19,662,441 2,770,608 1,585,000 6,320,000 9,545,000 4,002,564 2,390,000 8,018,000 10,650,000 3,058,000 1,580,000 11,665,000 10,630,000 3,180,000 
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Члан 12. 

За извршење одлуке о буџету одговоран је председник општине. 

Наредбодавац за извшење буџета је председник општине. 

Члан 13. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за 

уплату средстава која припадају буџету.  

За законито и наменско коришћење средстава за раздео 1, одговоран је председник 

Скупштине општине. 

За законито и наменско коришћење средстава за раздео 2. одговоран је председник 

општине. 

За законито наменско коришћење средства за раздео 3. одговоран је правобранилац 

општине . 

За законито и наменско коришћење средстава за раздео 4. одговоран је начелник 

Општинске управе. 

Члан 14. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 

најмање два пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по 

истеку шестомесечног,односно деветомесечног периода.У року од петнаест дана по подношењу 

извештаја из става 1. овог члана,општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих 

одступања. 

Члан 15. 

Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему 

доноси председник општине. Финансијска служба директног корисника уз сагласност одељења за 

финансије може извршити повећање или смањивање апропријације у висини до 5% одобрених 

средстава за одређеног буџетског корисника, односно до 10% вредности апропријације унутар 

програма који се финансира из буџета. 

 

Члан 16. 

 Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и упрваљање јавном 

имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом 

о буџетском систему. 

 Овлашћује се председник општине да, у складу  са чланом 27ж Закона о буџетском 

систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискланог дефицита изнад 

утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

Члан 17. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника јавних средстава 

који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом 

рачуну трезора. 

Члан 18. 

 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају 

одговарати апропријацији која им је за намену овом Одлуком одобрена и пренета.  

 Изузетно корисници из става 1. Овог члана, у складу са чланом 54.Закона о буџетском 

систему, могу преузети обавезе по уговору  који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање 

у више година, на основу предлога ограна надлежног за послове финансија, уз сагласност 
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општинског већа а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 12. ове 

одлуке. 

 Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за 

преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за 

финансије. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства 

распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства 

одобрена и пренета.Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава 

буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих 

других извора.Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у 2018. 

години, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих 

обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

 

Члан 19. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на 

принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно 

актом Владе предвиђен другачији метод. 

Члан 20. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације 

утврђене Одлуком. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног 

уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.Преузете обавезе чији 

је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о 

буџетском систему, не могу се извшавати на терет буџета. 

 

Члан 21. 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 

пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који 

уређују јавне набавке. Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама 

сматра се  набавка истоврсних добара, услуга или радова  чији номинални износ за утврђивање 

укупне процењене вредности на годишњем нивоу биће одређен Законом о буџету Републике 

Србије за 2019. годину.   

Члан 22. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални 

стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.Ако 

корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у 

члану 4. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та 

средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. Ако корисници буџетских средстава не 

остваре додатне приходе,утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода 

неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Члан 23. 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се 

на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.Уз 

захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 

Члан 24. 

У складу са чланом 33. Одлуке о социјалној заштити („Сл.лист општине Алексинац“, бр. 

10/13, 23/14, 4/15, 13/15, 29/15, 6/16, 26/17)  износ једнократне новчане накнаде за сваку новорођену 

бебу износи 20.000 динара. 

Члан 25. 

 У буџетској 2019.години неће се вршити обрачуна и исплата божићних, годишњих и 

других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима , за 
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директне  и индиректне кориснике средстава буџета, осим  јубиларних награда за запослене које су 

то право стекли у 2019.години. 

Члан 26. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход 

амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан 27. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета,  општина се  може  задужити у складу 

са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу(„Службени гласник РС“, број 78/11). 

 

Члан 28. 

Одлуку о задуживању ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих 

расхода предвиђених буџетом, у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу, доноси надлежни орган. 

 

Члан 29. 

Одлуку о отварању буџетског фонда доноси Општинско веће у складу са чланом 64. 

Закона  о буџетском систему. 

 

Члан 30. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра  2019. 

године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2019. годину. 

 

Члан 31. 

Изузетно, у случају да се буџету општине Алексинац из другог буџета (Републике, 

Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска 

трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања 

донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе 

надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода 

по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

   

Члан 32. 

 Овлашћује се Одсек за  буџет и трезор Одељења за финансије да врши усклађивања 

исказаних примања и издатака са важећом буџетском класификацијом.  

 

Члан 33. 

 Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у “Службеном листу општине 

Алексинац”. 

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

Алексинац», а примењиваће се од 01. јануара 2019. године. 

 

                                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

  I Број: 011-23 

У Алексинцу, 21.03.2019.године                        Председник,                                                                                                                                   

                Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон и 47/18) и члана 

40. став 1. тачка 1. Статута општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац ", број 

29/2018), 

            Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 21.03.2019.године, донела је 

 

 

П О С Л О В Н И К 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

            Пословником Скупштине општине Алексинац (у даљем тексту: Пословник) уређује се 

конституисање, организација и рад Скупштине општине Алексинац (у даљем тексту: Скупштина), 

начин остваривања права и дужности одборника, јавност рада, као и друга питања везана за рад 

Скупштине и њених радних тела. 

 

Члан 2. 

            Скупштина је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене 

Уставом, законом и Статутом општине (у даљем тексту: Статут).  

            Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним 

гласањем, у складу са законом и Статутом.  

 

Члан 3. 

Скупштину представља и заступа председник Скупштине. 

 

Језик, писмо и родна неутралност израза 

 

Члан 4. 

            У Скупштини је у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, у складу са Уставом, 

законом и Статутом.  

 

Члан 5. 

            Сви појмови у овом Пословнику употребљени у граматичком мушком роду подразумевају 

мушки и женски природни род. 

            Именице које означавају службене позиције, положаје и функције у Општини Алексинац (у 

даљем тексту: Општина), користе се у облику који изражава пол лица које је њихов носилац. 

 

Печат Скупштине 

Члан 6. 

            Печат Скупштине је округлог облика, пречника 32 мм, са грбом Републике Србије у 

средини. 

            Текст печата на српском језику, ћириличким писмом, исписан је у концентричним 

круговима око грба Републике Србије. 

            У првом, спољашњем кругу, исписан је назив „РЕПУБЛИКА СРБИЈА АЛЕКСИНАЦ“. 

            У следећем, унутрашњем кругу, исписан је текст: „Скупштина општине Алексинац''. 

            Печат Скупштине поверава се на чување секретару Скупштине. 

 

 

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ  
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Сазивање конститутивне седнице  

Члан 7. 

            Конститутивну седницу новог сазива Скупштине, после спроведених избора за одборнике 

Скупштине, сазива председник Скупштине из претходног сазива, у року од 15 дана од дана 

објављивања коначних резултата избора. 

            Ако је председник Скупштине из претходног сазива одсутан, спречен или не жели да сазове 

конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, то може учинити најстарији одборник из 

претходног сазива који то прихвати, који је овлашћен да сазове конститутивну седницу у року од 

15 дана од истека рока из става 1. овог члана. 

            Уз позив за конститутивну седницу Одељење за скупштинске послове сваком кандидату за 

одборника обавезно доставља Статут, Пословник, Извештај Изборне комисије општине Алексинац 

(у даљем тексту: Изборна комисија) о спроведеним изборима и Етички кодекс понашања 

функционера локалне самоуправе у Србији (у даљем тексту: Етички кодекс).  

 

Председавање конститутивном седницом  

Члан 8. 

            Конститутивном седницом, до избора председника Скупштине, председава најстарији 

кандидат за одборника који је присутан на седници и који се прихвата те дужности (у даљем 

тексту: председавајући), а у раду му помажу секретар Скупштине из претходног сазива. 

            Пре почетка седнице, Одељење за скупштинске послове утврђује укупан број присутних и 

обавештава председавајућег да ли је присутан потребан број кандидата за одборнике за рад и 

одлучивање. 

            Одредбе овог Пословника које се односе на овлашћења председника Скупштине, сходно се 

примењују и на овлашћења председавајућег конститутивне седнице. 

 

Дневни ред седнице 

Члан 9. 

            На конститутивној седници Скупштине врши се потврђивање мандата одборника, избор 

председника и постављење секретара Скупштине.  

            Осим обавезних тачака дневног реда из става 1. овог Пословника, конститутивна седница 

Скупштине може имати следеће тачке дневног реда: 

избор заменика председника Скупштине; 

избор извршних органа општине; 

избор чланова Административно-мандатне комисије.  

            Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем 

секретара Скупштине. 

 

Потврђивање мандата одборника 

Члан 10. 

            Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 4 године, односно до 

престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.  

            О потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници.  

            Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за одборника и 

извештаја Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике. 

  Потврђивањем мандата новоизабраних одборника престају функције председника и 

заменика председника Скупштине из претходног сазива. 

 

 

 

 

 

Верификациони одбор 

Члан 11. 
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            На почетку конститутивне седнице, на предлог председавајућег, Скупштина већином гласова 

присутних кандидата за одборнике именује Верификациони одбор од 3 члана, које предлажу три 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини.  

          Верификационим одбором председава његов најстарији члан.  

            Верификациони одбор ради на седници којој присуствују сви чланови одбора и одлучује 

већином гласова чланова одбора. 

            Када Скупштина потврди мандате одборника, Верификациони одбор престаје са радом. 

 

Члан 12. 

            По именовању Верификационог одбора, председавајући одређује паузу у раду Скупштине 

најдуже до 30 минута, како би се састао Верификациони одбор.  

            На основу извештаја Изборне комисије, Верификациони одбор утврђује да ли су подаци из 

уверења о избору сваког кандидата за одборника истоветни са подацима из извештаја Изборне 

комисије, као и да ли је уверење издато од Изборне комисије, као надлежног органа, те о томе 

подноси писани извештај Скупштини који садржи предлог да ли треба потврдити мандате 

одборника. 

            Извештај и предлог из става 2. овог члана Верификациони одбор доноси већином гласова. 

 

Члан 13. 

            Извештај Верификационог одбора садржи предлог: 

за потврђивање мандата одборника; 

да се не потврде мандати појединих кандидата за одборника, са образложењем (у случају смрти 

кандидата за одборника или наступања другог разлога за недодељивање мандата новом одборнику); 

да се одложи потврђивање мандата појединих кандидата за одборника (у случају неслагања, односно 

неистоветности података из уверења о избору и извештаја Изборне комисије или издавања уверења 

о избору од стране неовлашћеног органа). 

 

Члан 14. 

            Председавајући Верификационог одбора подноси Скупштини извештај. 

            О извештају Верификационог одбора Скупштина расправља у целини. 

            После завршене расправе, уколико Верификациони одбор не оспори ни један мандат, о 

његовом извештају Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем. 

            Ако Верификациони одбор у свом извештају, односно поједини кандидат за одборника на 

самој седници, предложи да се потврђивање мандата поједином кандидату за одборника одложи или 

да му се мандат не потврди, Скупштина о томе посебно гласа. 

 

Члан 15. 

            О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора, 

Скупштина одлучује јавним гласањем.  

            У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу 

са Законом о локалним изборима и који имају уверење Изборне комисије да су изабрани. 

Члан 16. 

            Скупштина може да ради и одлучује када су потврђени мандати више од 1/2 одборника. 

            Скупштина може одложити верификацију мандата појединог кандидата за одборника и 

затражити од Изборне комисије да изврши проверу ваљаности уверења о избору за одборника и о 

томе обавести Скупштину најкасније у року од 8 дана.  

            По извршеној провери из става 2. овог члана, кандидату за одборника коме је верификација 

мандата одложена, мандат се потврђује или се мандат додељује другом кандидату за одборника са 

листе, у складу са законом. 

 

Члан 17. 

            Даном потврђивања мандата новоизабраних одборника престаје мандат одборника 

Скупштине из претходног сазива. 
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Потврђивање мандата одборника после конституисања Скупштине 

 

Члан 18. 

            Када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових кандидата за 

одборника, у гласању поред одборника могу учествовати и кандидати за одборнике којима су 

мандати додељени у складу са законом и који имају уверење Изборне комисије да су изабрани. 

             Послове Верификационог одбора, после конституисања, врши Административно-мандатна 

комисија. 

 

Заклетва 

Члан 19. 

            После доношења одлуке о потврђивању мандата, новоизабрани одборници полажу заклетву, 

гласно изговарајући текст заклетве који чита председавајући, која гласи: "Заклињем се да ћу се у 

раду Скупштине општине Алексинац придржавати Устава Републике Србије, закона и Статута 

општине и да ћу часно и одговорно вршити дужност одборника у интересу грађана општине 

Алексинац ". 

            По обављеној заклетви, одборници потписују текст заклетве који се прилаже изборном 

материјалу. 

            Одборници који нису присуствовали конститутивној седници, или им је мандат био оспорен 

па касније потврђен, потписују текст заклетве на првој наредној седници којој присуствују, после 

потврђивања њихових мандата. 

 

III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И 

ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

 

Избор председника Скупштине 

Члан 20. 

            Председник Скупштине бира се на конститутивној седници из реда одборника, на предлог 

најмање 1/3 одборника, на мандатни период од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од 

укупног броја одборника Скупштине.  

 

Члан 21. 

            Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у писаном 

облику, након потврђивања мандата одборника. 

            Ради припреме предлога из става 1. овог члана, председавајући може, на предлог сваког 

одборника коме је мандат потврђен, да одреди паузу у трајању до 30 минута.  

            Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.  

            Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, податак о страначкој 

припадности кандидата, краћу биографију, образложење, потписе предлагача, име и презиме 

известиоца у име предлагача и сагласност кандидата у писаном облику.  

            Председавајући доставља одборницима све поднете предлоге кандидата за председника 

Скупштине.  

            Представник предлагача има право да у име предлагача усмено образложи предлог.  

            Предложени кандидат за председника Скупштине има право да се представи у виду краћег 

обраћања Скупштини. 

            О предлогу кандидата за председника Скупштине отвара се расправа.  

            После расправе, председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине по 

азбучном реду презимена, а испред имена сваког кандидата ставља се редни број.  

 

1. Спровођење гласања 

Члан 22. 
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            По утврђивању листе кандидата из члана 21. овог Пословника, образује се Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана (у даљем тексту: Комисија).  

            За члана Комисије одређује се по један одборник са три изборне листе које су добиле највећи 

број одборничких места у Скупштини. 

            Чланове Комисије бира Скупштина јавним гласањем, већином гласова присутних одборника. 

Члан 23. 

            Кад се утврди листа кандидата за председника Скупштине, приступа се гласању.  

            Избор председника Скупштине врши се тајним гласањем у просторији где се одржава 

конститутивна седница. 

  

Члан 24. 

            Одборник може гласати само за једног кандидата за председника Скупштине.  

 

Члан 25. 

            Гласање се врши гласачким листићима.  

            Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и оверени су печатом Скупштине. 

 Текст гласачког листића исписује се на српском језику, ћириличким писмом.  

            Број штампаних гласачких листића једнак је броју одборника.  

            Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа за избор председника Скупштине, колико се 

кандидата бира, редни број који се ставља испред имена кандидата, презиме и име кандидата према 

редоследу утврђеном на листи кандидата и његова страначка припадност, као и начин гласања.  

            Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога одборник 

гласа, а гласа се за једног од кандидата између кандидата чија су имена наведена на гласачком 

листићу.  

            У случају да је предложен само један кандидат за председника Скупштине, на гласачком 

листићу, испод његовог имена, стоји реч ''за'' на левој, а реч ''против'' на десној страни. Гласање се 

врши заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 

 

2. Ток гласања 

Члан 26. 

            Секретар Скупштине објављује почетак гласања, прозива одборнике према списку изабраних 

одборника, уручује им гласачки листић и заокружује редни број испред имена и презимена 

одборника, као доказ да је одборнику уручен гласачки листић, а одборник потписује списак 

одборника који се налази код Комисије.  

            За гласање се обезбеђује гласачка кутија каква је прописана за избор одборника, као и 

одговарајући параван, како би се обезбедила сигурност и тајност гласања. Гласа се иза паравана за 

гласање. Гласачка кутија мора бити од провидног материјала, празна и пре почетка гласања 

запечаћена. 

            Кад одборник попуни гласачки листић, пресавија га тако да се не види за кога је гласао, 

прилази месту где се налази гласачка кутија и лично убацује у њу гласачки листић. 

 

Члан 27. 

            Гласање се закључује онда када гласа и последњи одборник који жели да гласа.            Када 

је гласање завршено, секретар Скупштине констатује да је свим присутним одборницима омогућено 

да гласају и закључује поступак гласања.  

            Комисија утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је гласање и обављено и о томе 

сачињава записник.  

 

 

3. Утврђивање резултата гласања 

Члан 28. 

            Утврђивање резултата гласања спроводи се на седници следећим редом: 

1. утврђује се број припремљених гласачких листића;  
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2. утврђује се број одборника који присуствују седници; 

3. утврђује се број одборника који су гласали; 

4. утврђује се број неупотребљених, који се печате у посебан коверат;  

5. отвара се гласачка кутија и ако се утврди да је број гласачких листића у кутији већи од броја 

одборника који су гласали, поступак се поништава и спроводи се понављање гласања, а 

употребљени гласачки листићи се печате у посебан коверат;  

6. ако се утврди да у гласачкој кутији има једнак или мањи број гласачких листића од броја 

одборника који су гласали, наставља се поступак тако што се неважећи гласачки листићи одвајају 

и печате у посебан коверат;  

7. са сваког важећег гласачког листића чита се име кандидата који је добио глас, што се евидентира 

на посебном обрасцу, 

8. утврђује се број гласова који је добио сваки од предложених кандидата.  

            Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију који кандидат је изабран, односно да 

ни један кандидат није изабран прописаном већином. 

 

Члан 29. 

            Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, гласачки листић који је 

попуњен тако да се не може утврдити за који је предлог одборник гласао, односно да ли је одборник 

гласао ''за'' или ''против'' предлога, гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата од 

броја који се бира, као и гласачки листић на коме је заокружен нови кандидат који је дописан. 

Члан 30. 

            О утврђивању резултата гласања Комисија саставља записник који потписују сви чланови 

Комисије.  

            У записник се обавезно уноси датум и време гласања. 

            Секретар Скупштине је дужан да прочита записник из става 1. овог члана и објави који 

кандидат је изабран, односно да ниједан кандидат није изабран прописаном већином. 

 

Члан 31. 

            За председника Скупштине изабран је одборник који је добио већину гласова од укупног 

броја одборника. 

Члан 32. 

            Ако у првом кругу гласања ни један од предложених кандидата не добије потребну већину, 

у другом кругу гласаће се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова.  

            У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника.  

            Ако ни у другом кругу ни један од предложених кандидата не добије потребну већину 

гласова, поступак кандидовања и избора се понавља. 

 

Члан 33. 

            Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата и преузима даље вођење 

седнице.  

            Ако изабрани председник Скупштине није присутан на седници, председавајући одборник 

наставља са председавањем до избора заменика председника Скупштине. 

 

4. Избор заменика председника Скупштине  

Члан 34. 

            Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који 

је овим Пословником утврђен за  избор председника Скупштине.  

 

5. Постављење секретара и заменика секретара Скупштине 

Члан 35. 

            Скупштина поставља секретара Скупштине на конститутивној седници Скупштине, а за 

секретара Скупштине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
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мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима 

управе и радним искуством од најмање три године. 

            Кандидата за секретара Скупштине предлаже председник Скупштине.  

            Предлог кандидата за секретара Скупштине подноси се Скупштини усмено или у писаном 

облику.  

            Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, краћу биографију, 

образложење и сагласност кандидата дату у писаном облику.  

 

Члан 36. 

            Секретар Скупштине поставља се јавним гласањем, на четири године и може бити поново 

постављен.  

            За секретара Скупштине постављен је кандидат за кога гласа већина од присутног броја 

одборника. 

Постављењем секретара Скупштине престаје функција секретара Скупштине из претходног 

сазива. 

Члан 37. 

            Уколико предложени кандидат не добије потребну већину гласова, председник Скупштине 

поново ће предложити кандидата за секретара Скупштине.  

            До постављења секретара Скупштине послове из његове надлежности обављаће секретар из 

претходног сазива Скупштине. 

  

Члан 38. 

            Заменик секретара Скупштине поставља се на исти начин и под истим условима као и 

секретар Скупштине. 

 

IV ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА  

 

1. Избор извршних органа 

Члан 39. 

            Извршне органе Скупштина, по правилу, бира на конститутивној или првој наредној 

седници, а најкасније у року од месец дана од дана конституисања. 

            Председника општине и заменика председника општине бира Скупштина, из реда одборника, 

на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине. 

            Чланове Општинског већа бира Скупштина, на време од 4 године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника Скупштине. 

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници. 

 

Члан 40. 

            Председник Скупштине предлаже кандидата за председника општине.  

              Предлог кандидата за председника општине подноси се Скупштини у писаном облику.  

            Предлог из става 2. овог члана садржи име и презиме кандидата, личну и радну биографију, 

образложење и сагласност кандидата у писаном облику.  

 

 

Члан 41. 

            Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из 

реда одборника, кога бира Скупштина на исти начин као председника општине.  

            Кандидат за председника општине предлаже и кандидате за чланове Општинског већа.  

            Предлог из ст. 1. и 2. овог члана садржи име и презиме кандидата, назначење функције за 

коју се кандидат предлаже, личну и радну биографију, образложење и сагласност кандидата у 

писаном облику. 
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            О кандидатима за председника општине, заменика председника општине и чланове 

Општинског већа води се обједињена расправа. 

 

Члан 42. 

            Скупштина истовремено и обједињено одлучује о избору председника општине, заменика 

председника општине и чланова Општинског већа.  

 

Члан 43. 

            Скупштина бира извршне органе општине непосредном применом поступка који је утврђен 

законом, Статутом и овим Пословником за избор председника и заменика председника Скупштине. 

Члан 44. 

            Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје 

мандат одборника у Скупштини.  

            Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у Општини. 

            Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.  

           Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.  

 

2. Разрешење и оставка извршних органа 

Члан 45. 

            Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 

образложени предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин на који је изабран.  

            О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 

15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине, уз примену минималног рока за 

сазивање седнице, у складу са законом.  

            Ако Скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за 

разрешење не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од 6 

месеци од одбијања претходног предлога. 

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 

Општинског већа. 

Члан 46. 

            Заменик председника општине, односно члан Општинског већа, могу бити разрешени пре 

истека времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање 1/3 одборника, на 

исти начин на који су изабрани.  

            Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника општине или члана 

Општинског већа, председник општине је дужан да Скупштини поднесе предлог за избор новог 

заменика председника општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о 

разрешењу и о избору, у складу са одредбама овог Пословника о њиховом избору. 

У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине или члана 

Општинског већа на предлог једне трећине одборника, председник општине је дужан да на првој 

наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника 

Општине, односно члана Општинског већа.  

  

 

 

 

Члан 47. 

            О поднетој оставци председника општине, заменика председника општине или члана 

Општинског већа се не отвара расправа, већ се престанак функције због поднете оставке само 

констатује, без гласања, тако што то чини председник Скупштине у име Скупштине. 

            Председник општине, заменик председника општине или члан Општинског већа који су 

разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог 

председника општине, заменика председника општине или члана Општинског већа.   
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            Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа Општине, с тим да они 

врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и 

Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа, ако је Скупштини мандат 

престао због распуштања Скупштине.  

 

V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ 

 

1. Председник Скупштине 

Члан 48. 

            Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред, 

председава седницама, стара се о примени Пословника и остваривању јавности рада Скупштине, 

потписује акта која доноси Скупштина, представља Скупштину, остварује сарадњу са председником 

општине и Општинским већем, стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела Скупштине 

и врши друге послове утврђене законом и Статутом. 

 Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини. 

 

Члан 49. 

            Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран, уколико 

поднесе оставку, буде разрешен или му престане мандат одборника, на начин утврђен законом. 

            Ако је оставка поднета на седници Скупштине усмено или у писаној форми, Скупштина на 

истој седници, без отварања расправе и без гласања, констатује да је председнику Скупштине 

престала функција. 

            Ако је оставка поднета између две седнице Скупштине у писаној форми, о оставци 

председника Скупштине обавештавају се одборници Скупштине на почетку прве наредне седнице 

Скупштина, без отварања расправе и без гласања. 

            Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти 

начин на који се бира. 

            Скупштина је обавезна да се о предлогу за разрешење председника Скупштине изјасни на 

првој наредној седници од дана подношења захтева за разрешење. 

 

Члан 50. 

            У случају престанка функције председника Скупштине пре истека времена на које је изабран, 

Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној седници, започети поступак избора председника 

Скупштине, у складу са одредбама Пословника.  

            У случају из става 1. овог члана, дужност председника Скупштине, до избора новог, врши 

заменик председника Скупштине. 

Члан 51. 

            У случају престанка мандата одборника, председнику Скупштине престаје функција 

председника даном одржавања седнице на којој је утврђено да му је мандат престао. 

 

2. Заменик председника Скупштине 

Члан 52. 

            Председник Скупштине има заменика који помаже председнику у обављању послова из 

његове надлежности и замењује га у случају његове одсутности или спречености да обавља своју 

дужност. 

 

Члан 53. 

            Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту 

функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини. 

            Заменик председника Скупштине може поднети оставку или бити разрешен са функције по 

поступку предвиђеном овим Пословником за подношење оставке, односно разрешење председника 

Скупштине. 
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3. Секретар Скупштине 

Члан 54. 

            Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и других послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима 

везаним за њихов рад. 

            Секретар Скупштине присуствује седницама Скупштине и по потреби даје стручно 

мишљење у вези примене Пословника и других питања везаних за рад Скупштине. 

            Секретар Скупштине одговоран је за благовремено достављање обавештења, тражених 

података, списа и упутстава, када се они односе на делокруг и рад Скупштине. 

 

Члан 55. 

           Скупштина може, на предлог председника Скупштине разрешити секретара Скупштине и пре 

истека времена на које је постављен. 

           Секретар Скупштине може поднети оставку. У случају подношења оставке, секретару 

Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на 

првој наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео у периоду између две седнице. О поднетој 

оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције секретара по овом 

основу само констатује. 

 

4. Заменик секретара Скупштине 

Члан 56. 

            Секретар Скупштине може да има заменика, који га замењује у случају његове одсутности 

или спречености да обавља своју дужност. 

            Заменик секретара Скупштине се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима 

као и секретар Скупштине и може поднети оставку. 

 

VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 

 

1. Образовање одборничке групе 

Члан 57. 

            Одборници Скупштине имају право да образују одборничке групе.  

            Одборничку групу чине одборници једне политичке странке, коалиције политичких странака 

или групе грађана која има најмање 3 одборника у Скупштини.  

            Одборничку групу од најмање 4 одборника могу удруживањем да образују и одборници 

политичких странака, коалиције политичких странака или групе грађана које имају мање од 3 

одборника. 

            Одборници који припадају политичкој странци или коалицији политичких странака које су 

у изборима учествовале као странке или коалиције националних мањина могу да формирају 

одборничку групу са најмање 3 одборника. 

            О образовању одборничке групе обавештава се председник Скупштине, коме се подноси 

списак са потписима чланова одборничке групе. На списку се посебно назначава шеф одборничке 

групе и његов заменик.  

            Одборник може бити члан само једне одборничке групе.  

            Одборник који није члан ниједне одборничке групе, доставља обавештење председнику 

Скупштине  да ће у Скупштини иступати самостално. 

 

Члан 58. 

            Одборничка група учествује у раду Скупштине на начин утврђен овим Пословником.  

            Одборничка група заузима ставове о питањима која разматра Скупштина, покреће 

иницијативу за разматрање појединих питања, предлаже доношење општих аката Скупштине и 

предузима и друге активности у складу са овим Пословником.  

 

2. Шеф одборничке групе 
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Члан 59. 

            Одборничку групу представља шеф одборничке групе.  

            Одборничка група има заменика шефа одборничке групе који га замењује у случају 

одсутности или спречености.  

            У току седнице Скупштине, одборничка група може овластити једног свог члана да 

представља одборничку групу по одређеној тачки дневног реда, о чему шеф одборничке групе 

писмено обавештава председника Скупштине, најкасније до отварања расправе по тој тачки дневног 

реда.  

            Ако одборничку групу представља заменик шефа, односно овлашћени представник, он 

преузима овлашћења шефа одборничке групе.  

 

Члан 60. 

            Шеф одборничке групе, у писаном облику, обавештава председника Скупштине о промени 

састава одборничке групе.  

            Приликом приступања нових чланова одборничкој групи, шеф одборничке групе доставља 

председнику Скупштине њихове потписане изјаве о приступању. 

            У случају да одборник иступа из састава одборничке групе, о томе писаним путем 

обавештава председника Скупштине. 

            О образовању нове или о промени састава у постојећим одборничким групама, председник 

Скупштине обавештава одборнике на првој наредној седници. 

 

Члан 61. 

            Стручне и административно-техничке послове за потребе одборничких група обавља 

Одељење за скупштинске послове. 

 

VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ  

 

1. Стална радна тела 

Члан 62. 

            За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге 

прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и овим 

Пословником, образују се стална радна тела Скупштине.  

            Стално радно тело прати стање у области за коју је образовано, извештава Скупштину о томе 

и Скупштини предлаже мере за побољшање стања у области за коју је основано. 

            Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, на мандатни период за 

који су изабрани и одборници Скупштине. 

            Стално радно тело Скупштине има 5 чланова осим Административно-мандатне комисије која 

има седам чланова. 

Члан 63. 

            Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју 

одборника које имају у Скупштини. 

            Одборник може бити члан највише 2 стална радна тела Скупштине. 

            Чланови Општинског већа не могу бити чланови радних тела Скупштине. 

            Поред одборника, чланови сталних радних тела Скупштине морају бити и грађани, 

стручњаци за поједине области, с тим да њихов број мора бити мањи од броја чланова који су 

одборници. 

Члан 64. 

            О предложеној листи за избор чланова сталног радног тела Скупштина одлучује у целини, 

јавним гласањем. 

            Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних одборника. 

Истовремено са избором сталног радног тела именују се председник и заменик председника 

сталног радног тела. 
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            Ако стално радно тело не буде изабрано, цео поступак се понавља са новим кандидатима.           

Члан 65. 

            Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама сталног 

радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине. 

            Заменик председника сталног радног тела замењује председника сталног радног тела у 

случају његове одсутности или спречености. 

 

Члан 66. 

            Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове 

сталних радних тела и изабрати нове путем појединачног предлагања и избора. 

            Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине, 

председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог тај члан и изабран. 

            Члан сталног радног тела разрешен је када за то гласа већина одборника који присуствују 

седници Скупштине. 

 

2. Седнице сталних радних тела 

Члан 67. 

             Председник сталног радног тела дужан је да сазове седницу на захтев најмање 1/3 чланова 

сталног радног тела, као и на захтев председника Скупштине. Рок за сазивање седнице је 3 дана од 

дана подношења захтева.  

Ако то не учини председник сталног радног тела у захтеваном року, седницу сталног радног 

тела може сазвати председник Скупштине. 

 

Члан 68. 

            Радна тела Скупштине раде у седницама којима присуствује већина чланова, а одлучују 

већином гласова од укупног броја чланова. 

            Обавештење о датуму одржавања, дневном реду и материјали за седницу сталног радног тела 

достављају се члановима сталног радног тела.     

 

Члан 69. 

            На седницу сталног радног тела обавезно се позива представник предлагача, као и 

обрађивача акта који се на седници разматра. 

            У раду сталног радног тела по позиву могу учествовати стручни и научни радници из области 

која се разматра на седници сталног радног тела, без права одлучивања. 

 

Члан 70. 

            У извршавању послова из свог делокруга, радно тело Скупштине може тражити од 

надлежних органа и служби податке и информације од значаја за свој рад. 

  На предлог Секретара Скупштине, у циљу боље сарадње и координације и зависно од 

сродности тачака дневног реда, два или више радних тела могу одржати заједничку седницу 

радних тела. 

 

Члан 71. 

            По завршеној седници стално радно тело подноси Скупштини извештај који садржи 

мишљења и предлоге сталног радног тела. 

Мишљења и предлоге радних тела Скупштине потписује председник. 

            Стално радно тело одређује известиоца који на седници Скупштине, по потреби, образлаже 

извештај сталног радног тела. 

Члан 72. 

             На захтев појединог члана радног тела, његово издвојено мишљење изнеће се пред  

Скупштину у извештају, односно предлогу тог радног тела. 
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   Члан радног тела Скупштине који је издвојио мишљење има право да га образложи пре 

отварања расправе на седници Скупштине. 

 

Члан 73. 

            На седници сталног радног тела води се записник, у који се обавезно уносе имена присутних, 

предлози изнети на седници, ставови сталног радног тела, резултати сваког гласања, свако издвојено 

мишљење, као и известиоци. 

            Записник са претходне седнице радног тела усваја се пре преласка на дневни ред. 

 

3. Јавна слушања 

Члан 74. 

Стално радно тело може организовати јавно слушање о предлозима општих аката које 

доноси Скупштина.           

Јавно слушање из става 1. овог члана организује се ради прибављања информација, односно 

стручних мишљења о предлогу општег акта који је у скупштинској процедури, разјашњења 

појединих решења из предложеног или важећег општег акта, разјашњења питања значајних за 

припрему предлога општег акта или другог питања које је у надлежности сталног радног тела, као 

и ради праћења спровођења и примене важећег општег акта. 

 

Члан 75. 

Предлог за организовање јавног слушања може да поднесе сваки члан сталног радног тела. 

Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног слушања и списак лица која би била 

позвана. 

Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално радно тело. 

О одлуци из става 3. овог члана, председник сталног радног тела обавештава председника 

Скупштине. 

Председник сталног радног тела на јавно слушање позива чланове сталног радног тела, 

одборнике и друга лица чије је присуство од значаја за тему јавног слушања. 

Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и место одржавања јавног слушања, као и 

обавештење о позваним учесницима. 

Јавно слушање се одржава без обзира на број присутних чланова сталног радног тела. 

Након јавног слушања, председник сталног радног тела доставља информацију о јавном 

слушању председнику Скупштине, члановима сталног радног тела и учесницима јавног слушања. 

Информација садржи имена учесника на јавном слушању, кратак преглед излагања, ставова и 

предлога изнетих на јавном слушању. 

Чланови сталног радног тела и учесници јавног слушања могу да поднесу писане примедбе 

на информацију о јавном слушању председнику сталног радног тела, који их доставља лицима из 

става 8. овог члана. 

 

 

 

4. Стална радна тела  

Члан 76. 

 Сталне комисије Скупштине су: 

1. Комисија за привреду и финансије, 

2. Комисија за урбанизам и стамбено – комуналну делатност, 

3. Комисија за јавне службе, 

4. Комисија за статут и прописе, 

5. Административно-мандатна комисија, 

6. Комисија за представке и предлоге, 
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7. Комисија за доделу јавних признања и 

8. Комисија за споменике, називе улица и тргова. 

 

Члан 77. 

 Комисија за привреду и финансије разматра и даје мишљење на предлог програма развоја 

Општине и појединих делатности и предлаже мере за његово спровођење, разматра стратешке 

планове и друга документа од значаја за економски развој Општине, разматра предлоге одлука из 

области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине.  

            Комисија разматра годишње програме рада и финансијске планове и извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач Општина. 

            Комисија разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање 

послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је 

надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и 

друга економско-финансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и 

даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача. 

Члан 78. 

 Комисија за урбанизам и комунално-стамбену делатност разматра годишње програме рада 

и финансијске планове и извештаје о раду јавних предузећа чији је оснивач Општина, разматра 

предлоге одлука и других материјала из области урбанизма, уређивања грађевинског земљишта, 

стамбене делатности, коришћење пословног простора, изградњу енергетских објеката, саобраћаја, 

јавни градски и приградски превоз путника, разматра питања која се односе на одржавање, изградњу 

и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица, питања везана за заштиту животне 

средине и отклањање штетних последица који угрожавају животну средину. Комисија разматра  

предлоге аката и других материјала који се односе на финансирање Општине, буџет и завршни 

рачун и друга питања која се односе на финансирање у области стамбено-комуналне делатности. 

 

Члан 79. 

 Комисија за јавне службе разматра годишње програме рада и финансијске планове и 

извештаје о раду установа чији је оснивач Општина из области предшколског, основног и средњег 

образовања, културе, спорта, здравства, општинске управе, друштвене бриге о деци, социјалне 

заштите, информисања, бриге о младима, малолетничке деликвенције, бриге о особама са 

посебним потребама, родне равноправности и једнаких могућности за све, заштите породице и 

слично. 

 Комисија разматра предлог буџета Општине, посебно у делу који се односи на 

финансирање програма друштвених делатности, а своје мишљење, ставове, закључке и сугестије 

доставља Скупштини ради доношења одговарајућих одлука. 

 

 

 

 

Члан 80. 

 Комисија за статут и прописе разматра предлог Статута општине и предлоге одлука и других 

општих аката у погледу њихове усклађености са Уставом, законом и Статутом Општине и даје 

примедбе, предлоге и мишљења Скупштини. 

 Комисија даје одговор Уставном суду на предлог, иницијативу и решење о покретању 

поступка за оцену уставности, односно законитости одлука и других општих аката које је донела 

Скупштина. 

 Комисија разматра предлоге за давање аутентичних тумачења текста одлука и других 

прописа које је донела Скупштина. 

 Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине. 
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Члан 81. 

 Административно-мандатна комисија припрема и предлаже прописе којима се уређују 

питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима 

одборника и изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини. 

 Комисија разматра: 

- разлоге престанка мандата појединих одборника и подноси Скупштини предлог одлуке о 

утврђивању престанка мандата; 

- извештај Изборне комисије и уверење о избору одборника и подноси Скупштини предлог 

одлуке о потврђивању мандата; 

- друга питања у вези мандатно-имунитетским правима одборника. 

У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен Пословником 

Скупштине општине Алексинац за рад Верификационог одбора на конститутивној седници 

Скупштине. 

У поступку именовања припрема предлоге за избор и именовање директора, чланова 

управних и надзорних одбора у предузећима и установама, чланова школских одбора, комисија и 

других радних тела, у складу са законом и прописима Општине, када није предвиђен други 

предлагач. 

 Комисија одлучује о правима по основу рада за лица која бира, именује или поставља 

Скупштина. 

 

Члан 82. 

 Комисија за представке и предлоге разматра представке које грађани упућују Скупштини, 

председнику општине и Општинском већу, као и представке уступљене од стране републичких 

органа, испитује њихову основаност, предлаже Скупштини доношење одговарајуће одлуке и мере 

које треба предузети у циљу отклањања утврђених неправилности у раду органа Општине, о чему 

обавештава подносиоце. 

 У поступку разматрања представки и предлога, ова Комисија прибавља извештаје од 

органа и организација на које се наведени поднесци односе, у року који сам одређује. 

 Ако орган или организација из става 2. овог члана не доставе извештај у одређеном року, 

Комисија о томе обавештава Скупштину, односно орган који је уступио представку. 

 

Члан 83. 

 Комисија за доделу јавних признања разматра предлоге за доделу јавних признања, 

обезбеђује одговарајући публицитет у средствима јавног информисања или на други одговарајући 

начин, врши друге послове који се односе на јавна признања које додељује Скупштина, предлаже 

Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених 

предлагача. 

 

 

 

Члан 84. 

 Комисија за споменике, називе улица и тргова утврђује предлоге назива улица, тргова, 

заселака и делова насељених места на територији Општине, предлаже Скупштини доношење 

одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.  

 

5. Посебна стална радна тела 

Члан 85. 

            Поред сталних радних тела предвиђених овим Пословником, Скупштина оснива посебна 

стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и то: 



 

Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   176 
 

 176 

1. Савет за младе, 

2. Комисија за родну равноправност, 

3. Савет за здравље, 

4. Савет за праћење примене Етичког кодекса, 

5. Кориснички савет јавних служби. 

            Поред одборника, чланови посебних сталних радних тела Скупштине морају бити и грађани, 

стручњаци за поједине области, с тим да њихов број може бити већи од броја чланова који су 

одборници. 

            Чланови посебних сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, на мандатни 

период за који су изабрани и одборници Скупштине. 

            Посебно стално радно тело Скупштине има пет чланова осим Савета за здравље који има 

седам чланова. 

 

а) Савет за младе 

Члан 86. 

            Савет за младе разматра питања у вези са унапређивањем положаја младих, даје мишљења 

на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина у областима од значаја за младе, 

иницира припрему пројеката и учешће Општине у пројектима и програмима за унапређење положаја 

младих, подстиче сарадњу Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку 

реализацији њихових активности, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се 

делимично или у целини финансирају из буџета Општине и прати њихово остваривање, иницира и 

учествује у изради стратегије и локалних акционих планова из области положаја младих, прати 

њихово остваривање, као и друге послове од интереса за младе, у циљу стварања услова за 

квалитетнији живот младих и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва. 

            Савет има председника и 4 члана, с тим што најмање 1/2 чланова Савета морају бити старости 

од 15 до 30 година. 

            Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности 

председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом. 

 

 

б) Комисија за родну равноправност 

Члан 87. 

            Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката које 

доноси Скупштина са становишта унапређивања родне равноправности, сагледава резултате 

вођења политике и извршавања аката Скупштине од стране извршних органа Општине и других 

органа и функционера одговорних Скупштини у погледу поштовања родне равноправности, 

посебно оних којима се остварује политика једнаких могућносати на нивоу Општине, разматра 

локалне акционе планове из области родне равноправности и примене стандарда о равномерној 

заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у јавном и политичком животу 

Општине.  

            Комисија има председника и 4 чланова, с тим да најмање 3 члана Комисије морају бити 

припадници мање заступљеног пола. 

            Актом о образовању Комисије уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности 

председника и чланова Комисије и друга питања од значаја за рад Комисије, у складу са законом. 

 

в) Савет за здравље 

Члан 88. 

            Савет за здравље разматра питања и предлоге из области примарне здравствене заштите, 

као и из области развоја и унапређивања здравствених услуга у оквиру надлежности Општине и 

предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера ради спровођења друштвене бриге 

за здравље, обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирања и 
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спровођења програма у области здравља и подизање свести о томе да је здравље врхунска 

вредност. 

            Савет за здравље обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, и то: 

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

прикупљених доказа и утврђених чињеница; 

- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, 

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

- разматра извештаје Заштитника права пацијената, прати остваривање права пацијената на 

територији Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената; 

- подноси Скупштини, као и министарству надлежном за послове здравља, годишњи извештај о 

свом раду и о предузетим мерама за заштиту права пацијената. 

Савет има председника и 6 чланова.  

            Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности 

председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом. 

 

г) Савет за праћење примене Етичког кодекса 

Члан 89. 

            Савет за праћење примене Етичког кодекса прати примену Етичког кодекса понашања 

функционера локалне самоуправе у Србији, пружа објашњења и даје мишљења у вези са његовом 

садржином, прати да ли се функционери Општине придржавају одредаба Етичког кодекса, 

анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса, промовише његову 

примену преко средстава јавног информисања и даје препоруке функционерима, грађанима и 

медијима. 

            Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смернице у вези са пријављивањем 

приватног интереса одборника, води евиденцију о пријавама приватног интереса, прати извршавање 

обавезе пријављивања приватних интереса одборника и о томе сачињава извештај. 

            Савет има председника и 4 члана.  

            Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности 

председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом. 

д) Кориснички савет јавних служби 

Члан 90. 

           Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби, а 

нарочито остварени нивo обима и квалитета услуга јавних служби, цене комуналних услуга, 

односно висину накнади за услуге јавних служби и о свом ставу извештава Скупштину и јавност. 

            Кориснички савет има председника и 4 члана.  

            Актом о образовању Корисничког савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и 

дужности председника и чланова Корисничког савета и друга питања од значаја његов за рад, у 

складу са законом. 

 

 

 

 

6. Повремена радна тела 

Члан 91. 

          Скупштина, по потреби, на предлог одборника, председника општине или Општинског већа, 

оснива повремена радна тела ради разматрања одређених питања, односно за обављање одређеног 

задатка из надлежности Скупштине, која не спадају у делокруг сталних радних тела, а њихов мандат 

престаје извршењем посла и подношењем извештаја Скупштини. 

 

Члан 92. 
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          Скупштина оснива повремена радна тела актом којим се утврђују назив радног тела и област 

за коју се оснива, задаци радног тела, број и састав чланова радног тела, рок за извршење задатка, 

права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 

          Актом о оснивању повременог радног тела уређује се и обављање стручних и 

административно-техничких послова за то радно тело. 

          Председник и чланови повременог радног тела бирају се из реда одборника и грађана, већином 

гласова присутних одборника. 

          Број чланова повременог радног тела који се бирају из реда грађана може бити и већи од броја 

чланова изабраних из реда одборника. 

          На рад повремених радних тела сходно се примењују одредбе овог Пословника о раду сталних 

радних тела. 

 

7. Анкетни одбор 

Члан 93. 

            Скупштина може из реда одборника образовати анкетни одбор ради сагледавања стања у 

одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима.  

            Скупштина обавезно образује анкетни одбор ако то затражи најмање 1/3 одборника.  

            Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се састав и задатак одбора.  

            Анкетни одбор не може вршити истражне и друге судске радње.  

            Одбор има право да тражи од државних органа, предузећа, установа, организација и служби 

податке, исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које су му потребне.  

            Представници државних органа, предузећа, установа, организација и служби, као и грађани, 

достављају истините изјаве, податке, исправе и обавештења у раду анкетног одбора.  

            После обављеног рада, анкетни одбор подноси Скупштини извештај са предлогом мера.  

            Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на седници 

Скупштине.  

 

VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ  

 

1. Припремање и сазивање седнице 

Члан 94. 

            Скупштина ради и одлучује на седницама. 

            Седнице Скупштине се одржавају по потреби, а обавезно једном у 3 месеца. 

 

Члан 95. 

            О припремању седница Скупштине стара се председник Скупштине, уз помоћ секретара 

Скупштине, који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница. 

            Пре заказивања седнице Скупштине, председник Скупштине може да сазове заједнички 

састанак са шефовима одборничких група ради упознавања и договора о предложеном дневном 

реду и раду на седници Скупштине. На састанак се могу позвати и одборници који не припадају ни 

једној одборничкој групи. 

 

2. Предлог дневног реда 

Члан 96. 

            Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине.  

            Предлози који се могу уврстити у дневни ред седнице председнику Скупштине могу поднети: 

Општинско веће, одборничка група, одборник, радна тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени 

законом, Статутом и одлукама Скупштине.  

            У дневни ред седнице могу се уврстити само предлози, који су сачињени у складу са 

одредбама овог Пословника и који су председнику Скупштине достављени најкасније 7 дана пре 

дана одржавања седнице.  
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            Уколико су предлагачи одборничка група или 1/3 одборника, а предлог не садржи име и 

презиме представника предлагача, сматраће се да је представник предлагача шеф одборничке групе, 

односно првопотписани одборник.  

            Општинско веће као предлагач, за образлагање поднетог материјала на седници, може 

одредити више представника предлагача. 

Члан 97. 

            Материјали из члана 96. овог Пословника, који се као предлози упућују председнику 

Скупштине ради увршћивања у дневни ред седнице, достављају се у писаној форми са 

образложењем.  

            Предлог општег акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са образложењем 

сачињеним у складу са одредбама члана 150. овог Пословника.  

            Предлог појединачног акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са 

образложењем.  

            Предлози који немају карактер општег, односно појединачног акта, као што су препоруке, 

извештаји, планови, програми и слично, подносе се Скупштини у облику у коме их Скупштина 

разматра, са предлогом акта у облику у коме га Скупштина прихвата, доноси, усваја или даје 

сагласност.  

 

Члан 98. 

            У предлог дневног реда седнице Скупштине могу се уврстити само они предлози аката који 

су припремљени у складу са Статутом и овим Пословником.  

 

Члан 99. 

            Председник Скупштине се стара да материјали који су увршћени у предлог дневног реда 

седнице, као и материјали који су у складу са одредбама овог Пословника упућени као предлози за 

измену и допуну предложеног дневног реда, изузев предлога за допуну дневног реда по хитном 

поступку, буду разматрани на надлежном радном телу Скупштине.  

 

Члан 100. 

            Седнице Скупштине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једанпут у 3 

месеца.  

            Председник Скупштине је дужан да на захтев 1/3 одборника, Општинског већа или 

председника општине закаже седницу Скупштине и одреди дан и час њеног одржавања најкасније 

у року од 7 дана од дана подношења писаног захтева, уколико су уз захтев достављени материјали 

сачињени у складу са одредбама овог Пословника, с тим да дан одржавања седнице буде најкасније 

у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

            Ако председник Скупштине не закаже седницу Скупштине у року из става 2. овог члана, 

седницу може заказати подносилац захтева, који предлаже дневни ред седнице, а седницом 

председава одборник кога одреди подносилац захтева. 

 

Члан 101. 

            Председник Скупштине писаним путем одређује дан и час одржавања седнице Скупштине, 

са предлогом дневног реда, најмање 7 дана пре дана за који се сазива седница.  

 

Члан 102. 

            У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник 

Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. 

            Захтев за сазивање седнице из става 1. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају 

хитност сазивања, као и образложење последице које би наступиле њеним несазивањем. 

            Минималан рок за сазивање седнице Скупштине из става 1. овог члана не односи се на 

сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.  

 

3. Позив за седницу 
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Члан 103. 

            Седнице Скупштине сазивају се писаним или електронским путем.  

            Позив за седницу обавезно садржи: место и време одржавања седнице, предлог дневног реда, 

потпис председника, односно сазивача и печат Скупштине. 

            Позив и материјал за седницу обавезно се доставља свим одборницима, председнику 

општине, заменику председника општине и члановима Општинског већа.  

Позив и материјал за седницу се такође доставља и начелнику Општинске управе, 

руководиоцима унутрашњих организационих јединица Општинске управе, Правобраниоцу 

општине, јавним предузећима, установама, организацијама и представницима средстава јавног 

информисања. 

Позив и материјал лицима из става 4.овог члана доставља се искључиво електронским 

путем. 

Члан 104. 

            Уз позив за седницу одборницима се обавезно доставља материјал који се односи на 

предложени дневни ред и извод из записника са предходне седнице.  

            Материјал за седницу, као и извод из записника са претходне седнице може се одборницима 

доставити у електронском облику, по претходном договору са шефовима одборничких група или са 

појединим одборницима. 

            Изузетно, у ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, сагласно 

члану 102. овог Пословника, материјал који се односи на предложени дневни ред и извод из 

записника са предходне седнице може се одборницима доставити и на самој седници Скупштине, 

пре утврђивања дневног реда седнице, у ком случају је председник Скупштине дужан да образложи 

разлоге за такво поступање. 

            Материјали који се из техничких разлога не могу на економичан и целисходан начин 

умножити и доставити одборницима уз позив за седницу (просторни план, урбанистички планови 

са графичким прилозима, скице у већој размери, обимније студије и извештаји и слично), стављају 

се на увид код секретара Скупштине, а када је то технички могуће, овакав материјал се може 

одборницима доставити у електронској форми. 

   

4. Промене предложеног дневног реда 

Члан 105. 

            На предложени дневни ред седнице Скупштине, овлашћени предлагачи из члана 96. став 2. 

Пословника, могу предлагати измене и допуне предложеног дневног реда.  

            Предлози се достављају председнику Скупштине, у писаној форми, непосредно на 

писарници Општинске управе.  

            Одборници могу предлагати допуне дневног реда предлозима материјала који су, по 

одредбама овог Пословника, испунили услове да се уврсте у дневни ред, најкасније 72 сата пре 

одређеног сата почетка седнице Скупштине. 

Предлози који се односе на спајање расправе и промену редоследа тачака, достављају се 

најкасније 24 сата пре одређеног сата почетка седнице Скупштине.  

 Председник Скупштине, комисије и Општинско веће могу давати предлоге за измену и 

допуну дневног реда све до почетка седнице Скупштине.  

            Ако је предлагач одборничка група, односно 1/3 одборника, у предлогу мора бити назначен 

један представник предлагача. Ако то није учињено, сматра се да је представник предлагача шеф 

одборничке групе, односно први потписани одборник. 

 

Члан 106. 

            Предлог за повлачење поједине тачке дневног реда може поднети само њен предлагач.  

            Предлог за повлачење из става 1. овог члана може се поднети писаним путем председнику 

Скупштине, или усмено на седници Скупштине, све до закључења расправе по тој тачки дневног 

реда.  

            О предлогу за повлачење поједине тачке дневног реда Скупштина се не изјашњава, већ 

председник Скупштине о томе само обавештава одборнике и констатује повлачење. 
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Члан 107. 

            О предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не отвара се расправа, a само их 

предлагач може образлагати, најдуже 3 минута.  

 

5. Отварање седнице и учешће на седници 

Члан 108. 

            Седницом Скупштине председава председник Скупштине, кога у случају одсутности или 

спречености замењује заменик председника Скупштине.  

 

Члан 109. 

            Уколико заказаној седници Скупштине не присуствују председник и заменик председника 

Скупштине, или председник и заменик председника Скупштине одбију да председавају заказаном 

седницом, седницом ће председавати најстарији одборник који ту дужност прихвати. 

  

Члан 110. 

            Седници Скупштине присуствују позвана лица. 

            Представници јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина позивају се на седницу 

када се разматрају питања из њиховог делокруга.              

            На седницу Скупштине могу се позивати посланици, начелник управног Округа, 

представници других државних органа, представници верских заједница и друга лица за која 

председник Скупштине процени да је потребно њихово присуство или учешће у раду седнице, о 

чијем учешћу ће се изјаснити Скупштина.  

  

Члан 111. 

            На почетку рада, председник Скупштине обавештава Скупштину о одборницима који су 

спречени да присуствују седници Скупштине.  

            Истовремено, председник Скупштине даје потребна објашњења у вези са радом на седници 

и другим питањима, уколико оцени да за тим има потребе.  

 

6. Кворум 

Члан 112. 

            По отварању седнице, пре утврђивања дневног реда, председник Скупштине, на основу 

извештаја секретара Скупштине, утврђује да ли седници присуствује довољан број одборника, 

односно више од половине од укупног броја одборника (у даљем тексту: кворум).  

            Кворум се утврђује пребројавањем одборника или на основу достављених налога.  

            Ако се утврди да седници није присутна потребна већина одборника за рад Скупштине, 

односно да нема кворума, председник Скупштине одлаже почетак седнице док се кворум не 

обезбеди.  

            Ако се утврди да ни после одлагања седници није присутна потребна већина одборника, 

председник одлаже седницу за одговарајући дан и сат.  

 

Члан 113. 

            Скупштина заседа, расправља и одлучује уколико седници присуствује већина од укупног 

броја одборника.  

            Ако председник Скупштине у току седнице пре гласања посумња да седници не присуствује 

већина одборника, наложиће прозивање или пребројавање. Прозивка или пребројавање пре гласања 

извршиће се и кад то затражи неко од одборника. Прозивање на седници врши секретар Скупштине. 

 

7. Ток седнице 

Члан 114. 

            Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне седнице Скупштине.  

            О примедбама на записник Скупштина одлучује без расправе.  
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Пре преласка на рад по предложеном дневном реду, председник Општине информише 

одборнике о предузетим активностима у Општини између седница Скупштине, као и о другим 

питањима.  

 

Члан 115. 

            Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног 

реда, следећим редоследом предлога:  

- за хитан поступак;  

- за измену дневног реда; 

- за допуну дневног реда; 

- за промену редоследа појединих тачака;  

- за спајање расправе.  

 

Члан 116. 

            Нове тачке које су унете у дневни ред на основу предлога за допуну дневног реда, предлога 

за спајање расправе или предлога за хитан поступак, увршћују се у дневни ред по редоследу 

предлагања, осим ако је предлагач или председник Скупштине предложио други редослед 

разматрања, о чему се Скупштина изјашњава без претреса. 

 

Члан 117. 

            О дневном реду у целини Скупштина одлучује без расправе, већином гласова присутних 

одборника.  

            Скупштина у току седнице, на предлог председника Скупштине, без расправе, може да 

одлучи о промени редоследа тачака у дневном реду. 

 

8. Расправа 

Члан 118. 

            По одлучивању о дневном реду у целини, председник Скупштине отвара расправу по тачкама 

усвојеног дневног реда, осим оних за које је овим Пословником, односно посебном одлуком 

Скупштине, уређено да о њима Скупштина одлучује без расправе. 

 

Члан 119. 

            Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине и одредбе Етичког кодекса.  

            Одборници су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем.  

            Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница и оцена које се 

односе на приватни живот других лица.  

 

Члан 120. 

            Нико не сме прићи говорници док му председник Скупштине то не дозволи.  

            Нико не може да говори на седници Скупштине пре него што затражи и добије реч од 

председника Скупштине.  

Члан 121. 

            Пријава за реч подноси се председнику чим расправа почне и може се поднети све до 

закључења расправе по тачки дневног реда за коју се говорник пријављује, у усменој или писаној 

форми.  

            Председник Скупштине даје реч говорницима по редоследу пријаве, осим председнику 

општине и заменику председника општине, којима даје реч одмах пошто је затраже. 

  

Члан 122. 

            На седници Скупштине има право да говори сваки одборник, председник општине, заменик 

председника општине и члан Општинског већа, као и руководиоци органа Општине, у складу са 

одредбама овог Пословника.  
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            Предлагач, односно представник предлагача, има право да говори укупно 10 минута и то 5 

минута одмах по отварању расправе по тачки дневног реда чији је предлагач, односно представник 

предлагача, односно известилац, као и да буде последњи говорник пре закључења расправе по тој 

тачки, у трајању од 5 минута.  

            Уколико предлагач, у складу са одредбама овог Пословника, одреди више од једног лица за 

представника предлагача, време за њихово укупно излагање не може бити дуже од времена 

утврђеног ставом 2. овог члана.  

            Шеф сваке одборничке групе, председник општине, заменик председника општине и члан 

Општинског већа, има право да говори укупно 10 минута по свакој тачки дневног реда. Шеф 

одборничке групе има право да говори додатних 5 минута, којa му следују као и сваком одборнику. 

            Говор одборника у расправи по тачки дневног реда, по први пут, може трајати до 5 минута. 

По истој тачки дневног реда, одборник може говорити други пут у трајању до 3 минута. 

            Скупштина може да одлучи да по одређеним питањима говори представник појединих 

предузећа, установа и других облика организовања, као и поједини грађани, највише до 5 минута. 

            Изузетно, на предлог председника Скупштине, Скупштина може да одлучи да време трајања 

говора појединих представника из става 5. и 6. овог члана траје и дуже од утврђеног времена. 

            Председник Скупштине ће у случају прекорачења времена излагања утврђеног одредбама 

овог члана, опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног минута не заврши 

говор, одузеће му реч.  

             

Члан 123. 

            Свако питање се расправља док о њему има пријављених говорника.  

            Расправу по одређеној тачки дневног реда закључује председник Скупштине, када се исцрпи 

листа пријављених говорника излагањем предлагача, уколико предлагач то право жели да 

искористи.  

            Кад се закључи расправа о одређеном питању, не може се поново отварати. 

 

Члан 124. 

            Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника Скупштине у 

случајевима предвиђеним овим Пословником.  

            Председник Скупштине је дужан да се стара да говорник не буде ометан у свом излагању. 

            За време говора одборника или других учесника у расправи није дозвољено добацивање, 

односно ометање говорника.  

            Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду. 

            Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда о којој траје расправа, или од дефинисања 

повреде Пословника, председник ће га опоменути.  

            Уколико одборник и поред опомене настави да говори чинећи повреду из става 5. овог члана, 

председник ће му одузети реч.  

             

 

Члан 125. 

            Председник Скупштине, када председава седницом Скупштине, ако жели да учествује у 

расправи, препушта председавање заменику председника Скупштине.  

             

9. Реплика 

Члан 126. 

            Уколико се говорник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво изрази о одборнику, 

односно другом позваном лицу на седници, на расној, верској, националној или родној основи, или 

на други начин увреди његов углед и достојанство наводећи његово име и презиме или функцију, 

или говори о стварима које се односе на његов приватни живот или приватни живот чланова његове 

породице, одборник, односно друго позвано лице на кога се излагање односи, има право на реплику.  
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            Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, односно политичку странку чији 

одборници чине неку од одборничких група, у име одборничке групе право на реплику има шеф 

одборничке групе.  

            Постојање основа за реплику процењује председник Скупштине. 

            Председник Скупштине може ускратити право на реплику, уколико оцени да нису испуњени 

услови из става 1. и 2. овог члана. 

            Уколико председник Скупштине процени постојање основа за реплику, лицима из става 1. и 

2. овог члана даје реч чим је затраже.  

            Реплика не може трајати дуже од 3 минута.  

            Није дозвољена реплика на реплику.  

 

Члан 127. 

            Уколико одборник, шеф одборничке групе, односно друго позвано лице при коришћењу 

права на реплику, увреди одборника, друго позвано лице или одборничку групу на начин утврђен 

чланом 126. овог Пословника, председник Скупштине ће га опоменути, а уколико након опомене 

настави са повредама из члана 126. овог Пословника, председник Скупштине ће му одузети реч.  

             

10. Повреда Пословника 

Члан 128. 

            Одборнику који затражи да говори о повреди овог Пословника, председник даје реч чим је 

затражи.  

            Одборник може да укаже на повреду Пословника у сваком тренутку, и пре отварања 

расправе. 

            Образложење повреде овог Пословника не може трајати дуже од 3 минута.  

            Одборник који је затражио да говори о повреди Пословника обавезан је да пре образложења 

повреде, наведе члан овог Пословника који је по његовом мишљењу повређен.  

            Ако одборник пре почетка образложења не наведе члан овог Пословника који је по његовом 

мишљењу повређен, председник је дужан да га опомене.  

            Ако и после изречене опомене одборник настави да говори чинећи повреде из става 4. овог 

члана или нa други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби право на указивање на повреду Пословника, 

председник Скупштине ће му одузети реч.  

            Председник Скупштине може да да објашњење поводом изречене примедбе на повреду 

Пословника.  

            Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем, председник Скупштине одмах позива 

одборнике да одлуче о изреченој повреди наведеног члана овог Пословника.  

 Уколико истовремено два или више одборника затраже реч да говоре о повреди Пословника 

и затраже реплику, председник прво даје реч одборнику који је затражио да говори о повреди 

Пословника. 

             

 

 

11. Одлагање, прекид и паузе у току седнице 

Члан 129. 

            Председник Скупштине може одложити седницу Скупштине када утврди недостатак 

потребне већине одборника за почетак седнице Скупштине, док се кворум не обезбеди, а најдуже 2 

за сата.  

            Ако се утврди да ни после одлагања у случају из става 1. овог члана, седници није присутна 

потребна већина одборника, председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан и сат.  

            У случају из става 2. овог члана председник Скупштине обавестиће одборнике и друга лица 

која су по одредбама овог Пословника позвана, о почетку седнице која је одложена, у складу са 

одредбама овог Пословника.  

 

Члан 130. 
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            Седница Скупштине може се одложити и када услед обимности дневног реда или из других 

разлога, не може да се заврши расправа или одлучивање по свим тачкама дневног реда у заказани 

дан, у случајевима који онемогућавају рад Скупштине, као и из других оправданих разлога.  

            У случајевима из става 1. овог члана, председник Скупштине или шеф одборничке групе 

могу предложити да се седница Скупштине одложи.  

            О одлагању седнице Скупштине у случају из става 1. овог члана, Скупштина одлучује 

већином гласова присутних одборника, одмах по изношењу предлога.  

 

Члан 131. 

            Председник Скупштине одређује прекид седнице Скупштине у случајевима настанка 

инцидентних околности због којих Скупштина не може да настави рад.  

            О дану и часу наставка прекинуте седнице из става 1. овог члана, председник Скупштине 

обавештава одборнике одмах по прекиду седнице или накнадно, писаним путем. 

            Наставак седнице почиње тачком дневног реда код које је прекид и наступио.  

 

Члан 132. 

            Председник Скупштине може да одреди паузу у раду Скупштине и утврђује трајање паузе. 

            У току седнице Скупштине, председник Скупштине може одредити паузу седнице, не дужу 

од 30 минута, како би одржао заједнички састанак са шефовима одборничких група ради 

усаглашавања ставова о одређеним тачкама дневног реда, као и ради обезбеђивања нормалног рада 

и одлучивања у Скупштини. О резултатима усаглашавања председник Скупштине обавезно 

извештава одборнике у наставку седнице Скупштине. 

            Скупштина може на предлог председника Скупштине или на предлог шефа одборничке 

групе, да одлучи да ради без паузе, о чему одлучује одмах по изношењу предлога.  

 

12. Одржавање реда на седници 

Члан 133. 

            О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине. 

            Председник Скупштине, због повреде реда на седници, изриче мере:  

- опомену и 

- одузимања речи. 

            Скупштина, на предлог председника Скупштине, изриче и меру удаљења са седнице, 

већином гласова присутних одборника.  

            Евиденцију о изреченим мерама води секретар Скупштине.  

 

Члан 134. 

            Опомена се изриче одборнику: 

- који говори пре него што је затражио и добио реч; 

- који, и поред упозорења председника Скупштине, говори о питању које није на дневном реду; 

- ако на било који начин омета излагање говорника; 

- ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица; 

- ако употребљава псовке и друге увредљиве изразе; 

- ако другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог 

Пословника.  

Члан 135. 

            Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је претходно изречена опомена, а који и 

после тога чини повреду из члана 134. овог Пословника.  

            Одборник коме је изречена мера одузимања речи дужан је да се, без одлагања, удаљи од 

говорнице. У супротном председник Скупштине налаже искључење озвучења, а по потреби 

одређује прекид седнице Скупштине.  

 

Члан 136. 
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            Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере одузимања речи 

омета или спречава рад на седници, не поштује одлуку председника Скупштине о изрицању мере 

одузимања речи, или наставља да чини друге прекршаје у смислу члана 134. овог Пословника, као 

и у другим случајевима одређеним овим Пословником.  

            Мера удаљења са седнице изриче се одборнику и без претходно изречених мера опомене и 

одузимања речи, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава 

физички или морални интегритет учесника седнице у сали Скупштине.  

            Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у 

којој се одржава седница Скупштине.  

            Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице нема право на накнаду трошкова 

насталих вршењем одборничке дужности из члана 185. овог Пословника, за седницу на којој је мера 

изречена. 

Члан 137. 

            Ако председник Скупштине редовним мерама не може да одржи ред на седници, одредиће 

прекид у трајању потребном да се успостави ред.  

 

Члан 138. 

            Мере опомене, одузимања речи и удаљења са седнице примењују се за седницу Скупштине 

на којој су изречене.  

Члан 139. 

            У просторији у којој се одржава седница Скупштине забрањено је уношење оружја, 

коришћење мобилних телефона и других средстава и предмета који могу ометати рад Скупштине.  

 

13. Одлучивање 

Члан 140. 

            По закључивању расправе по тачки утврђеног дневног реда, Скупштина прелази на 

одлучивање.  

Члан 141. 

            Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних одборника, уколико законом или 

Статутом није утврђено другачије.  

            Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином гласова од укупног броја одборника:   

1) доноси Статут;  

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;  

3) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у 

одређеној области;  

4) доноси просторни план;  

5) доноси урбанистичке планове;  

6) одлучује о јавном задуживању Општине;  

7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са 

јединицама локалне самоуправе у другим државама;  

8) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних 

заједница и других облика месне самоуправе;  

9) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;  

10) утврђује празник Општине;  

11) одлучује о додели звања „почасни грађанин “Општине;  

12) усваја Етички кодекс и  

13) одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и Статутом. 

             

Члан 142. 

            Скупштина одлучује гласањем одборника, на начин, по поступку и већином утврђеном 

законом, Статутом, одлукама Скупштине и овим Пословником. 

            Гласање на седници Скупштине је јавно, осим када је законом, Статутом или овим 

Пословником уређено другачије.  



 

Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   187 
 

 187 

            Одборници гласају изјашњавањем "за" предлог или "против" предлога или се уздржавају од 

гласања.  

            Гласање се врши дизањем руке.  

            Председник Скупштине прво позива да се изјасне одборници који гласају "за", затим они 

који гласају "против" а потом они који се уздржавају од гласања. 

 

Члан 143. 

            На захтев одборника или одборничке групе, Скупштина може, без расправе, одлучити да се 

гласа прозивком, на начин одређен овим Пословником.  

            Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком, секретар Скупштине прозива одборнике по 

списку одборника, а сваки прозвани одборник изговара реч "за", "против", или "уздржан".  

            Секретар Скупштине записује изјаву одборника или његову одсутност, уз његово име и 

презиме на списку.  

            Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком у поступку именовања, односно постављења 

у коме је предложено два или више кандидата одборници који приступају гласању изговарају пуно 

име и презиме кандидата за које гласају. 

 

Члан 144. 

            Након обављеног гласања, председник Скупштине закључује гласање и саопштава резултат 

гласања.  

            Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине присутних одборника, 

односно законом, Статутом или одлуком Скупштине утврђена већина за њено доношење.  

 

Члан 145. 

            Седницу Скупштине закључује председник Скупштине после спроведеног одлучивања по 

дневном реду. 

 

14. Записник 

Члан 146. 

            О раду на седници Скупштине води се записник. 

            Ток седнице Скупштине бележи се тонским или дигиталним записом и трајно се чува.  

            Са седнице се прави извод из записника који се доставља одборницима уз позив за наредну 

седницу.  

            Извод из записника обавезно садржи: време и место одржавања седнице, имена 

председавајућег и секретара, имена оправдано и неоправдано одсутних одборника, имена свих 

присутних са назначењем функција, кратак ток седнице са назнаком питања о којима се 

расправљало и одлучивало и именима говорника, резултат гласања о појединим питањима, име и 

презиме одборника који је издвојио мишљење (уколико је одборник захтевао да се издвајање 

мишљења унесе у записник) и назив свих аката донетих на седници.  

            Извод из записника потписују председник и секретар Скупштине. 

 

IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ 

 

1. Акта Скупштине и поступак предлагања аката 

Члан 147. 

            Скупштина као основни правни акт доноси Статут.  

            Скупштина у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуку, пословник, решење, 

закључак, декларацију, резолуцију, препоруку, план, програм и друге акте у складу са законом, 

Статутом и овим Пословником.  

 

Члан 148. 

            Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Скупштине.  

            Пословником се уређују питања од значаја за организацију и рад Скупштине.  
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            Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у 

складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.  

            Закључком се одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, 

утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним 

питањима, односно стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног 

акта.  

Члан 149. 

            Предлог за доношење или промену Статута општине може поднети најмање 5% грађана са 

бирачким правом на територији Општине, 1/3 одборника, председник општине и надлежно радно 

тело Скупштине.  

            Право предлагања одлука и других аката имају Општинско веће, одборник, односно 

одборничка група, радна тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени законом и Статутом. 

 

Члан 150. 

            Овлашћени предлагач акта из члана 149. овог Пословника подноси предлог акта у облику у 

коме се акт доноси, са образложењем.  

            Образложење би требало да садржи урађену анализу ефеката прописа, а у сваком случају оно 

мора да садржи:  

- правни основ;  

- разлоге за доношење акта; 

- објашњење циља који се доношењем акта жели постићи;  

- објашњење основних правних института и образложење конкретних решења;  

- процену износа финансијских средстава потребних за спровођење акта;  

- преглед одредаба одлуке које се мењају, односно допуњују, ако се предлаже одлука о изменама, 

односно допунама.  

            Предлог акта који је утврђен након спроведене јавне расправе обавезно садржи и извештај 

који садржи приказ свих предлога и сугестија датих у јавној расправи, са образложењем разлога 

због којих поједини предлози или сугестије нису прихваћени. 

            Предлог акта из става 3. овог члана објављује се на званичној интернет презентацији 

Општине најкасније 7 дана пре разматрања на седници Скупштине. 

             

Члан 151. 

            Предлог акта који је упућен Скупштини, председник Скупштине одмах по пријему обавезно 

доставља надлежним одборима и Општинском већу, ако Општинско веће није предлагач.  

    Ако предлог акта није припремљен у складу са овим Пословником, председник Скупштине 

затражиће од предлагача да предлог акта усклади са одредбама овог Пословника, при чему ће 

прецизно навести у чему се састоји та неусклађеност.  

            Предлагач акта може у року од 15 дана да поднесе предлог акта усклађен са одредбама овог 

Пословника.  

            Уколико предлагач не усклади предлог акта у складу са ставом 1. и 2. овог члана, предлог 

акта сматра се повученим.  

 

Члан 152. 

            Председник Скупштине, на основу извештаја секретара Скупштине о пристиглим 

материјалима, одлучује на којој седници ће се материјали, односно акти упућени и достављени 

председнику Скупштине у складу са одредбама овог Пословника, уврстити у предлог дневног реда 

седнице, осим када се ради о предлозима за које је овим Пословником утврђено да се морају 

уврстити у предлог дневног реда прве наредне седнице.  

             

Члан 153. 

            Предлог акта, пре разматрања у Скупштини, обавезно разматрају надлежнe комисије и 

Општинско веће, ако Општинско веће није предлагач аката.  
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            Надлежне комисије и Општинско веће, ако није предлагач акта, у својим извештајима, могу 

предложити Скупштини да прихвати или не прихвати предлог акта.  

            Уколико надлежне комисије и Општинско веће предложе прихватање акта, дужни су да 

наведу да ли акт прихватају у целини или са изменама које предлажу у форми амандмана.  

 

2. Амандман 

Члан 154. 

            Амандман - предлог за промену члана предлога општег акта, могу поднети Општинско веће, 

одборничка група, одборник и радна тела Скупштине.  

            Амандман садржи назив предлога акта на који се амандман односи, пун текст измене, 

образложење са разлозима за подношење амандмана и назив подносиоца амандмана.  

Предлог за промену члана предлога општег акта којим се исправљају очигледне, односно 

штампарске грешке на које у току седнице скупштине укаже одборник или надлежно радно тело 

скупштине, не подноси се у форми амандмана и предлагач акта га може одмах прихватити у ком 

случају постаје саставни део општег акта. 

 

Члан 155. 

            Амандман се подноси председнику Скупштине у писаном облику, са образложењем, почев 

од дана достављања предлога акта, а најкасније 72 сата пре сата одређеног за одржавање седнице за 

коју је предложено разматрање тог предлога акта.  

            Подносилац амандмана не може да сам или заједно са другим одборницима, поднесе више 

амандмана на исти члан предлога акта.  

 

Члан 156. 

            Поднете амандмане председник Скупштине упућује надлежним комисијама и Општинском 

већу ако оно није предлагач акта. 

            Амандмане које Комисија за статут и прописе одбаци као неблаговремене, непотпуне, 

супротне закону, увредљиве или упућене супротно одредбама овог Пословника, не могу бити 

предмет расправе, ни одлучивања на седници Скупштине.  

            О амандманима из става 2. овог члана Комисија за статут и прописе сачињава посебан 

извештај и доставља га Скупштини.  

 

Члан 157. 

            Општинско веће је дужно да, пре седнице Скупштине, размотри амандмане који су поднети 

на предлог акта и да Скупштину обавести за које амандмане предлаже да их Скупштина прихвати, 

а за које да их одбије.  

            

Члан 158. 

            Амандман са којим се сагласи Општинско веће постаје саставни део предлога акта и о њему 

се Скупштина посебно не изјашњава.  

            Уколико Општинско веће поднесе амандман на акт чији је предлагач, амандман постаје 

саставни део предлога акта и о њему се Скупштина посебно не изјашњава.  

 

Члан 159. 

            О поднетом амандману отвара се расправа.  

            Излагање о поднетом амандману не може трајати дуже од 3 минута. 

 

Члан 160. 

            Скупштина одлучује о поднетим амандманима по редоследу чланова предлога општег акта.  

            Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога акта, прво се одлучује о амандману 

којим се предлаже брисање одредбе тога члана, а затим о амандману којим се предлаже измена целог 

члана.  

            О амандманима одборници гласају "за", "против" или се уздржавају од гласања.  
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            О амандманима на акт се одлучује истом већином гласова која је потребна за доношење акта. 

 

3. Доношење аката по хитном поступку 

Члан 161. 

            Акт се изузетно може донети и по хитном поступку.  

            Ако за доношење појединог акта постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог 

акта у одређеном року имало или могло имати штетне последице по интересе грађана или правних 

лица, односно за обављање послова из надлежности Општине, предлог акта може се изнети 

Скупштини на разматрање и одлучивање без претходног разматрања у радним телима Скупштине. 

            Предлагач акта је дужан да у писаном образложењу предлога акта наведе разлоге или 

последице које би настале због недоношења овог акта по хитном поступку.  

 

Члан 162. 

            Предлог акта за чије се доношење предлаже хитни поступак може се ставити на дневни ред 

седнице Скупштине ако је поднет најкасније до утврђивања дневног реда те седнице. 

  

Члан 163. 

            Предлог да се акт донесе по хитном поступку Скупштини могу поднети Општинско веће или 

1/3 одборника.  

            Предлог се подноси председнику Скупштине у писаној форми, са образложењем. Скупштина 

се одмах изјашњава о томе да ли прихвата предлог.  

            Ако Скупштина прихвати предлог да се акт донесе по хитном поступку, тај предлог постаје 

прва тачка дневног реда. 

Предлог акта, који је предмет разматрања, расправе и одлучивања на седници Скупштине 

заказаној по хитном поступку, не разматрају надлежни одбори. 

 

Члан 164. 

            О предлогу акта посебно се изјашњава Општинско веће, у писаној или усменој форми, 

уколико оно није предлагач акта.  

            Амандман на предлог акта који се доноси по хитном поступку може бити дат у писаној или 

усменој форми до закључивања расправе по тој тачки дневног реда. 

            О амандману из става 3. овог члана Скупштина одлучује без изјашњавања надлежних одбора. 

 

4. Поступак за доношење појединачних аката по скраћеном поступку 

 

Члан 165. 

У скраћеном поступку Скупштина одлучује без претходне расправе. 

 

Члан 166. 

У скраћеном поступку Скупштина може да одлучује о појединачним актима. 

Одлучивање по скраћеном поступку може да се спроведе само ако су предлози из става 1. 

овог члана, у предлогу дневног реда седнице Скупштине посебно груписани и означени као 

"предлози о којима се одлучује по скраћеном поступку". 

 

Члан 167. 

У материјалу који се одборницима доставља уз позив за седницу, мора се у прописаној 

форми доставити предлог акта о коме се одлучује по скраћеном поступку, и образложење предлога. 

 

5. Израда, потписивање и објављивање аката 

Члан 168. 

            Акта Скупштине израђују се на основу изворника записника о раду седнице на којој су 

донети.  

            Акта Скупштине потписује председник Скупштине. 
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            Изворник акта поднетог на потпис председнику Скупштине својим потписом претходно 

оверава секретар Скупштине. На основу изворника акта сачињавају се отправци акта који су 

истоветне садржине као изворник акта.  

            О изради изворника аката и њихових отправака, о чувању изворника аката и њиховој 

евиденцији, објављивању аката Скупштине и њиховом достављању заинтересованим органима и 

организацијама стара се Одељење за скупштинске послове. 

            Акта Скупштине објављују се у "Службеном листу Алексинац", у складу са посебном 

одлуком Скупштине.  

 

X РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ 

СТАЊА ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

Члан 169. 

            У случају непосредне ратне опасности или ванредног стања Скупштина ради по овом 

Пословнику, ако конкретне прилике и околности то дозвољавају.  

            Ако у наведеним условима није могућ рад по овом Пословнику, Скупштина на првој седници 

доноси посебан Пословник о свом раду и остваривању функција у насталим околностима.  

Члан 170. 

            Председник Скупштине у случају непосредне ратне опасности или ванредног стања: 

- одређује време и место одржавања седнице Скупштине; 

- одлучује о начину позивања одборника на седницу и о начину и роковима достављања материјала 

за седницу; 

- по потреби може одредити посебан начин вођења и чувања записника, бележака и других 

докумената Скупштине и њених органа, наложити да се одређени материјали не стављају на 

располагање средствима јавног информисања и предузети друге мере у циљу безбедности и 

заштите; 

- успоставља контакте и сарадњу са одговарајућим државним и војним органима Републике Србије 

и предузима мере за реализацију донетих закона, одлука, закључака, наређења и других аката 

ових органа; 

- одлучује о начину рада Општинске управе у циљу што успешнијег остваривања послова и 

задатака у насталим околностима.  

 

Члан 171. 

            Одборници су дужни да у случајевима непосредне ратне опасности, ратног или ванредног 

стања, извештавају секретара Скупштине о свакој промени адресе, пребивалишта или боравишта.  

 

Члан 172. 

            У случају ратног стања Општинско веће доноси акте из надлежности Скупштине, с тим што 

је дужно да их поднесе на потврду Скупштини, чим она буде у могућности да се састане.  

 

XI ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ  

 

Члан 173. 

              Седнице Скупштине су јавне. 

              За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине. 

   Седнице Скупштине су отворене за јавност и могу директно да се преносе путем ТВ 

преноса или путем интернета. 

Члан 174. 

   Седница Скупштине може бити у целини или делимично затворена за јавност, из разлога 

безбедности и одбране земље, и другим случајевима предвиђеним законом. 
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   Образложени предлог за искључење јавности може дати председник Скупштине, 

Општинско веће  или најмање 1/3 одборника и о њему се гласа без претреса. 

   Одлука о искључењу јавности је донета ако се за њу изјаснила већина од укупног броја 

одборника. 

   Седници Скупштине која је затворена за јавност могу присуствовати само одборници, 

председник општине и стручна лица која помажу у раду седнице Скупштине. 

   Председник Скупштине је дужан да лица из става  4. овог члана упозори на обавезу да 

чувају као тајну оно што сазнају током седнице која је затворена за јавност. 

             Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду са седнице која није јавна. 

Члан 175. 

              Седници Скупштине могу да присуствују и заинтересовани грађани, односно представници 

предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач Општина, месних заједница, удружења 

и слично, који своје присуство најаве секретару Скупштине, најкасније 48 сати пре одржавања 

седнице, осим када се седница држи без присуства јавности. 

              У случају да не постоје техничке могућности или за то потребан простор да сви 

заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине може, у циљу 

обезбеђивања несметаног тока седнице, ограничити укупан број грађана и одлучити коме ће 

омогућити присуство седници, полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за 

тачке на дневном реду и истовремено ће позвати остале пријављене грађане и представнике 

удружења да своје предлоге и коментаре доставе у писаној форми, које ће председник Скупштине 

доставити одборницима најкасније до почетка седнице .  

              Грађанин коме је омогућено да присуствује седници Скупштине, у обавези је да на улазу у 

салу за седнице овлашћеном лицу покаже своју личну карту ради идентификације и уношења у 

евиденцију присутних на седници. 

 

Члан 176. 

            Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама 

Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду. 

            Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози 

одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјали о 

питањима из рада Скупштине и њених радних тела. 

            Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни технички услови за 

праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела. 

 

Члан 177. 

            Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. 

            Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи 

председник Скупштине, заменик председника Скупштине, одборничка група или одборник кога 

овласти Скупштина, а председник радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног 

тела. 

Члан 178. 

            У циљу обавештавања јавности о раду Скупштине и њених радних тела, на званичној 

интернет презентацији Општине објављују се: 

- информатор о раду Скупштине; 

- обавештење о времену и месту одржавања седница Скупштине, са предлогом дневног реда; 

- одлуке и друга акта донета на седници Скупштине; 

- нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа, са обавештењем о времену и 

месту одржавања јавне расправе; 

- ''Службени лист Алексинац '' у електронској форми; 
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- предлози аката, као и акта донета од стране Скупштине, за која је јавност посебно 

заинтересована. 

            О објављивању аката из става 1. овог члана стара се секретар Скупштине. 

 

XII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

 

1. Права и дужности одборника 

Члан 179. 

            Право је и дужност одборника да бира и буде биран на функције у Скупштини, органе 

Општине и радна тела Скупштине, да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан, 

подноси амандмане на предлог општег акта, тражи  информације и податке који су му потребне за 

остваривање функције одборника и да учествује у другим активностима Скупштине. 

            Одборник је дужан да присуствује седницама Скупштине и седницама радних тела 

Скупштине у која је биран. 

            У случају оправдане спречености да присуствује седници, одборник је дужан да 

благовремено пријави своје одсуство секретару Скупштине. 

            Председник Скупштине, односно председник радног тела Скупштине може да одобри 

одборнику одсуство са седнице, о чему обавештава присутне на седници. 

            У случају поступања супротно ставу 2. овог члана, одборник нема право на накнаду из члана 

185. овог Пословника.    

Члан 180. 

            Одборник је дужан да одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног дана, Савету за 

праћење примене Етичког кодекса писмено пријави постојање приватног интереса, у смислу закона 

којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, у погледу предмета 

предлога одлуке или другог општег акта о којем ће бити расправљано и да о томе обавести јавност.  

            Сматраће се да приватни интерес одборника не постоји уколико се ради о предлогу одлуке 

или другом општем акту који се односи на све грађане на територији Општине. 

Члан 181. 

            Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због 

изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине или радних тела. 

             

Члан 182. 

            Одборник има право да предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима. 

            Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно 

ради вршења функције одборника. 

            Одборник има право да му се редовно достављају службене публикације, информативни 

материјали и документациони материјали о питањима која су на дневном реду Скупштине, као и о 

другим питањима из делокруга Скупштине. 

            Одборник има право да од председника Скупштине, председника сталних радних тела 

Скупштине, осталих функционера Скупштине и начелника Општинске управе тражи податке, 

обавештења и објашњења о питањима која се односе на послове из оквира њихових права и 

дужности, а која су му потребна за вршење функције одборника.  

            За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран 

је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се обавештење, тражени 

податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске управе. 

 

2. Одборничка питања 

Члан 183. 

            Одборник има право да поставља одборничка питања на крају седнице, пошто Скупштина 

заврши рад по свим тачкама дневног реда, с тим што је дужан да питање достави непосредно 

председнику Скупштине у писаном облику. 

            Одборничка питања морају бити јасно формулисана са јасним назначењем лица коме је 

одборничко питање упућено. 
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            Лица којима су упућена одборничка питања морају одборнику дати одговор. 

            Објашњења, обавештења и одговори на постављена одборничка питања дају се, ако је 

могуће, на истој седници, а ако то није могуће, на првој наредној седници. 

            Када се одговор на одборничко питање не даје на истој седници на којој је питање 

постављено, одговор се, по правилу, даје у писаном облику одборнику који је одборничко питање 

поставио, најкасније у року од 30 дана од дана одржавања седнице на којој је питање постављено.  

            Изузетно, ако је у припреми одговора из става 3. овог члана потребно утврдити одређене 

чињенице чије утврђивање захтева дуже време или сложенију анализу, рок за давање одговора на 

одборничко питање може се продужити, али не више од 60 дана. 

            На захтев одборника који је питање поставио, одговор се доставља свим одборницима. 

            Одговор на одборничко питање треба бити кратак, јасан и директан и, по правилу, треба да 

садржи предлоге за решавање проблема на које се питање односи. 

             Ако одборник није задовољан одговором, може предложити Скупштини да се лице коме је 

питање постављено позове на наредну седницу Скупштине, а може тражити и да се о одговору 

отвори расправа на једној од наредних седница Скупштине. О предлогу одборника Скупштина се 

изјашњава без претреса. 

Члан 184. 

            Општинска управа обезбеђује, у оквиру својих задатака, услове за вршење функције 

одборника и на њихово тражење, по налогу начелника: 

- пружа им стручну и административно-техничку помоћ у изради предлога које они подносе 

Скупштини и радним телима Скупштине; 

- обезбеђује им коришћење "Службеног листа општине Алексинац", као и допунску 

документацију за поједина питања која су на дневном реду Скупштине или њених радних тела; 

- стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких група, у складу са просторним могућностима. 

 

 

3. Накнада трошкова одборницима 

Члан 185. 

            Одборник има право на накнаду трошкова насталих вршењем одборничке дужности у 

случајевима и у висини утврђеној посебном одлуком Скупштине.   

4. Одборничка легитимација 

Члан 186. 

            Одборнику се, после извршене потврде мандата, издаје одборничка легитимација, у року од 

30 дана од дана комплетирања документације. Одборничку легитимацију потписује секретар 

Скупштине.      

Престанак мандата одборника 

Члан 187. 

   Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 

1. подношењем оставке; 

2. доношењем одлуке о распуштању Скупштине; 

3. ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање 

6 месеци; 

4. ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 

5. преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом 

одборника; 

6. ако му престане пребивалиште на територији Општине; 

7. губљењем држављанства и 

8. ако наступи смрт одборника. 
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Члан 188. 

 Одборник може поднети оставку на функцију одборника. 

              Одборник  може поднети  оставку  усмено на  седници Скупштине, а између две седнице 

подноси је у форми оверене писане изјаве. 

              После подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој седници 

утврђује да је одборнику престао мандат. 

              О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на 

првој наредној седници. 

              Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина не утврди престанак 

његовог мандата. 

   Ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из члана 187. тачке 2. до 8, 

Скупштина на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да 

је одборнику престао мандат. 

   Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат новог 

одборника утврђује се у складу са Законом о локалним изборима. 

Члан 189. 

            Одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за оверу потписа, 

председнику Скупштине, у року од 3 дана од дана овере. 

            Председник Скупштине је дужан да поднету оставку стави на дневни ред Скупштине на 

првој наредној седници, са предлогом да то буде прва тачка дневног реда. 

 

XIII САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА 

 

Члан 190. 

            Скупштина сарађује са скупштинама, односно представничким телима других општина у 

земљи и иностранству.  

            Скупштина сарађује и са невладиним организацијама, хуманитарним и другим 

организацијама.  

Члан 191. 

            Сарадња се остварује у складу са програмом који Скупштина доноси сваке године на предлог 

председника Скупштине и шефова одборничких група.  

            Сарадња се остварује узајамним посетама делегација Скупштине или њених функционера 

скупштинама других општина и градова, давањем мишљења о појединим значајним питањима из 

надлежности Скупштине, као и разменом информација и других материјала и публикација.  

            Састав делегација, као и циљеве и задатке сваке посете утврђују председник Скупштине и 

шефови одборничких група. Делегација мора одражавати састав Скупштине.   

            Делегација, односно функционер или одборник је дужан да у року од 15 дана од завршетка 

посете Скупштини поднесе извештај о обављеној посети.  

 

XIV АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ АКТА СКУПШТИНЕ, ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, 

ПРОМЕНА И ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА 
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Члан 192. 

            Предлог за доношење аутентичног тумачења акта Скупштине може поднети свако правно 

или физичко лице. Предлог мора бити поднет у писаном облику и образложен.  

 

            Када се на седници Скупштине постави питање правилне примене одредби Пословника, 

стручно тумачење даје секретар Скупштине. 

 

 

 Члан 193. 

            Предлог за доношење и промену Пословника може поднети 1/3 одборника, одборничка 

група, Комисија за статут и прописе, као и председник Скупштине.  

            О предлогу из става 1. овог члана се отвара расправа.  

            О предлогу из става 1. овог члана се одлучује јавним гласањем, већином од присутног броја 

одборника.  

            Одлуком да се приступи доношењу, односно промени Пословника, Скупштина одређује 

надлежно радно тело за израду нацрта пословника.  

            Скупштина доноси, односно врши промену Пословника већином гласова од присутног броја 

одборника.  

            Уколико се доношењу или промени Пословника приступа пре конституисања радних тела у 

чијој је надлежности разматрање истог, Скупштина може усвојити Пословник, односно измене и 

допуне Пословника, без разматрања Пословника на надлежном радном телу.  

 

Члан 194. 

            На све што није регулисано одредбама овог Пословника, примењују се посебне одлуке 

Скупштине и важећи прописи којима је уређена област локалне самоуправе. 

            Одредбе овог Пословника примењују се на све учеснике седнице, а сходно се примењују на 

седницама радних тела Скупштине.  

 

XV ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА  

 

Члан 195. 

            Стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине, њених радних тела, 

одборника и одборничких група, врши Одељење за скупштинске послове, што се уређује Одлуком 

о Општинској управи. 

 

XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 196. 

 

            Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине 

општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац ", број 2/2009). 

 

Члан 197. 

            Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Алексинац". 

 

I Број:110-6 

У Алексинцу,21.03.2019.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 
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  На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном 

премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – 

аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник Републике 

Србије“, број 63/17) и члана 40.став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац ("Службeни лист 

општине Алексинац", бр. 29/2018), уз прибављену сагласност Министарства државне управе и 

локалне самоуправе број 015-05-00006/2019-27 од 29.01.2019.године, Скупштина општине 

Алексинац, на седници одржаној дана 21.03.2019.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова насељених места на територији 

општине Алексинац. 

Члан 2. 

Насељено место Алексинац: 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Алексе Шантића, матични број 700614010006  

2. Улица Јелке Радуловић,матични број 700614010122 

3. Улица Дунавска,матични број700614010077 

4. Улица Косовска,матични број700614010145 

5. Улица Кнеза Лазара,матични број700614010142 

6. Улица Карађорђа Петровића,матични број700614010140 

7. Улица Јужноморавских бригада,матични број700614010133 

8. Улица Козарачка,матични број700614010144 

9. Улица Јошаничка,матични број700614010128 

10. Улица Кумановска,матични број700614010146 

11. Улица Јастребачка, матични број 700614010121 

12. Улица Јабланичка,матични број 700614010120 

13. Улица Извиђачка,матични број 700614010112 

14. Улица Иве Андрића,матични број700614010110 

15. Улица Зеле Вељковића,матични број 700614010106 

16. Улица Југ Богданова, матични број 700614010129 

17. Улица Мајора Гавриловића,матични број700614010188 

18. Улица Моравичка,матични број700614010183 

19. Улица Мајора Милана Тепића,марични број700614010187 

20. Улица Милентија Поповића,матични број700614010176 

21. Улица Милована Вучевића,матични број700614010177 

22. Улица Мишарска,матични број700614010181 

23. Улица Косте Стојановића,матични број700614010147 

24. Улица Милана Маринковића,матични број700614010175 

25. Улица Душана Тривунца,матични број700614010078 

26. Улица Максима Горког,матични број700614010172 

27. Улица Малићева,матични број700614010173 

28. Улица Ловћенска,матични број700614010155 

29. Улица Лоле Рибара,матични број700614010153 
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30. Улица Липовачка,матични број700614010152 

31. Улица Леле Поповић,матични број700614010150 

32. Улица Милоша Обилића,матични број700614010179 

33. Улица Буковичка,матични број700614010024 

34. Улица Задружна,матични број700614010105 

35. Улица Војводе Мишића, матични број700614010037 

36. Улица Војводе Путника,матични број700614010038 

37. Улица Виноградарска,матични број700614010035 

38. Улица Вељка-Меденице Реље,матични број700614010034 

39. Улица Вука Караџића,матични број700614010040 

40. Улица Васе Николића,матични број700614010031 

41. Улица Гаврила Принципа,матични број700614010050 

42. Улица Буцекова,матични број700614010025 

43. Улица Браће Тасковић,матични број700614010022 

44. Улица Бранка Милојевића,матични број700614010019 

45. Улица Бошка Бухе,матични број700614010013 

46. Улица Баштованска,матични број700614010011 

47. Улица Алексе Маркишића,матични број700614010002 

48. Улица Вардарска,матични број700614010030 

49. Улица Димитрија Вучковића,матични број700614010064 

50. Улица Душанова,матични број700614010079 

51. Улица Драгише Петровића-Ђиде,матични број700614010070 

52. Улица Драгомира Костића-Кољке,матични број700614010068 

53. Улица Дринска,матични број700614010076 

54. Улица Дракчета Миловановића,матични број700614010074 

55. Улица Војске Југославије,матични број700614010041 

56. Улица Димитрија Туцовића,матични број700614010065 

57. Улица Нова Јастребачка, матични број700614010198 

58. Улица Дечанска,матични број700614010084 

59. Улица Десимира Јовића-Чиче, матични број700614010062 

60. Улица 9.Бригаде, матични број700614010016 

61. Улица Делиградска,матични број700614010060 

62. Улица 23.Дивизије,матични број700614010080 

63. Улица Горанска,матични број700614010051 

64. Улица Доситеја Обрадовића,матични број700614010067 

65. Улица Стевана Сремца,матични број700614010282 

66. Улица Нишка,матични број700614010193 

67. Улица Тимочке Буне,матични број700614010292 

68. Улица Таушановићева,матични број700614010291 

69. Улица Таковска,матични број700614010290 

70. Улица Стојана Живковића-Столета,матични број700614010283 

71. Улица Устаничка,матични број700614010301 

72. Улица Станка Милосављевића,матични број700614010278 

73. Улица Филипа Вишњића,матични број700614010305 

74. Улица Станка Пауновића,матични број700614010279 

75. Улица Стевана Синђелића,матични број700614010281 

76. Улица Сремска,матични број700614010277 

77. Улица Спортска,матични број700614010276 

78. Улица Солунска,матични број700614010275 
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79. Улица Слободана Николића,матични број700614010273 

80. Улица Стевана Немање,матични број700614010280 

81. Улица Ужичка,матични број700614010300 

82. Улица Синише Милосављевића,матични број700614010269 

83. Улица Шуматовачка,матични број700614010327 

84. Улица 4.Јули,матични број700614010321 

85. Улица 14.Бригаде,матични број700614010017 

86. Улица Чегарска,матични број700614010320 

87. Улица Хајдук Вељкова,матични број700614010310 

88. Улица Петра Божанића-Душка,матични број700614010217 

89. Улица Раше Милошевића,матични број700614010252 

90. Улица Проте Стевана Димитријевића,матични број700614010229 

91. Улица Пролетерска,матични број700614010225 

92. Улица Првог Устанка, матични број700614010224 

93. Улица Пионирска,матични број700614010221 

94. Улица Скојевска,матични број700614010270 

95. Улица Петра Добрњца,матични број700614010218 

96. Улица Радомира Илића-Реље,матични број700614010243 

97. Улица Петра Зеца,матични број700614010219 

98. Улица Партизанска,матични број700614010216 

99. Улица 8.марта,матични број700614010174 

100. Улица Орашачка,матични број700614010211 

101. Улица Озренска,матични број700614010205 

102. Улица Пиварска,матични број700614010220 

103. Улица Руже Леринц,матични број700614010255 

104. Улица Николе Тесле,матични број700614010192 

105. Улица 7.Бригаде,матични број700614010015 

106. Улица 7.Јула,матични број700614010131 

107. Улица Светозара Драгићевића,матични број700614010264 

108. Улица Светозара Марковића,матични број700614010265 

109. Улица Сарајевска,матични број700614010262 

110. Улица Радослава Филиповића Горског,матични број700614010246 

111. Улица Саве Ковачевића,матични број700614010260 

112. Улица Радомира Вујошевића-Ристе,матични број700614010242 

113. Улица Рударска,матични број700614010253 

114. Улица Ратка Јовића,матични број700614010249 

115. Улица Ратних Војних Инвалида,матични број700614010250 

116. Улица Ратка Жунића,матични број700614010248 

117. Улица Расинска, матични број700614010251 

118. Улица Симе Станића-Реље,матични број700614010268 

119. Улица Савска,матични број700614010261 

120. Улица Чарнојевића,матични број700614010322 

121. Улица Омладинских Бригада,матични број700614010209 

122. Улица Омладинска,матични број700614010208 

123. Улица Књаза Милоша,матични број700614010143 

124. Улица Девет Југовића,матични број700614010082 

125. Улица 13.Октобар,матични број700614010206 

126. Улица Вронског,матични број700614010043 

127. Улица Скопска,матични број700614010271 
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128. Улица Аце Милојевића,матични број700614010004 

129. Улица Момчила Поповића, матични број700614010184 

130. Улица Првомајска,матични број 700614010223 

131. Улица Свете Петровића-Бранка,матични број700614010263 

132. Улица Велимира Рајића,матични број700614010042 

133. Улица Брђакова,матични број700614010331 

134. Улица Тихомира Ђорђевића,матични број700614010294 

135. Улица Рујевичка,матични број700614010254 

136. Улица Буцекова Нова,матични број700614010026 

137. Улица Дрварска,матични број700614010081 

138. Улица Мишићева,матични број700614010182 

139. Улица 29.Новембар,матични број700614010195 

140. Улица Радисава Илића,матични број700614010259 

141. Улица Др.Борислава Стевановића,матични број700614010085 

142. Улица Михаила Гавриловића,матични број700614010341 

143. Улица Коле Кнежевића,матични број700614010148 

144. Улица Церска,матични број700614010315 

145. Улица Тимошенкова,матични број700614010293 

146. Улица Банета Савића,матични број700614010010 

147. Улица Дравска,матични број700614010069 

148. Улица Милоша Качаревића,матични број700614010178 

149. Улица Животе Цветковића,матични број700614010103 

150. Улица Љупче Николића,матични број700614010163 

Нови називи улица: 

151. Назив улице 151 – Улица Томе Здравковића. Опис предложене улице бр.151 – Улица почиње 

између кп 1497/1 и 1508/1, простире се дуж кп 1506/3 и 1509/4 и завршава се на кп 1514/2, све у 

КО Алексинац варош. 
Напомена: улица 151 је крак постојеће Спортске улице. 

152.Назив улице 152- Улица Нова Јастребачка. Опис предложене улице бр.152 – Улица представља 

продужетак улице Нова Јастребачка почиње код кп.бр. 653/1 и простире се дуж 655/1, 657/1, 

665/1, 665/2, 667/2, 669/2, 672/2, 676/2, 678/7, 678/6, 678/5, 680/2, са којима чини целину и 

простире се до улице Леле Поповић. 

153.Назив улице 153 – Улица Липа. Опис предложене улице бр.153 – Улица почиње код кп 2584, 

код моста, простире се дуж кп 2885/1 и завршава се на кп 2770/17, све у КО Алексинац варош. 

154. Назив улице 154 – Улица Кестенова. Опис предложене улице бр.154 – Улица почиње од 

предложене улице 153, између кп 2770/18 и 2584, простире се преко кп 2770/20, и завршава се 

на кп 2770/16, све у КО Алексинац варош. 

155.Назив улице 155 – Улица Тимочке дивизије. Опис предложене улице бр.155 – Улица почиње 

између кп 1702 и 1703/1, простире се дуж кп 2569 и завршава се између кп 1705/1 и 2977, све у 

КО Алексинац варош. 
Напомена: предложена улица 155 је део постојеће Улице тимочке буне. 

156. Назив улице 156  - Улица Алексиначких Рудара. Опис предложене улице бр.156 – Улица 

почиње од кп 3251, простире се преко кп 2704/1 и 2699/1 и завршава се између кп 2699/5 и 

2699/6, све у КО Алексинац ван варош. 
Напомена: предложена улица156 је део постојеће Улице Максима Горког. 

157.Назив улице 157 – Улица Генерала Черњајева. Опис предложене улице бр.157 – Улица почиње 

између кп 2704/11 и 2704/12, простире се преко кп 2704/1, дуж кп 2697/14 и завршава се између 

кп 2697/16 и 2697/2, све у КО Алексинац ван варош. 
Напомена: предложена улица157 је део постојеће Улице Максима Горког. 



 

Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   201 
 

 201 

158.Назив улице 158 – Улица Кнеза Михаила. Опис предложене улице бр.158 – Улица почиње на кп 

2704/9, простире се дуж кп 2694/9 и завршава се између кп 2694/5 и 2694/4, све у КО Алексинац 

ван варош. 
Напомена: предложена улица158 је део постојеће Улице Максима Горког. 

159.Назив улице 159 - Улица Добросава Кнезмилојковића. Опис предложене улице бр.159 – Улица 

почиње од постојеће Улице Максима Горког, простире се преко кп 2691/1 и завршава се код кп 

2691/5, све у КО Алексинац ван варош. 
Напомена:Улица 159 је део постојеће Улице Десимира Јовића – Чиче. 

160.Назив улице 160 – Улица Генерала Михаила Рашића. Опис предложене улице бр.160 – Улица 

почиње између кп 2672/3 и 2672/2, простире се дуж кп 2672/10 и завршава се између кп 2672/9 

и 2672/12, све у КО Алексинац ван варош. 

Напомена: предложена улица 160 је део постојеће Улице Десимира Јовића – Чиче.  

161.Назив улице 161 – Улица Владимира Ђорђевића. Опис предложене улице бр.161 – Улица 

почиње између кп 2674/2 и 2660/4, простире се дуж кп 2674/3 и 2662/4 и завршава се на кп 2663, 

код кп 2662/2 и 2673/1, све у КО Алексинац ван варош. 
Напомена: предложена улица 161 је део постојеће Улице Симе Станића – Реље. 

162.Назив улице 162 - Улицa Десимира Јовића – Чиче. Опис предложене улице бр.162 – Улица 

представља продужетак постојеће Улице Десимира Јовића - Чиче. Почиње између кп 2494 и 

2623, простире се дуж кп 3259 и завршава се на кп 2527, границе са насељеним местом 

Глоговица, све у КО Алексинац ван варош. 

163.Назив улице 163 – Улица Бреза. Опис предложене улице бр.163 – Улица почиње од постојеће 

Улице Максима Горког, између кп 2705 и 2402/2, простире се дуж кп 3258, прелази преко кп 

2398/1 и завршава се код кп 2378, све у КО Алексинац ван варош. 

164.Назив улице 164 – Житна улица. Опис предложене улице бр.164 – Улица почиње од постојеће 

Улице Максима Горког, на кп 2480, простире се дуж кп 3252, и завршава се код кп 3248, код 

предложене улице 165, све у КО Алексинац ван варош. 

165.Назив улице 165 –Улицa Милована Вучевића. Опис предложене улице бр.165 – Улица 

представља продужетак постојеће Улице Милована Вучевића, између кп 2026 и 2010, простире 

се дуж кп 3248, и завршава се између кп 1888 и 2066, код границе са насељеним местом Вакуп, 

све у КО Алексинац ван варош. 

166.Назив улице 166 - Улица Јасенова. Опис предложене улице бр.166 – Улица почиње од 

предложене улице 165, између кп 2047/3 и 2048, простире се дуж кп 3250 и завршава се између 

кп 1806/1 и 2002/1, све у КО Алексинац ван варош. 

167.Назив улице 167 – Цветна улица. Опис предложене улице бр.167 – Улица почиње од предложене 

улице 165, између кп 2052 и 1930/4. Простире се дуж кп 1948 и 1920, и завршава се између кп 

1943/4 и 1916, све у КО Алексинац ван варош. 

168.Назив улице 168 - Улицa Максима Горког. Опис предложене улице бр.168 – Улица представља 

продужетак постојеће Улице Максима Горког, између кп 2055 и 2397/1, простире се дуж кп 3251, 

прелази преко кп 2084, 2113, 2119, 2130 и 2141. Затим се простире дуж кп 3255 и завршава се на 

кп 21, све у КО Алексинац ван варош. 

169.Назив улице 169 –Улица Пуковника Рајевског. Опис предложене улице бр.169 – Улица почиње 

између кп 3199/1 и 3200/1, простире се дуж кп 3199/2 и завршава се на кп 3199/4, све у КО 

Алексинац ван варош.   
Напомена: улица 169 је део постојеће Нишке улице.  

170.Назив улице 170 – Улица Краља Милана. Опис предложене улице бр.170 – Улица почиње 

између кп 3139/3 и 3141/8, простире се дуж кп 3145 и завршава се код кп 3146/1, све у КО 

Алексинац ван варош. 

171.Назив улице 171 – Улица Краља Петра Првог. Опис предложене улице бр.171 – Улица почиње 

од предложене улице 22, на кп 4980/1. Простире се дуж кп 2935 и 4981 и завршава се између кп 

3158 и 6153/13, све у КО Алексинац ван варош. 

172.Назив улице 172 – Улица Краља Александра Карађорђевића. Опис предложене улице бр.172 – 

Улица почиње од постојеће Улице проте Стевана Димитријевића, између кп 1956/1 и 4980/4. 
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Простире се дуж кп 4980/1 и 4979/1 и завршава се на кп 1125/12, код постојеће Улице Тихомира 

Ђорђевића, све у КО Алексинац ван варош. 

173.Назив улице 173 – Улица Светолика Радовановића. Опис предложене улице бр.173 – Улица 

почиње од постојеће Пионирске улице на кп 2719. Простире се дуж кп 2724 и 2843/3 и завршава 

се између кп 2842/2 и 2842/1, све у КО Алексинац ван варош. 

174.Назив улице 174 – Улица Ристе Прендића. Опис предложене улице бр.174 – Улица почиње од 

предложене улице 172, између кп 1116/8 и 1116/10. Простире се дуж кп 1116/9, и завршава се 

између кп 1116/2 и 1116/3, код предложене улице 171, све у КО Алексинац ван варош. 

175.Назив улице 175 – Улица Капетана Живана Протића. Опис предложене улице бр.175 – Улица 

почиње од постојеће Улице Тихомира Ђорђевића, између кп 1121/4 и 1121/3. Прелази преко кп 

1121/1 и 1122/1, и завршава се између кп 1123/3 и 1122/3, све у КО Алексинац ван варош. 

176.Назив улице 176 –Улица Гаврила Принципа. Опис предложене улице бр.176 – Улица почиње 

између кп 2770/14 и 2770/10 прелази преко кп 2770/13 и 2770/21, и завршава се на кп 2770/6, све 

у КО Алексинац ван варош. 
Напомена: предложена улица 176 је део постојеће Улице Стевана Немање. 

177.Назив улице 177 – Пашићева улица. Опис предложене улице бр.177 – Улица почиње између кп 

1553/2 и 1663/1, простире се дуж 1550/1, 1550/2 и 1548 и завршава се између кп 1547/4 и 1545/9, 

све у КО Алексинац ван варош. 
Напомена: предложена улица 177 је део постојеће Солунске улице. 

178.Назив улице 178 –Улица Српских владара. Опис предложене улице бр.178 – Улица почиње 

између кп 1510/2 и 1507/3, простире се дуж кп 1509/5, и завршава се између кп 1509/6 и 1509/1, 

све у КО Алексинац ван варош. 
Напомена: предложена улица178 је део постојеће Улице девет Југовића.    

179.Назив улице 179 –Улица Винарска. Опис предложене улице бр.179 – Улица почиње између кп 

1505/1 и 1451/2, простире се дуж кп 1459/1 и завршава се између кп 1487/2 и 1477/3, све у КО 

Алексинац ван варош.   
Напомена: предложена улица179 је део постојеће Улице девет Југовића.    

180.Назив улице 180 –Улица Другог српског устанка. Опис предложене улице бр.180 – Улица 

почиње између кп 1384/2 и 1389/4, прелази преко кп 1385/1 и 1385/2, и завршава се између кп 

1380 и 1387/1, све у КО Алексинац ван варош.   
Напомена: Улица 180 је део постојеће Улице првог устанка. 

181.Назив улице 181 –Улица Атанасија Поповића. Опис предложене улице бр.181 – Улица почиње 

између кп 1428/18 и 1428/23, простире се дуж кп 1428/22, и завршава се између кп 1428/3 и 

1428/5, све у КО Алексинац ван варош.   
Напомена: улица 181 је део постојеће Првомајске улице. 

182.Назив улице 182 –Душанова улица. Опис предложене улице бр.182 – Улица представља 

продужетак постојеће Душанове улице, почиње између кп 1256 и 1251/1, простире се дуж кп 

1471/5 и завршава се између кп 1253/2 и 1253/1, све у КО Алексинац ван варош. 

183.Назив улице 183 –Улица Бранислава Нушића. Опис предложене улице бр.183 – Улица почиње 

на кп 3232/4 код кп 1635/2, простире се дуж кп 3234/1 и 3234/2 и завршава се између кп 1135/1 

и 1164/1, код предложене улице 184, све у КО Алексинац ван варош. 

184.Назив улице 184 –Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр.184 – Улица почиње од 

постојеће Улице Тихомира Ђорђевића, између кп 129/1 и 1126/28, простире се дуж кп 1140/2, 

1140/3 и 1140/1 и завршава се на кп 1164/3, све у КО Алексинац ван варош.   
Напомена: предложена улица 184 је заједничка са насељеним местом Алексиначки Рудник.    

185.Назив улице 185 - Улица Војводе Петра Бојовића. Опис предложене улице бр.185 – Улица 

почиње између кп 455/7 и 5239/1, простире се дуж кп 4979/1 и завршава се између кп 299 и 3430, 

све у КО Алексинац ван варош.   
Напомена: улица 185 је заједничка са насељеним местом Алексиначки Рудник. 

186.Назив улице 186 – Улица Српских ратника. Опис предложене улице бр.186 – Улица почиње код 

1091/6,  простире се дуж кп 4979/1, 3241/2, 5238 и 5219 и завршава се између кп 5100 и 5222, све 

у КО Алексинац ван варош. 
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187. Назив улице 187. Улица Војске Југославије. Опис предложене улице 187.Улица представља 

продужетак постојеће Улице Војске Југославије и простире се на делу кп.бр. 2911/1 иде десном 

обалом реке Моравице преко кп.бр. 2911/1, делом преко кп.бр.1992, делом преко кп.бр. 1991. 

 

Члан 3. 

Насељено место Алексиначки Рудник: 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Трг Рудара, матични број 700649110297 

2. Улица Момчила Поповића, матични број 700649010184 

3. Улица Хајдук Вељка, матични број 700649010310 

4. Улица Озренска, матични број 700649010205 

5. Улица Божанић Станић, матични број 700649010028 

6. Улица Николе Тесле, матични број 700649010192 

7. Улица 7.Јули, матични број 700649010131 

8. Улица Банета Савића, матични број 700649010010 

9. Улица 6.Август, матични број 700649010005 

Нови називи улица: 

10. Назив улице 10 – Улица Војводе Петра Бојовића. Опис предложене улице бр.10 –Улица 

почиње код границе са насељеним местом Алексинац, између кп 5239/2 и 438/1, иде дуж кп 

4979/1, и завршава се између кп 134/1 и кп 455/7, све у КО Алексинац ван варош. 
Напомена: Предложена улица бр. 10 је заједничка са насељеним местом Алексинац. 

       11. Назив улице 11- Улица Алексе Шантића. Опис предложене улице бр.11– Улица прелази 

преко кп 129/1, у КО Алексинац ван варош. 

       12. Назив улице 12 – Улица Милована Глишића. Опис предложене улице бр.12 –Улица прелази 

преко кп 129/1, у КО Алексинац ван варош. 

       13. Назив улице 13. - Улица Јована Дучића. Опис предложене улице бр.13 –Улица прелази преко 

кп 129/1 и 129/4, обе у КО Алексинац ван варош. 

       14. Назив улице 14  -  Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр.14 –Улица почиње 

између кп 129/1 и 1126/28, иде целом дужином кп 1140/2, 1140/3, 1140/1 и 1136/17, прелази преко 

кп 1140/4 и 1164/2, и завршава се на кп 1164/3, све у КО Алексинац ван варош. 
Напомена: Предложена улица бр. 14 је заједничка са насељеним местом Алексинац. 

 

Члан 4. 

Насељено место Алексиначки Бујмир: 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 4 – Улица Балканска. Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње код границе 

са насељеним местом Катун, између кп 2662 и кп 2432/142, иде целом дужином кп 3208 и 

3206, и завршава се код границе са насељеним местом Глоговица, између кп 1579 и кп 

1578/1, све у КО Алексиначки Бујмир.    
Напомена: Предложена улица бр. 4 је заједничка са насељеним местом Глоговица. Простире се дуж државног пута 

IIA реда, број 158. 

5. Назив улице 5- Улица Михајла Пупина. Опис предложене улице бр.5 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 2159 и кп 2139/1, иде дуж кп 3219, и завршава се између кп 3218 

и кп 2095, све у КО Алексиначки Бујмир. 

6. Назив улице 6 –Улица Јована Дучића. Опис предложене улице бр.6- Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 1624 и кп 1673, иде дуж кп 1650 и 3215, и завршава се између кп 

758 и кп 1036, све у КО Алексиначки Бујмир. 

7. Назив улице 7 – Улица Стевана Сремца. Опис предложене улице бр.7-Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 1535/1 и кп 1630, иде целом дужином кп 3217, и завршава се код 

предложене улице бр.6, између кп 1432/2 и кп 1656, све у КО Алексиначки Бујмир. 
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8. Назив улице 8 – Улица Озренска. Опис предложене улице бр.8-Улица почиње код предложене 

улице бр. 7, између кп 1490 и кп 1545, иде дуж кп 1534, и завршава се између кп 1568 и кп 1523, све 

у КО Алексиначки Бујмир. 

 

 

Члан 5. 

Насељено место Банковац: 

Нови називи улица. 

1. Назив улице 1 – Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр. 1- Улица почиње код 

границе са насељеним местом Копривница, између кп 183 и кп 193, иде целом дужином 

кп 940, и завршава се код границе са насељеним местом Тешица, између кп 92 и кп 277/1, 

све у КО Банковац.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местима Копривница и Тешица. Простире 

се дуж државног пута IIA реда, број 217. 

2. Назив улице 2 – Улица Војводе Путника. Опис предложене улице бр. 2- Улица почиње 

код границе са насељеним местом Тешица, код кп 461, иде дуж кп 941 и 942, и завршава 

се код предложене улице бр. 4, између кп 505 и кп 526, све у КО Банковац. 

3. Назив улице 3 – Улица Туријска. Опис предложене улице бр. 3- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 505 и кп 397/2, иде целом дужином кп 403, и завршава 

се на кп 944, све у КО Банковац. 

4. Назив улице 4 – Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 4- Улица почиње 

код предложене улице бр. 2, између кп 403 и кп 527, иде дуж кп 942, и завршава се између 

кп 349/2 и кп 640, све у КО Банковац. 

 

Члан 6. 

Насељено место Бели Брег. 

Нови називи улица. 

1. Назив улице 1 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 1- Улица почиње код 

границе са насељеним местом Доњи Крупац, између кп 469 и кп 433, иде дуж кп 2886, и 

завршава се између кп 1004 и кп 964, све у КО Бели Брег.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Доњи Крупац. 

2. Назив улице 2 –Улица Рударска. Опис предложене улице бр. 2 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, код кп 457, прелази преко кп 460 и 2874, иде дуж кп 2887, и 

завршава се између кп  559/2 и кп 755, све у КО Бели Брег. 

3. Назив улице 3 – Улица Књаза Милоша. Опис предложене улице бр. 3. Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 826 и кп 828, прелази преко кп 827, 831, 850, 858 и 861, 

иде дуж кп 2890, и завршава се између кп 783 и кп 1063, све у КО Бели Брег. 

4. Назив улице 4 – Улица Девет Југовића. Опис предложене улице бр. 4- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 774 и кп 812, иде дуж кп 811, 810 и 851, и завршава се 

између кп 850 и кп 856, све у КО Бели Брег. 

5. Назив улице 5 – Улица Церска. Опис предложене улице бр. 5- Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 452 и кп 884, иде целом дужином кп 451 и дуж кп 2880, и завршава 

се између кп 385 и 295/1, све у КО Бели Брег. 

6. Назив улице 6 – Улица Колубарска. Опис предложене улице бр. 6- Улица почиње код 

предложене улице бр. 5, прелази преко кп 295/2 и дуж кп 2881, и завршава се између кп 899/2 

и кп 295/1, све у КО Бели Брег. 

7. Назив улице 7 – Улица Липа. Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 881 и кп 949, иде дуж кп 2881, и завршава се код предложене улице 

бр. 6, између кп 894 и кп 917, све у КО Бели Брег. 

8. Назив улице 8 – Улица Првог Устанка. Опис предложене улице бр. 8- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 954 и кп 955, иде дуж кп 2883, и завршава се између кп 

942 и кп 1346, све у КО Бели Брег. 

            Члан 7. 
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Насељено место Беља. 

Нови назив улице. 

1. Назив улице – Улица Палих бораца- Опис предложене улице бр. 1- Улица почиње код 

границе са насељеним местом Стублина, између кп 19 и кп 48, иде дуж кп 660 и целом 

дужином кп 192, и завршава се код границе са насељеним местом Стублина, између кп 

191 и кп 193, све у КО Беља.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Стублина. 

 

        Члан 8. 

Насељено место Бобовиште. 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Буковичка, матични број улице 700681010024, 

2. Улица Церска, матични број улице 700681010315, 

3. Улица Рударска, матични број улице 700681010253, 

4. Улица Београдска, матични број улице 700681010012, 

5. Улица Рајковић Ч. Властимира, матични број улице 700681010256, 

6. Улица Дракчета Миловановића, матични број улице 700681010074, 

7. Улица Јован Митић-Ђорђе, матични број улице 700681010126, 

8. Улица Стојана Живковића-Столета, матични број улице 700681010283, 

9. Улица Озренска, матични број улице 700681010205, 

10. Улица Делиградска, матични број улице 700681010060, 

11. Улица Нишка, матични број улице 700681010193, 

12. Улица Банета Савића, матични број улице 700681010010, 

13. Улица Пети конгрес, матични број улице 700681010228, 

14. Улица Скопска, матични број улице 700681010271, 

15. Улица Тимошенкова, матични број улице 700681010293, 

16. Улица 14. Бригаде, матични број улице 700681010017, 

17. Улица Браће Ивковић, матични број улице 700681010020, 

18. Улица Свете Петровића-Бранка, матични број улице 700681010263, 

19. Улица С.К.О.Ј.-а, матични број улице 700681010284, 

Нови називи улица. 

20. Назив улице – Улица Јужноморавска- Опис предложене улице бр. 20- Улица почиње на 

кп 1978, иде целом дужином кп 1974 и 1968, и завршава се код границе са насељеним 

местом Краљево, између кп 1111/2 и кп 1112, све у КО Бобовиште. 

 

Члан 9. 

Насељено место Бован. 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Војводе Путника, матични број улице 700690010038, 

2. Улица Иво Лола Рибар, матични број улице 700690010111, 

3. Улица Димитрија Туцовића, матични број улице 700690010065, 

4. Улица Момчила Поповића, матични број улице 700690010184, 

5. Улица Вука Караџића матични број улице 700690010040, 

6. Улица Едварда Кардеља, матични број улице 700690010095. 

Нови називи улица. 

7. Назив улице 7 – Улица Језерска. Опис предложене улице бр. 7 - Улица почиње код границе 

са насељеним местом Мозгово, код кп.бр. 146, иде дуж кп.бр. 8943/1, и завршава се код 

границе са насељеним местом Трубаревац, општина Сокобања, код кп.бр. 9/30 у КО Бован. 
Напомена: предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Мозгово. 

8. Назив улице 8 – Улица Мирисних врба. Опис предложене улице бр. 8- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1384 и кп 1370/2, иде дуж кп 8878, 1407/1 и 1409/14, 
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прелази преко кп 1410/1, 1410/9, 1413 и 1414, и завршава се код предложене улице бр. 1, 

између кп 1388/4 и кп 8943/1, све у КО Бован.  

9. Назив улице 9 – Цветна улица. Опис предложене улице бр. 9- Улица почиње код предложене 

улице бр. 2, између кп 1391/2 и кп 1384, иде целом дужином кп 1391/3 и 1396/9, и завршава 

се између кп 1397/2 и кп 1390/3, све у КО Бован.  

10. Назив улице 10 – Улица Багремова. Опис предложене улице бр. 10- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1407/7 и кп 1405/7, иде дуж кп 1407/1, 1401 и 1399/1, и 

завршава се између кп 1399/10 и кп 1402/3, све у КО Бован. 

11. Назив улице 11 – Улица Кестена. Опис предложене улице бр. 11- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 45/10 и кп 46/3, иде дуж кп 45/5 и 49/44, и завршава се 

између кп 49/40 и кп 49/43, све у КО Бован.  

12. Назив улице 12 – Улица Четинарска. Опис предложене улице бр. 12- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 44/10 и кп 44/5, иде дуж кп 44/14, 47/29 и 47/31, и 

завршава се између кп 49/44 и кп 49/35, све у КО Бован. 

13. Назив улице 13 – Улица Буковичка. Опис предложене улице бр. 13- Улица почиње код 

границе са насељеним местом Мозгово, код кп 1282, иде дуж кп 8943/1 и целом дужином кп 

8944, и завршава се код предложене улице бр. 8, између кп 4327/2 и кп 4327/1, све у КО 

Бован. 

14. Назив улице 14 – Улица Кнез Милојка Ивковића. Опис предложене улице бр. 14- Улица 

почиње између кп 4175 и кп 4183, иде целом дужином кп 8873/2, 8873/1 и 8875, и завршава 

се код границе са насељеним местом Суботинац, између кп 7014 и кп 7046, све у КО Бован. 

15. Назив улице 15 – Житна улица. Опис предложене улице бр. 15- Улица почиње код 

предложене улице бр. 8, између кп 8873/1 и кп 4663, иде дуж кп 8874/3 и 8904, и завршава 

се између кп 3894/1 и кп 3895, све у КО Бован. 

16. Назив улице 16 – Улица Миладинов поток. Опис предложене улице бр. 16- Улица почиње 

код предложене улице бр. 8, између кп 7119 и кп 7029/1, иде дуж кп 8868, и завршава се 

између кп 7410 и кп 7385, све у КО Бован. 

17. Назив улице 17 – Улица Момчила Поповића. Опис предложене улице бр. 17- Улица 

представља продужетак Улице Момчила Поповића, почиње између кп 8943/3 и кп 10085, 

иде дуж кп 8943/19, и завршава се између кп 8943/1 и кп 1626/3, све у КО Бован. 

18. Назив улице 18 – Улица Јоргована. Опис предложене улице бр. 18- Улица почиње код 

предложене улице бр. 11, између кп 8943/16 и кп 8943/19, иде дуж кп 8943/17 и 8943/1, и 

завршава се код кп 3800/6, све у КО Бован. 

19. Назив улице 19 – Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 19- Улица почиње код 

предложене улице бр. 11, на кп 8943/19, прелази преко кп 2076 и 8943/18, иде дуж кп 10052 

и 8887/1, и завршава се између кп 1726/3 и кп 2145, све у КО Бован.  

20. Назив улице 20 – Улица Десанке Максимовић. Опис предложене улице бр. 20- Улица 

почиње код предложене улице бр. 13, између кп 2104/3 и кп 1727, иде целом дужином кп 

2107, и завршава се између кп 2087/4 и кп 1734, све у КО Бован. 

21. Назив улице 21 – Улица Моравичка. Опис предложене улице бр. 21- Улица почиње између 

кп 10088 и кп 10090, иде дуж кп 10559/5 и 8943/10, и завршава се између кп 8943/7 и кп 

8943/12, све у КО Бован.  
Напомена: Предложена улица бр. 15 обухвата део постојеће Улице Момчила Поповића. 

22. Назив улице 22 – Улица Алексе Шантића. Опис предложене улице бр. 22- Улица почиње 

између кп 10073 и кп 10165, иде целом дужином кп 10559/4, и завршава се између кп 10059 

и кп 10164, све у КО Бован.  
Напомена: Предложена улица бр. 16 обухвата део постојеће Улице Момчила Поповића.  

23. Назив улице 23 – Улица Јована Дучића. Опис предложене улице бр. 23- Улица почиње 

између кп 10336 и кп 10355, иде дуж кп 10402, и завршава се између кп 10346 и кп 10377, 

све у КО Бован.  
Напомена: Предложена улица бр. 17 обухвата део постојеће Улице Вука Караџића. 
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24. Назив улице 24. Улицa Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 24- Улица представља 

продужетак Улице Вука Караџића, почиње између кп 10401 и кп 10403, иде дуж кп 10402 и 

2935, и завршава се на кп 2757, све у КО Бован. 

 

Члан 10. 

 

Насељено место Брадарац: 

 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Буковичка, матични број улице 700703010024, 

2. Улица Рударска, матични број улице 700703010253, 

3. Улица Липовачка, матични број улице 700703010152, 

4. Улица Сокобањска, матични број улице 700703010274, 

5. Улица 7.јула, матични број улице 700703010131, 

6. Улица 7.бригаде, матични број улице 700703010015, 

7. Улица Свете Петровића-Бранка, матични број улице 700703010263, 

8. Улица Радних Бригада, матични број улице 700703010241, 

9. Улица Нишка, матични број улице 700703010193, 

10. Улица Косовска, матични број улице 700703010145, 

11. Улица Јелке Радуловић, матични број улице 700690010122, 

12. Улица Добривоја Стојадиновића, матични број улице 700703010066, 

13. Улица Делиградска, матични број улице 700703010060, 

14. Улица 23. дивизије, матични број улице 700703010080, 

15. Улица Банета Савића, матични број улице 700703010010, 

16. Улица Омладинских бригада, матични број улице 700703010209, 

17. Улица 13. Октобра, матични број улице 700703010205, 

18. Улица Солунска, матични број улице700703010275, 

19. Улица 14. Бригаде, матични број улице 700703010017, 

20. Улица Тимошенкова, матични број улице 700703010293. 

Члан 11. 

Насељено место Вакуп. 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Бранка Голубовића, матични број700711010333 

2. Улица Николе Тесле, матични број 700711010192 

3. Улица Књаза Милоша, матични број700711010143 

4. Улица Светосавска, матични број 700711010286 

5. Улица Бранка Радичевића, матични број 700711010334 

6. Улица Цара Лазара, матични број 700711010316 

7. Улица Милана Тепића, матични број 700711010187 

8. Улица Вука Караџића, матични број 700711010040 

Нови називи улица: 

9. Назив улице 9– Улица Леле Поповић. Опис предложене улице бр. 9- Улица почиње код 

границе са насељеним местом Краљево, између кп 418 и кп 469, иде целом дужином кп 

2194, и завршава се код границе са насељеним местом Алексинац, између кп 2212 и кп 

2205, све у КО Вакуп.  
Напомена: предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Алексинац и представља продужетак улице 

Леле Поповић. 
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10.  Назив улице 10-Улица Виноградарска. Опис предложене улице бр.10 –Улица почиње 

код предложене улице бр. 1, између кп 482/4 и кп 2154/7, иде дуж кп 503, и завршава се 

између кп 499 и кп 2141, све у КО Вакуп. 

              11.  Назив улице 11- Улица Кестена. Опис предложене улице бр.11 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 2149/5 и кп 2150/3, иде целом дужином кп 2149/6, и завршава 

се између кп 2149/2 и кп 2150/1, све у КО Вакуп. 

              12. Назив улице 12 – Улица Липа. Опис предложене улице бр.12 –Улица почиње између кп 

2142/2 и кп 2142/4, иде целом дужином кп 2142/13, и завршава се између кп 2142/34 и кп 2142/12, 

све у КО Вакуп. 

              13. Назив улице 13 – Улица Палих бораца. Опис предложене улице бр.13 –Улица почиње 

између кп 2142/4 и кп 2142/6, иде дуж кп 2142/31, и завршава се између кп 2142/18 и кп 2142/32, 

све у КО Вакуп. 

             14.  Назив улице 14 – Цветна улица. Опис предложене улице бр.14 –Улица почиње између 

кп 2110 и кп 2100, иде целом дужином кп 2089, и завршава се код границе са насељеним местом 

Алексинац, између кп 2124 и кп 2088, све у КО Вакуп 

             15.  Назив улице 15 – Улица Јована Дучића. Опис предложене улице бр.15 –Улица почиње 

између кп 871/1 и кп 715/1, иде дуж кп 2195, и завршава се између кп 267 и кп 266, све у КО 

Вакуп. 

             16.  Назив улице 16 – Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр.16 –Улица 

представља продужетак Улице Вука Караџића, почиње између кп 872 и кп 875, иде дуж кп 874, 

и завршава се између кп 834 и кп 875, све у КО Вакуп. 

             17.  Назив улице 17 – Улица Милана Тепића. Опис предложене улице бр. 17- Улица 

представља продужетак Улице Милана Тепића, почиње између кп 1285 и кп 1582, иде дуж кп 

2201, 1285, 1260/2 и 2200/1, и завршава се између кп 954/2 и кп 1236, све у КО Вакуп. 

              18.  Назив улице 18 – Улица Озренска. Опис предложене улице бр. 18- Улица почиње између 

кп 1610 и кп 1631, иде дуж кп 1660, прелази преко кп 1538/1, наставља дуж кп 2197, и завршава 

се између кп 1360 и кп 1373, све у КО Вакуп. 

 

 

Члан 12. 

Насељено место Велики Дреновац. 

 

Нови називи улица. 

1. Назив улице 1-Улица Јастребачка. Опис предложене улице бр. 1- Улица почиње код кп 4708, 

иде дуж кп 4723, 4711, 1855, 4717 и 4718, и завршава се између кп 1744 и кп 1753, све у КО 

Велики Дреновац.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Грејач. 

2. Назив улице 2-Улица Карађорђева. Опис предложене улице бр. 2- Улица почиње код 

границе са насељеним местом Грејач, између кп 1342 и кп 1179, иде дуж кп 4708, 3831/3 и 

3810, и завршава се код границе са насељеним местом Суповац, општина Ниш-Црвени Крст, 

између кп 3809 и кп 3811/1, све у КО Велики Дреновац.  
Напомена: Предложена улица бр. 2 пролази и кроз насељено местом Суповац, општина Ниш-Црвени Крст. 

3. Назив улице 3-Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 3- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1275/2 и кп 923, иде целом дужином кп 922/1, и завршава 

се између кп 1286 и кп 932/1, све у КО Велики Дреновац.  

4. Назив улице 4-Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 4- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1004/1 и кп 1003/1, иде дуж кп 4715, и завршава се између 

кп 1007 и кп 1000, све у КО Велики Дреновац.  

5. Назив улице 5-Улица Краљевића Марка. Опис предложене улице бр. 5- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, код кп 971/1, прелази преко кп 992, 991 и 990, и завршава се код кп 

986, све у КО Велики Дреновац. 
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6. Назив улице 6-Улица Стевана Синђелића. Опис предложене улице бр. 6- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 3270 и кп 3271, иде дуж кп 4712 и 3232, и завршава се 

између кп 3205 и кп 3230, све у КО Велики Дреновац. 

7. Назив улице 7-Улица Свете Петке. Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1163 и кп 1788, иде дуж кп 4711, 1064, 4712, 4713, 3020, 

4703 и 3810, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 3770 и кп 3831/1, све у 

КО Велики Дреновац. 

8. Назив улице 8-Улица Милоша Обилића. Опис предложене улице бр. 8- Улица почиње код 

предложене улице бр. 7, између кп 3433/1 и кп 3709, иде дуж кп 3707, целом дужином кп 

3668, прелази преко кп 3631 и 3575, и завршава се код кп 3574, све у КО Велики Дреновац. 

9. Назив улице 9-Улица Вука Стефановића Караџића. Опис предложене улице бр. 9- Улица 

почиње код предложене улице бр. 8, између кп 3670 и кп 3715/2, иде дуж кп 3707, и завршава 

се код границе са насељним местом Суповац, општина Ниш-Црвени Крст, између кп 3809 и 

кп 3706, све у КО Велики Дреновац.  
Напомена: Предложена улица бр. 9 је заједничка са насељеним местом Суповац, општина Ниш-Црвени Крст.  

10. Назив улице 10- Нишка улица. Опис предложене улице бр. 10- Улица почиње код 

предложене улице бр. 9, код кп 3681/7, прелази преко кп 3681/6 и 3681/4, иде дуж кп 3680, 

наставља преко кп 3605 и 3604/2, и завршава се код границе са насељеним местом Суповац, 

општина Ниш-Црвени Крст, код кп 3702, све у КО Велики Дреновац.  
Напомена: Предложена улица бр. 10 је заједничка са насељеним местом Суповац, општина Ниш-Црвени Крст. 

 

Члан 13. 

Насељено место Витковац. 

 

Постојећи називи улица: 

1. Улица ЈНА, матични број 700738010123, 

2. Улица Пролетерска, матични број 700738010225, 

3. Улица Ужичка, матични број 700738010300, 

4. Улица Вука Караџића, матични број 700738010040, 

5. Улица Пролетерских бригада, матични број 700738010226, 

6. Улица Милентија Поповића, матични број 700738010176, 

7. Улица 25.мај, матични број 700738010171, 

8. Улица Моравска, матични број 700738010185, 

9. Улица 29. Новембар, матични број 700738010195, 

10. Улица Саве Ковачевића, матични број 700738010260. 

Нови називи улица. 

11. Назив улице – Улица Моравска  - Опис предложене улице бр. 11- Улица почиње између кп 

4191 (КО Витковац) и кп 6057 (КО Доњи Љубеш), иде целом дужином кп 4297 (КО 

Витковац), и завршава се између кп 4183 (КО Витковац) и кп 5123 (КО Доњи Љубеш).  
Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Доњи Љубеш. Улица је део постојеће 

Моравске улице. 

 

                                                                  Члан 14. 

Насељено место Врело. 

 

Нови називи улица. 

1. Назив улице 1 – Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр. 1- Улица почиње између 

кп 1217 и кп 964/2, иде целом дужином кп 1218 и дуж кп 5380, прелази преко кп 2103 и 2145, 

и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 2138 и кп 2147, све у КО Врело.  

2. Назив улице 2– Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 2- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 917 и кп 872, иде дуж кп 5380 и целом дужином кп 374, 

и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 401 и кп 370, све у КО Врело.  
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3. Назив улице 3– Улица Војводе Путника. Опис предложене улице бр. 3- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, код кп 358, прелази преко кп 345/1, и завршава се код предложене 

улице бр. 4, код кп 510, све у КО Врело. 

4. Назив улице 4– Улица Војводе Петра Бојовића. Опис предложене улице бр. 4- Улица почиње 

између кп 512 и кп 345/1, иде дуж кп 5382, и завршава се код предложене улице бр. 10, 

између кп 426 и кп 427, све у КО Врело.  

5. Назив улице 5– Улица Пашићева. Опис предложене улице бр. 5- Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 404 и кп 403, иде целом дужином кп 391, и завршава се 

између кп 392 и кп 385, све у КО Врело.  

6. Назив улице 6– Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 6- Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 460 и кп 459, иде дуж кп 5383, и завршава се код 

предложене улице бр. 8, између кп 817/1 и кп 4465, све у КО Врело. 

7. Назив улице 7– Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 512 и кп 461, иде дуж кп 5384, и завршава се између кп 

778/2 и кп 544, све у КО Врело. 

8. Назив улице 8– Улица Виноградарска-. Опис предложене улице бр. 8- Улица почиње код 

предложене улице бр. 10, између кп 427 и кп 828, иде дуж кп 5376, и завршава се између кп 

4523 и кп 4957, све у КО Врело.  

9. Назив улице 9– Улица Таковска. Опис предложене улице бр. 9- Улица почиње код 

предложене улице бр. 8, између кп 4463 и кп 4532/1, иде дуж кп 5388, и завршава се између 

кп 4343 и кп 4544/1, све у КО Врело. 

10. Назив улице 10– Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 10- Улица почиње код 

предложене улице бр. 8, између кп 5382 и кп 829, иде дуж кп 5376 и 5375, и завршава се 

између кп 3837 и кп 2161, све у КО Врело. 

 

 

                                                                  Члан 15. 

Насељено место Врћеновица. 

 

Нови називи улица. 

1. Назив улице 1– Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 1- Улица почиње код границе 

са насељеним местом Честа, између кп 2550 и кп 2552, иде целом дужином кп 2551 и 1766, 

и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 1722 и кп 1863, све у КО Врћеновица.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Честа.  

2. Назив улице 2– Улица Шуматовачка. Опис предложене улице бр. 2- Улица почиње између 

кп 1577 и кп 3112, прелази преко кп 3121, 1278 и 3117, иде целом дужином кп 3122 и 3123, 

и завршава се код границе са насељеним местом Лоћика, између кп 1441 и кп 1079, све у КО 

Врћеновица.  
Напомена: предложена улица 2 простире се дуж државног пута IIA реда, број 217. 

3. Назив улице 3– Улица Баштованска. Опис предложене улице бр. 3- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1851 и кп 1857, иде дуж кп 3124 и целом дужином кп 

1880, и завршава се код предложене улице бр. 5, између кп 2277 и кп 1890, све у КО 

Врћеновица.  

4. Назив улице 4– Улица Дечанска. Опис предложене улице бр. 4- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1863 и кп 1946/1, иде дуж кп 3125, и завршава се код 

предложене улице бр. 5, између кп 1883 и кп 1914, све у КО Врћеновица. 

5. Назив улице 5– Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 5- Улица почиње код предложене 

улице бр. 2, између кп 1946/2 и кп 1962, иде целом дужином кп 1928 и дуж кп 3125, и 

завршава се између кп 2270 и кп 2265, све у КО Врћеновица. 

6. Назив улице 6– Улица Устаничка. Опис предложене улице бр. 6- Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1084 и кп 1079, иде целом дужином кп 1080 и дуж кп 

3119 и 3129, и завршава се између кп 1107/2 и кп 1067, све у КО Врћеновица. 
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Члан 16. 

Насељено место Вукања. 

 

Нови називи улица. 

1. Назив улице 1– Улица Светог Николе. Опис предложене улице бр. 1- Улица почиње између 

кп 3199 и кп 3162, иде дуж кп 3854, 3855, 3839 и 3828, и завршава се између кп 789 и кп 

1295, све у КО Вукања.  
Напомена: предложена улица 1 се простире дуж државног пут IIA реда, број 216. 

2. Назив улице 2– Улица Клисурска. Опис предложене улице бр. 2- Улица почиње између кп 

3028 и кп 3029/1, иде дуж кп 3060 и целом дужином кп 3181, и завршава се између кп 3177 

и кп 3066, све у КО Вукања.  

3. Назив улице 3– Улица Светосавска. Опис предложене улице бр. 3- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 3023 и кп 3186/1, иде целом дужином кп 3190, прелази 

преко кп 3196 и 3197, и завршава се на кп 3204, све у КО Вукања. 

4. Назив улице 4– Цветна улица. Опис предложене улице бр. 4- Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1260 и кп 1254, иде целом дужином кп 1259 и дуж кп 1281 и 3838, и 

завршава се између кп 1185 и кп 1539, све у КО Вукања. 

5. Назив улице 5– Улица Јастребачка. Опис предложене улице бр. 5- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1087 и кп 1085/1, иде целом дужином кп 1101 и дуж кп 

3841, 3844 и 2161, и завршава се између кп 2157 и кп 2176/2, све у КО Вукања. 

6. Назив улице 6– Улица Пантелејска. Опис предложене улице бр. 6- Улица почиње код 

предложене улице бр. 5, између кп 1047 и кп 1048, иде целом дужином кп 3837, и завршава 

се између кп 769 и кп 840, све у КО Вукања. 

7. Назив улице 7– Улица Шумадијска. Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 798 и кп 800/1, иде целом дужином кп 799, и завршава се 

код предложене улице бр. 6, између кп 808 и кп 806, све у КО Вукања. 

8. Назив улице 8– Улица Занатлијска. Опис предложене улице бр. 8- Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 1026/1 и кп 1025, иде дуж кп 3841, и завршава се код 

предложене улице бр. 5, између кп 2215 и кп 2236, све у КО Вукања. 

9. Назив улице 9– Улица Липа. Опис предложене улице бр. 9- Улица почиње код предложене 

улице бр. 8, између кп 2209 и кп 2207/4, иде целом дужином кп 2200, и завршава се код 

предложене улице бр. 10, између кп 2199 и кп 2202, све у КО Вукања. 

10. Назив улице 10– Рибарска улица. Опис предложене улице бр. 10- Улица почиње код 

предложене улице бр. 5, између кп 1995 и кп 1990, иде целом дужином кп 1983 и дуж кп 

3842, и завршава се између кп 442/1 и кп 931, све у КО Вукања. 

11. Назив улице 11– Облоглавска улица. Опис предложене улице бр. 11- Улица почиње код 

предложене улице бр. 10, између кп 1877 и кп 1862, иде дуж кп 3845, и завршава се између 

кп 1920/3 и кп 1842/5, све у КО Вукања. 

 

Члан 17. 

Насељено место Вукашиновац. 

 

Постојећи називи улица: 

1. Улица 1.маја, матични број 700789010170, 

2. Улица Свете Петровића Бранка, матични број 700789010263, 

3. Улица 25.маја, матични број 700789010171, 

4. Улица ЈНА, матични број 700789010123, 

5. Улица Вељка Влаховића, матични број 700789010033, 

6. Улица Буковичка, матични број 700789010024, 

7. Улица Рударска, матични број 700789010253. 
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Члан 18. 

Насељено место Глоговица 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1– Улица Балканска. Опис предложене улице бр.1 - Улица почиње код границе са 

насељеним местом Алексинац, код кп 1501/1, иде целом дужином кп 2112 и 2113 и завршава се код 

границе са насељеним местом АлексиначкиБујмир, између кп 2110/3 и кп 1838, све у КО Глоговица.  
Напомена:Предложена улица бр. 4 је заједничка са насељеним местом Алексиначки Бујмир. Простире се дуж 

државног пута IIA реда, број 158. 

2. Назив улице 2– Улица Моравичка. Опис предложене улице бр.2 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1529 и кп 1495, иде дуж кп 2114, и завршава се код предложене улице бр. 5, 

између кп 161 и кп 1415, све у КО Глоговица. 

3. Назив улице 3– Улица Књаза Милоша. Опис предложене улице бр.3 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1385 и кп 1542/1, иде целом дужином кп 1384 и дуж кп 162, и 

завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 160/2 и кп 1365, све у КО Глоговица. 

4. Назив улице 4– Улица Вожда Карађорђа. Опис предложене улице бр.4 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 156/3 и кп 144/3, иде целом дужином кп 161 и дуж кп 162 и 2122, 

и завршава се код предложене улице бр. 8, између кп 1658 и кп 1246/2, све у КО Глоговица. 

5. Назив улице 5– Улица Шуматовачка. Опис предложене улице бр.5 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1415 и кп 144/3, иде дуж кп 2114, и завршава се код границе са 

насељеним местом Алексинац, између кп 6 и кп 348, све у КО Глоговица.  

6. Назив улице 6– Улица Цара Душана. Опис предложене улице бр.6 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 5, између кп 127 и кп 1416, иде целом дужином кп 102, прелази преко кп 69 и 70, и 

завршава се код кп 80, све у КО Глоговица. 

7. Назив улице 7– Улица доктора Радомира Милутиновића. Опис предложене улице бр.7 -Улица 

почиње код предложене улице бр. 5, између кп 31/1 и кп 35, иде дуж кп 11 и целом дужином кп 9, и 

завршава се код предложене улице бр. 5, између кп 7 и кп 28, све у КО Глоговица. 

8. Назив улице 8– Улица Светосавска. Опис предложене улице бр.8-Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1586/5 и кп 1756/2, иде дуж кп 2122, и завршава се код предложене улице бр. 

4, између кп 1659 и кп 1661, све у КО Глоговица. 

9. Назив улице 9– Улица Немањина. Опис предложене улице бр.9 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 8, између кп 1674/1 и кп 1733, иде целом дужином кп 1677, и завршава се између кп 1678 

и кп 1729, све у КО Глоговица.  

10. Назив улице 10 – Улица Бранислава Нушића. Опис предложене улице бр. 10 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 8, између кп 1617/3 и кп 1615, иде дуж кп 1616, и завршава се између кп 1610/2 

и кп 1635, све у КО Глоговица. 

11. Назив улице 11– Улица Краља Петра. Опис предложене улице бр. 11-Улица почиње код 

предложене улице бр. 8, између кп 1659 и кп 1647, иде целом дужином кп 1648, и завршава се између 

кп 1639 и кп 1651, све у КО Глоговица.  

12. Назив улице 12– Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 12 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 1356/1 и кп 1251/1, иде дуж кп 1295 и 1297, и завршава се код 

предложене улице бр. 13, између кп 1305 и кп 1306, све у КО Глоговица. 

13. Назив улице 13– Улица Српских ратника. Опис предложене улице бр. 13 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 12, између кп 1297 и кп 1254, иде дуж кп 1295 , 2116, 1296 и 183, и завршава 

се код предложене улице бр. 5, између кп 136/2 и кп 185, све у КО Глоговица. 
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14. Назив улице 14– Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 14 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 13, између кп 139 и кп 178, иде дуж кп 162, и завршава се код предложене 

улице бр. 4, између кп 1361 и кп 148, све у КО Глоговица. 

15. Назив улице 15– Улица Солунска. Опис предложене улице бр. 15 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 5, између кп 199 и кп 185, иде дуж кп 196, прелази преко кп 212 и 215, наставља дуж кп 

217, и завршава се код предложене улице бр. 16, између кп 226 и кп 215, све у КО Глоговица 

16. Назив улице 16– Улица Краља Александра. Опис предложене улице бр. 16 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 5, између кп 220 и кп 206, иде дуж кп 219, 218, 329, 368 и 392/1, и завршава 

се између кп 391 и кп 507, све у КО Глоговица 

17. Назив улице 17 – Улица девет Југовића. Опис предложене улице бр.17 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 16, између кп 223 и кп 328, иде дуж кп 2111, и завршава се између кп 224 и 

кп 290/3, све у КО Глоговица.  

18. Назив улице 18– Улица Светомира Ракића. Опис предложене улице бр.18 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 16, између кп 330 и кп 366, иде дуж кп 2111, и завршава се између кп 361 и 

кп 362, све у КО Глоговица. 

Члан 19. 

Насељено место Голешница 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Хајдук Вељкова. Опис предложене улице бр. 1 - Улица почиње 

између кп 373/1 и кп 453, иде дуж кп 1205, и завршава се између кп 821 и кп 862, све у КО 

Голешница. 

Члан 20. 

Насељено место Горња Пешчаница 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Пролетерских бригада, матични број 700827010226; 

2. Улица Омладинска, матични број 700827010208; 

3. Улица Николе Тесле, матични број 700827010192. 

 

Члан 21. 

Насељено место Горње Сухотно 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр. 1 - Улица почиње код границе 

са насељеним местом Доње Сухотно, између кп 174 (КО Горње Сухотно) и кп 1022 (Доње Сухотно), 

иде дуж кп 1549 (КО Доње Сухотно) и 1894 (КО Горње Сухотно), и завршава се код предложене 

улице бр. 4, између кп 942 и кп 596/1 (обе у КО Горње Сухотно). 

Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Доње Сухотно. 

2. Назив улице 2 – Улица Филипа Вишњића. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 311 и кп 310, иде дуж кп 1893, и завршава се између кп 680 и кп 

715, све у КО Горње Сухотно. 

3. Назив улице 3–Улица Стевана Синђелића. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 561 и кп 293, иде дуж кп 1895, и завршава се између кп 550/1 и 

кп 564, све у КО Горње Сухотно.  

4. Назив улице 4– Улица Сремска. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1896 и кп 596/1, иде дуж кп 1894, и завршава се између кп 1445 и кп 1095, 

све у КО Горње Сухотно. 
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5. Назив улице 5  – Улица Стевана Немање. Опис предложене улице бр. 5 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 584 и кп 938, иде дуж кп 596/1, 882 и 883/3, и завршава се између 

кп 888/1 и кп 889/1, све у КО Горње Сухотно. 

6. Назив улице 6 –  Улица Руских Добровољаца. Опис предложене улице бр. 6 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 934 и кп 1150/1, иде дуж кп 1900 и 1162, и завршава се између 

кп 1164 и кп 1155, све у КО Горње Сухотно. 

7. Назив улице  7– Улица Озренска. Опис предложене улице бр. 7 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 4, између кп 1172 и кп 1442, иде дуж кп 1897, и завршава се између кп 1433 и кп 1198, све 

у КО Горње Сухотно. 

Члан 22. 

Насељено место Горњи Адровац 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Павловски поток, матични број 700843010215; 

2. Улица Љубише Јовића, матични број 700843010162; 

3. Улица Гојка Куртића, матични број 700843010052; 

4. Улица Гробљанска, матични број 700843010055; 

5. Улица Ратка Јовића - Душка, матични број 700843010249; 

6. Улица Миодрага Савића, матични број 700843010180; 

7. Улица Шанац, матични број 700843010325. 

 

 

 

Нови називи улица: 

8. Назив улице 8– Улица Љубише Јовића. Опис предложене улице бр.8 - Улица представља 

продужетак Улице Љубише Јовића, почиње између кп 869 и кп 847/1, иде целом дужином кп 2012/1, 

2011/1 и 2010, и завршава се између кп 609 и кп 832, све у КО Горњи Адровац. 

9. Назив улице 9– Ратка Јовића - Душка. Опис предложене улице бр.9 - Улица представља 

продужетак Улице Ратка Јовића - Душка, почиње између кп 4616 (КО Гредетин) и кп 1525/2 (КО 

Горњи Адровац), иде целом дужином кп 2003/3 (КО Горњи Адровац), и завршава се између кп 4587 

(КО Гредетин) и кп 1544/5 (КО Горњи Адровац).  
Напомена: Предложена улица је заједничка са насељеним местом Гредетин. 

 

Члан 23. 

Насељено место Горњи Крупац 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 1 -Улица почиње код 

границе са насељеним местом Преконози, између кп 2694 и кп 2693/2, иде дуж кп 4527, 4533 и 4530, 

и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 984 и кп 1209/3, све у КО Горњи Крупац.  
Напомена:Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Преконози. 

2. Назив улице 2 – Улица Церска. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2523 и кп 2577, иде дуж кп 4527, и завршава се код предложене улице бр. 10, 

између кп 763 и кп 910/2, све у КО Горњи Крупац. 

3. Назив улице 3 – Улица Вожда Карађорђа. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1012 и кп 1039, иде целом дужином кп 1077, и завршава се код 

предложене улице бр. 2, између кп 1001 и кп 1076/1, све у КО Горњи Крупац. 
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4. Назив улице 4 –Улица Кнеза Лазара. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 969 и кп 1203, иде дуж кп 4530, и завршава се између кп 1455 и 

кп 1862, све у КО Горњи Крупац.  

5. Назив улице 5 – Улица Књаза Милоша. Опис предложене улице бр. 5 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 1251 и кп 1216, иде дуж кп 1219/2 и 1218, прелази преко кп 4521, 

и завршава се између кп 1598/1 и кп 1599, све у КО Горњи Крупац. 

6. Назив улице 6 – Улица Гаврила Принципа. Опис предложене улице бр. 6 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 984 и кп 963, иде целом дужином кп 969 и 744, прелази преко кп 

419/1, наставља дуж кп 676, и завршава се између кп 672/4 и кп 680, све у КО Горњи Крупац. 

7. Назив улице 7 – Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 7 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 6, између кп 920 и кп 968, иде целом дужином кп 923, и завршава се код предложене улице 

бр. 5, између кп 911 и кп 912, све у КО Горњи Крупац. 

8. Назив улице 8 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 961 и кп 962/1, иде целом дужином кп 939, и завршава се код 

предложене улице бр. 10, између кп 931 и кп 940, све у КО Горњи Крупац. 

9. Назив улице 9 – Улица Јована Дучића. Опис предложене улице бр. 9 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 957 и кп 960, иде целом дужином кп 956, и завршава се код 

предложене улице бр. 10, између кп 940 и кп 948, све у КО Горњи Крупац. 

10. Назив улице 10 – Улица Дечанска. Опис предложене улице бр. 10 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 950 и кп 1264/2, иде целом дужином кп 4528 и дуж кп 4527 и 

4526, и завршава се између кп 776 и кп 778, све у КО Горњи Крупац. 

 

Члан 24. 

Насељено место Горњи Љубеш 

Постојећи називи улица: 

1. Улица 7. јули, матични број 700860010131; 

2. Улица 1. мај, матични број 700860010170; 

3. Улица 25. мај, матични број 700860010171; 

4. Улица Драгољуба Петровића - Тимошенка, матични број 700860010073; 

5. Улица Момчила Поповића, матични број 700860010184; 

6. Улица Моше Пијаде, матични број 700860010186; 

7. Улица Саве Ковачевића, матични број 700860010260. 

 

Члан 25. 

Насељено место Гредетин 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Његошева, матични број 700878010200; 

2. Улица Омладинска, матични број 700878010208; 

3. Улица Ратка Јовића, матични број 700878010249; 

4. Улица Хајдук Вељка, матични број 700878010310; 

5. Улица 25. мај, матични број 700878010171; 

6. Улица Саве Ковачевића, матични број 700878010260. 

 

Нови називи улица: 

7. Назив улице 7 – Улица Ратка Јовића -Душка. Опис предложене улице бр. 7 - Улица представља 

продужетак Улице Ратка Јовића- Душка, почиње између кп 4616 (КО Гредетин) и кп 1525/2 (КО 
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Горњи Адровац), иде целом дужином кп 2003/3 (КО Горњи Адровац), и завршава се између кп 4587 

(КО Гредетин) и кп 1544/5 (КО Горњи Адровац).  
Напомена: Предложена улица бр. 7 је заједничка са насељеним местом Горњи Адровац. 

8. Назив улице 8 – Улица 25. мај. Опис предложене улице бр. 8 - Улица представља продужетак 

Улице 25. мај., почиње између кп 5020/1 и кп 4077/2, иде целом дужином кп 4566 и 4565, и завршава 

се између кп 5226 и кп 4580, све у КО Гредетин. 

9. Назив улице 9 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 9 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 4959/2 и кп 4818, иде целом дужином кп 5226, 4564 и 4763, и 

завршава се између кп 4762 и кп 4810, све у КО Гредетин. 

10. Назив улице 10 – Улица Саве Ковачевића. Опис предложене улице бр. 10 - Улица представља 

продужетак Улице Саве Ковачевића, почиње између кп 3934 и кп 3824, иде целом дужином кп 4557 

и дуж кп 4532, и завршава се између кп 4535 и кп 3930, све у КО Гредетин. 

11. Назив улице 11 – Омладинска улица. Опис предложене улице бр. 11 - Улица представља наставак 

Омладинске улице из насељеног места Горња Пешчаница, почиње код кп 198, иде дуж кп 3466, и 

завршава се на кп 1017, све у КО Гредетин.  
Напомена: Предложена улица бр. 11 је заједничка са насељеним местом Горња Пешчаница (Омладинска улица). 

12. Заселак 1. Назив „Заселак СПОРТ“- Опис предложеног засеока бр. 1.- заселак обухвата кп.бр. 

4196/3 КО Гредетин. 

 

Члан 26. 

Насељено место Грејач 

Нови називи улица: 

1.Назив улице 1 – Улица Вожда Карађорђа. Опис предложене улице бр. 1 - Улица почиње код 

границе са насељеним местом Тешица, између кп 1773 и кп 1772, иде целом дужином кп 4754 и дуж 

4755/1, између кп 2488/1 и кп 3693/1, између кп 2495/4 и кп 3694, иде дуж кп 4755/1 и целом 

дужином кп 4756, и завршава се између кп 3632 и кп 3631, све у КО Грејач 

Напомена: Улица 1. и улица 9. Из Елабората чине једну улицу са истим називом-Улица Вожда Карађорђа. 

2. Назив улице 2 – Улица капетана Зорана Стојановића. Опис предложене улице бр. 2 - Улица 

почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1623 и кп 1700, иде целом дужином кп 1897, и 

завршава се код границе са насељеним местом Дашница, између кп 1896 и кп 1898, све у КО Грејач.  
Напомена: Предложена улица бр. 2 је заједничка са насељеним местом Дашница. 

3. Назив улице 3 – Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1620 и кп 1603, иде целом дужином кп 1609, и завршава се код 

предложене улице бр. 4, између кп 1902 и кп 1608/2, све у КО Грејач. 

4. Назив улице 4 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 4 - У Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1576 и кп 1575/2, иде дуж кп 4760, и завршава се на кп 1912, све 

у КО Грејач. 

5. Назив улице 5 – Улица Михајла Пупина. Опис предложене улице бр. 5 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 3688/1 и кп 3690, иде целом дужином кп 3689, скреће лево и 

прелази преко кп 1405/1, и завршава се код кп 1493, све у КО Грејач. 

6. Назив улице 6 – Улица Светог Саве. Опис предложене улице бр. 6 -Улица почиње код 

предложених улица бр. 1 и бр. 9, између кп 2488/1 и кп 2495/4, иде целом дужином кп 4765, и 

завршава се код границе са насељеним местом Дашница, између кп 2950 и кп 3000, све у КО Грејач. 

7. Назив улице 7 – Улица Његошева. Опис предложене улице бр. 7 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 6, између кп 2678 и кп 2631, иде целом дужином кп 4770 и 4769, и завршава се између кп 

3226 и кп 3270, све у КО Грејач. 



 

Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   217 
 

 217 

8. Назив улице 8 – Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 2624/1 и кп 2495/6, иде целом дужином кп 2622, дуж кп 4750 и 

целом дужином кп 4777, и завршава се између кп 4750 и кп 2523, све у КО Грејач. 

9. Назив улице 9 – Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 9, између кп 3698 и кп 3700/1, иде целом дужином кп 3701/1, прелази преко 

кп 1405/1, наставља целом дужином кп 4035 и дуж кп 4775, и завршава се између кп 4750 и кп 3745, 

све у КО Грејач. 

10. Назив улице 10 – Улица Милоша Обилића. Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 9, између кп 4301 и кп 4299, иде дуж кп 4300, прелази преко кп 4242, и 

завршава се на кп 4783, код кп 4331, све у КО Грејач. 

11. Назив улице 11 – Улица Јастребачка. Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње између кп 

1844 и кп 1166/1, иде дуж кп 4711, и завршава се између кп 1852 и кп 1163, све у КО Велики 

Дреновац.  
Напомена: Предложена улица бр. 12 је заједничка са насељеним местом Велики Дреновац. 

12. Заселак 1. Назив „Заселак Бело камење 1“- Опис предложеног засеока бр. 1.- заселак обухвата 

кп.бр. 4701/1 и 4702, обе у КО Грејач. 

13. Заселак 2. Назив „Заселак Бело камење 2“- Опис предложеног засеока бр. 2.- заселак обухвата 

кп.бр. 4587 КО Грејач. 

Члан 27. 

Насељено место Дашница 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Капетана Зорана Стојановића. Опис предложене улице бр. 1 -Улица 

почиње између кп 493 (КО Дашница) и кп 1896 (КО Грејач), иде целом дужином кп 4876 (КО Грејач) 

и 2832 (КО Дашница) и дуж кп 2828 (КО Дашница) и 2837 (КО Дашница), и завршава се код 

предложене улице бр. 3, између кп 1472 и кп 1480 (обе у КО Дашница).  
Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Грејач. 

2. Назив улице 2 – Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 722 и кп 803, иде дуж кп 712, 2834 и 822, прелази преко кп 998, 

1000 и 7082, и завршава се на кп 1080, код кп 1081, све у КО Дашница. 

3. Назив улице 3 – Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1480 и кп 1699/1, иде дуж кп 2837 и 1514, и завршава се између 

кп 1516 и кп 1676, све у КО Дашница. 

4. Назив улице 4 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1472 и кп 1699/1, иде дуж кп 2838, и завршава се између кп 2117 

и кп 2119, све у КО Дашница. 

5. Назив улице 5 – Улица Јастребачка. Опис предложене улице бр. 5 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 4, између кп 1214 и кп 1216, иде дуж кп 1215 и 2834, и завршава се између кп 1088 и кп 

1112, све у КО Дашница. 

6. Назив улице 6 – Улица Станковић Драгослава Трше. Опис предложене улице бр. 6 -Улица почиње 

код предложене улице бр. 5, између кп 1193 и кп 1131, иде дуж кп 1192, и завршава се између кп 

1206 и кп 1176, све у КО Дашница. 

 

 

Члан 28 

Насељено место Делиград 
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Постојећи називи улица: 

1. Улица Буковичка, матични број 700908010024; 

2. Улица Вука Караџића, матични број 700908010040; 

3. Улица Цара Лазара, матични број 700908010316; 

4. Улица Хајдук Вељка, матични број 700908010310; 

5. Улица Тимошенкова, матични број 700908010293; 

6. Улица Петра Добрњца, матични број 700908010218. 

 

Нови називи улица: 

7. Назив улице 7 – Улица Младена Миловановића. Опис предложене улице бр. 7 –Улица почиње 

између кп 110 и кп 113, иде дуж кп 111, и завршава се између кп 95 и кп 121/3, све у КО Делиград.  
Напомена:Предложена улица бр. 7 обухвата део постојеће Улице Вука Караџића. 

8. Назив улице 8 – Улица Станоја Главаша. Опис предложене улице бр. 8 –Улица почиње између кп 

368 и кп 145, иде дуж кп 432, и завршава се између кп 382 и кп 140, све у КО Делиград.  
Напомена: Предложена улица бр. 8 обухвата део постојеће Тимошенкове улице. 

 

Члан 29. 

Насељено место Добрујевац 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Спортска. Опис предложене улице бр. 1 - Улица почиње код границе са 

насељеним местом Катун, између кп 3362 и кп 3363, иде целом дужином кп 3439 и дуж кп 3433 и 

3431, и завршава се код предложене улице бр. 7, између кп 1485 и кп 1474, све у КО Добрујевац. 

2. Назив улице 2 – Улица Баштованска. Опис предложене улице бр. 2 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1804 и кп 1853, иде целом дужином кп 1847 и дуж кп 1925, и 

завршава се између кп 1924 и кп 1927, све у КО Добрујевац. 

3. Назив улице 3 – Улица Ловачка. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 2, између кп 1805 и кп 1835, иде дуж кп 1817, и завршава се између кп 1818 и кп 3318, све 

у КО Добрујевац. 

4. Назив улице 4 – Улица Дервенски друм. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1448 и кп 1869, иде дуж кп 3433 и целом дужином кп 1892 и 

3443, и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Крупац, између кп 2753/47 и кп 3004/2, 

све у КО Добрујевац. 

5. Назив улице 5 – Улица Устаничка. Опис предложене улице бр. 5 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1493 и кп 1563, иде целом дужином кп 3436, и завршава се између кп 1545 и 

кп 1555, све у КО Добрујевац. 

6. Назив улице 6 – Улица Дебарска. Опис предложене улице бр. 6 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 7, између кп 1485 и кп 1207/2, иде дуж кп 3434, и завршава се између кп 1523 и кп 1194, 

све у КО Добрујевац. 

7. Назив улице 7 – Улица Воденичарска. Опис предложене улице бр. 7 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 3434 и кп 1476/1, иде дуж кп 3431 и целом дужином кп 688, и 

завршава се код границе са насељеним местом Станци, између кп 686 и кп 807, све у КО Добрујевац. 

8. Назив улице 8 – Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 7, прелази преко кп 1312 и 1345, иде целом дужином кп 3430/1 и 2167/4, и завршава се 

између кп 496 и кп 2167/5, све у КО Добрујевац. 
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9. Назив улице 9 – Улица Горњомалска. Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 7, између кп 748/9 и кп 748/12, иде дуж кп 748/1 и 769, и завршава се између 

кп 766 и кп 770/2, све у КО Добрујевац. 

 

Члан 30. 

Насељено место Доња Пешчаница 

Постојећи називи улица: 

1. Улица 7. јули, матични број 700924010131. 

2. Улица Стојана Живковића, матични број 700924010283. 

 

Члан 31. 

Насељено место Доње Сухотно 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр. 1 –Улица почиње код границе 

са насељеним местом Горње Сухотно, код кп 1026, иде дуж кп 1549, између кп 1071 и кп 992/1, 

између кп 898 и кп 968/1, иде дуж кп 1549 и 1556, и завршава се код границе са насељеним местом 

Прћиловица, код кп 293, све у КО Доње Сухотно.  

Напомена: Предложена улица бр. 1 и предложена улица број 2 чине целину-улица Војводе Степе. 

2. Назив улице 2 – Улица Краљевића Марка. Опис предложене улице бр. 2 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1070/1 и кп 1074/3, иде целом дужином кп 1081, и завршава се 

код предложене улице бр. 4, између кп 1065/1 и кп 1080/3, све у КО Доње Сухотно. 

3. Назив улице 3 – Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1071 и кп 897, иде дуж кп 1548 и целом дужином кп 1137, скреће 

десно на кп 1548 и завршава се између кп 720 и кп 1127, све у КО Доње Сухотно. 

4. Назив улице 4 – Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 1082/5 и кп 886/2, иде дуж кп 1548, и завршава се између кп 1085 

и кп 766, све у КО Доње Сухотно. 

 

Члан 32. 

Насељено место Доњи Адровац 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Пролетерска, матични број 700959010225. 

2. Улица Делиградска, матични број 700959010060. 

3. Улица Омладинска, матични број 700959010208. 

4. Улица Шуматовачка, матични број 700959010327. 

5. Улица Церска, матични број 700959010315. 

6. Улица Светозара Марковића, матични број 700959010265. 

7. Улица 7. јули, матични број 700959010131. 

8. Улица Хајдук Вељка, матични број 700959010310. 

9.Улица Моше Пијаде, матични број 700959010186. 

10.Улица Милентија Поповића, матични број 700959010176. 

11.Улица Дракчета Миловановића, матични број 700959010074. 

12.Улица Првомајска, матични број 700959010223. 

13.Улица Вељка Влаховића, матични број 700959010033. 
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Нови називи улица: 

14. Назив улице 14 – Улица Алексе Шантића. Опис предложене улице бр. 14 –Улица почиње код 

границе са насељеним местом Трњане, између кп 1774 и кп 1811, иде целом дужином кп 3885/1, и 

завршава се код Улице Милентија Поповића, између кп 3905 и кп 3888/1, све у КО Доњи Адровац.  

15. Назив улице 15 – Улица Јована Дучића. Опис предложене улице бр. 15 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1849 и кп 3913, иде дуж кп 3888/1, прелази преко кп 1937/3, 

1934/3, 1931/3, 1929/2, 3839, 2262/3, 2257/3, 2254/3, 2251 и 3889, наставља целом дужином кп 2094 

и 4480, и завршава се између ко 4479 и кп 4483, све у КО Доњи Адровац. 

16. Назив улице 16 – Улица Радоја Домановића. Опис предложене улице бр. 16 – Улица почиње 

између кп 3912 и кп 3925, иде целом дужином кп 3913/2 и дуж кп 3884/1, и завршава се између кп 

1650 и кп 1714, све у КО Доњи Адровац.  

 

Члан 33. 

Насељено место Доњи Крупац 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Хајдук Вељка, матични број 700967010310. 

2. Улица Краљевића Марка, матични број 700967010335. 

 

Нови називи улица: 

3. Назив улице 3 – Улица Бранка Миљковића. Опис предложене улице бр. 3 –Улица почиње код 

границе са насељеним местом Бели Брег, између кп 2319/1 и кп 2318/1, иде целом дужином кп 

2308 и 2262 и дуж кп 2666, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1533 и кп 2005, 

све у КО Доњи Крупац.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 обухвата део постојеће Улице Краљевића Марка. Заједничка је са насељеним 

местом Бели Брег. 

4. Назив улице 4 – Улица Каменичка. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, прелази преко кп 2004, иде дуж кп 1970, прелази преко кп 2137 и 2133, и завршава се 

на кп 2312, све у КО Доњи Крупац. 

5. Назив улице 5 – Улица Хајдук Вељка. Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1692 и кп 1954, иде дуж кп 2676, и завршава се између кп 1841/1 

и кп 1908/2, све у КО Доњи Крупац.  
Напомена: Предложена улица бр. 5 обухвата део постојеће Улице хајдук Вељка. 

6. Назив улице 6 – Улица Десанке Максимовић. Опис предложене улице бр. 6 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1680 и кп 1533, иде целом дужином кп 1542, и завршава се између 

кп 146/1 и кп 1541/5, све у КО Доњи Крупац. 

7. Назив улице 7 – Улица Краљевића Марка. Опис предложене улице бр. 7 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1449 и кп 2004, иде дуж кп 2005 и 2675, и завршава се између кп 

1355/1 и кп 1356/2, све у КО Доњи Крупац. 

8. Назив улице 8 – Улица Стевана Синђелића. Опис предложене улице бр. 8 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1533 и кп 1449, иде дуж кп 2666, и завршава се између кп 418 и 

кп 419, све у КО Доњи Крупац. 

9. Назив улице 9 – Улица Овчарска. Опис предложене улице бр. 9 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 6, код кп 930, прелази преко кп 929/3, 948, 960, 975, 977 и 1390, иде дуж кп 2668, и 

завршава се на кп 700, све у КО Доњи Крупац.  
Напомена: Предложене улице бр. 6, 7, 8 и 9 су део постојеће Улице Краљевића Марка. 

 

Члан 34. 

Насељено место Доњи Љубеш 

Постојећи називи улица: 
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1. Улица 9. бригаде, матични број 700975010016. 

2. Улица Светомира Марића, матични број 700975010266. 

3. Улица 29. јул, матични број 700975010132. 

4. Улица Моравска, матични број 700975010185. 

5. Улица Жарка Стевановића, матични број 700975010100. 

6. Улица Славољуба Симоновића, матични број 700975010272. 

7.Улица Живорада Костића-Моравца, матични број 700975010102. 

8.Улица Јордана Павловића-Павла, матични број700975010125. 

9.Улица Драгомира Костића-Кољке, матични број 700975010068. 

10.Улица Велибора Стевановића-Либе, матични број 700975010032. 

11.Улица 1. маја, матични број 700975010170. 

Нови називи улица: 

12. Назив улице 12 – Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 12 –Улица почиње између кп 

4191 (КО Витковац) и кп 6057 (КО ДоњиЉубеш), иде дуж кп 4297 (КО Витковац) и кп 6042 (КО 

Доњи Љубеш), и завршава се између кп 3790 (КО Витковац) и кп 5100 (КО Доњи Љубеш).  
Напомена: Предложена улица бр. 12 је заједничка са насељеним местом Витковац. Улица обухвата делове 

постојећих улица: Моравска, у насељеном месту Витковац, и Драгомира Костића- Кољке, у насељеном месту Доњи 

Љубеш. 

13. Назив улице 13 – Улица Косовска. Опис предложене улице бр. 13 –Улица почиње код границе 

са насељеним местом Витковац, између кп 5148 и кп 5147, иде дуж кп 6043, и завршава се између 

кп 5140 и кп 5154, све у КО Доњи Љубеш.  
Напомена: Предложена улица бр. 13 је део постојеће Улице Драгомира Костића- Кољке. 

14. Назив улице 14 – Улица Српских владара. Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње између 

кп 5740 и кп 5767, иде дуж кп 6052, и завршава се између кп 5759 и кп 5750, све у КО ДоњиЉубеш.  
Напомена: Предложена улица бр. 14 је део постојеће Улице Јордана Павловића - Павла. 

 

Члан 35. 

Насељено место Дражевац 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 1 - Улица почиње код 

границе са насељеним местом Бели Брег, између кп 39 и кп 79/4, иде целом дужином кп 80 и 3970, 

и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 79/30 и кп 2093/40, све у КО Дражевац. 

2. Назив улице 2 – Улица Лазе Костића. Опис предложене улице бр. 2 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 2093/21 и кп 2093/17, иде дуж кп 2093/27, и завршава се између 

кп 2093/26 и кп 2039/9, све у КО Дражевац. 

3. Назив улице 3 – Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње између кп 3265/8 и 

кп 3969, иде дуж кп 3950/1 и 3942/1, и завршава се између кп 1406/1 и кп 3968, све у КО Дражевац. 

4. Назив улице 4 – Улица Краља Петра. Опис предложене улице бр.4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 1639 и кп 3972, прелази преко кп 1638/1, иде дуж кп 1671, и 

завршава се код предложене улице бр. 9, између кп 1704 и кп 1638/1, све у КО Дражевац. 

5. Назив улице 5 – Улица Светосавска. Опис предложене улице бр. 5 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 2088/4 и кп 2089/1, иде дуж кп 2090/1 и 3948, и завршава се код 

предложене улице бр. 9, између кп 3949 и кп 2087/1, све у КО Дражевац. 

6. Назив улице 6 – Улица Кнеза Лазара. Опис предложене улице бр. 6- Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 2089/7 и кп 2092, иде дуж кп 2091/1 и 2060, и завршава се код 

предложене улице бр. 5, између кп 3299 и кп 2087/1, све у КО Дражевац. 
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7. Назив улице 7 – Улица Стевана Синђелића . Опис предложене улице бр. 7 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 1696 и кп 1699, иде дуж кп 1720, 1836, 1353 и 3946/1, и завршава 

се између кп 1171 и кп 3944/2, све у КО Дражевац. 

8. Назив улице 8 – Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 7, између кп 1851/2 и кп 1714/2, иде дуж кп 1720 и 2040, и завршава се код предложене 

улице бр. 9, између кп 1704 и кп 2039, све у КО Дражевац. 

9. Назив улице 9 – Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 5, између кп 1671 и кп 2059, иде целом дужином кп 3949, и завршава се код 

предложене улице бр. 12, између кп 3336 и кп 3335/2, све у КО Дражевац. 

10. Назив улице 10 – Улица Вожда Карађорђа. Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 9, између кп 2039 и кп 2038, иде дуж кп 3947, и завршава се између кп 1999/2 

и кп 1892, све у КО Дражевац. 

11. Назив улице 11 – Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 9, између кп 2026 и кп 3338/1, иде целом дужином кп 3339, и дуж кп 3382/2 и 

завршава се код кп 3357, све у КО Дражевац. 

12. Назив улице 12 – Улица Десанке Максимовић. Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње 

код предложене улице бр. 6, између кп 2060 и кп 2059, иде дуж кп 3948, и завршава се између кп 

3366 и кп 3266/1, све у КО Дражевац. 

13.  Назив улице 13 – Улица Балканска. Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 12, на кп 3281, иде дуж кп 3286/1, и завршава се на кп 3286/1, све у КО 

Дражевац. 

14. Назив улице 14 – Улица Николе Тесле . Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, прелази преко кп 2060, иде дуж кп 3304 и 3936/1, и завршава се између кп 

3286/2 и кп 3248, све у КО Дражевац. 

 

Члан 36. 

Насељено место Житковац 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Карађорђа Петровића Вожда, матични број 700991010140. 

2. Улица Стојана Јанићијевића, матични број 700991010124. 

3. Улица Драгољуба Недељковића, матични број700991010072. 

4. Улица 7. јули, матични број 700991010131. 

5. Улица Првомајска, матични број 700991010223. 

6. Улица Јастеребачка, матични број 700991010121. 

7. Улица Милентија Поповића, матични број 700991010176. 

8.Улица Шумадинска, матични број 700991010326. 

9.Улица Радета Спасића, матични број 700991010330. 

10.Улица Партизанска, матични број 700991010216. 

11.Улица Истарска, матични број 700991010113. 

12.Улица Горичка, матични број 700991010053. 

13.Улица Драгољуба Вујића, матични број 700991010083. 

14.Улица Драгољуба Аврамовића, матични број 700991010071. 

15.Улица Баштованска, матични број 700991010011. 

16.Улица 22. децембар, матични број 700991010063. 

17.Улица Железничка, матични број 700991010101. 

18.Улица Омладинска, матични број 700991010208. 
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19.Улица Омладинских Бригада, матични број 700991010209. 

20.Улица Ратка Јовића, матични број 700991010249. 

21.Улица Тршћанска, матични број 700991010296. 

22.Улица Ранђела Величковића, матични број 700991010247. 

23.Улица Бранке Гавриловић, матични број 700991010014. 

24.Улица Пионирска, матични број 700991010221. 

25.Улица Спортска, матични број 700991010276. 

 

Нови називи улица: 

26. Назив улице 26 – Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 26 - Улица почиње код кп 2481/3, 

прелази преко кп 2481/4, 16, 60/4, 192 и 240/2, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 

257/1 и кп 2453/1, све у КО Житковац. 

27. Назив улице 27 – Улица Војводе Путника. Опис предложене улице бр.  - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 257/1 и кп 284, иде целом дужином кп 2467, и завршава се код 

Улице Драгољуба Вујића, на кп 2454/12, све у КО Житковац. 

28. Назив улице 28 – Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 28 - Улица почиње између 

кп 2645 и кп 2637, иде дуж кп 3681, и завршава се између кп 2638 и кп 2637, све у КО Житковац. 

29. Назив улице 29 – Улица Бранке Митић. Опис предложене улице бр. 29 - Улица почиње између 

кп 2634 и кп 3412, иде дуж кп 3681, и завршава се између кп 2626/1 и кп 3420, све у КО Житковац. 

30. Назив улице 30 – Улица Милунке Савић. Опис предложене улице бр. 30 - Улица почиње између 

кп 3426 и кп 3432, иде дуж кп 3681, и завршава се између кп 3428 и кп 3432, све у КО Житковац. 

31. Назив улице 31 – Цветна улица. Опис предложене улице бр. 31 - Улица почиње између кп 3481 

и кп 3482, иде дуж кп 3681, и завршава се између кп 3476 и кп 3485, све у КО Житковац. 

32. Назив улице 32 – Улица Јоргована. Опис предложене улице бр. 32 - Улица почиње између кп 

3493 и кп 3494, иде дуж кп 3681, и завршава се између кп 3491 и кп 3496, све у КО Житковац. 

33. Назив улице 33 – Улица Јелке Радуловић. Опис предложене улице бр. 33 –Улица почиње између 

кп 3494 и кп 3505, иде дуж кп 3681, и завршава се између кп 3496 и кп 3500, све у КО Житковац.  
Напомена: Предложене улице бр. 28, 29, 30, 31,32 и 33 су краци постојеће Партизанске улице. 

34. Назив улице 34 – Улица Јована Дучића. Опис предложене улице бр. 34 – Улица почиње између 

кп 3012 и кп 3014, иде дуж кп 3013, и завршава се између кп 3007 и кп 3017, све у КО Житковац. 

35. Назив улице 35 – Улица Десанке Максимовић. Опис предложене улице бр. 35 – Улица почиње 

између кп 3021 и кп 3025, иде дуж кп 3110, и завршава се између кп 3030 и кп 3016, све у КО 

Житковац. 

36. Назив улице 36 – Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 36 – Улица почиње између 

кп 3054 и кп 3055, иде дуж кп 3110, и завршава се између кп 3060 и кп 3049, све у КО Житковац. 

37. Назив улице 37 – Улица Стевана Сремца. Опис предложене улице бр. 37 – Улица почиње између 

кп 3055 и кп 3067, иде дуж кп 3110, и завршава се између кп 3060 и кп 3063, све у КО Житковац. 

38. Назив улице 38 – Улица Добрице Ћосића. Опис предложене улице бр. 38 –Улица почиње између 

кп 3067 и кп 3068, идедужкп 3110, и завршава се између кп 3063 и кп 3072, све у КО Житковац.  
Напомена: Предложене улице бр. 34, 35, 36, 37 и 38 су краци постојеће Железничке улице. 

39. Назив улице 39 – Улица Кнеза Лазара. Опис предложене улице бр. 39 – Улица почиње између 

кп 3253 и кп 3254, иде дуж кп 3684/3, и завршава се између кп 3248 и кп 3260, све у КО Житковац 

40. Назив улице 40 – Улица Милоша Обилића. Опис предложене улице бр. 40 – Улица почиње 

између кп 3255 и кп 3271, иде дуж кп 3684/3, и завршава се између кп 3261 и кп 3263, све у КО 

Житковац. 

41. Назив улице 41 – Улица 9 Југовића. Опис предложене улице бр. 41 – Улица почиње између кп 

3271 и кп 3272, иде дуж кп 3684/3, и завршава се између кп 3274 и кп 3264, све у КО Житковац. 
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42. Назив улице 42 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 42 –Улица почиње између 

кп 3296 и кп 3297, иде дуж кп 3684/3 и завршава се између кп 3292 и кп 3308/2, све у КО Житковац.  
Напомена: Предложене улице бр. 39, 40, 41 и 42 су краци постојеће Првомајске улице. 

43. Назив улице 43 – Улица Светог Саве. Опис предложене улице бр. 43 –Улица почиње између кп 

3302 и кп 3664, иде дуж кп 3684/3 и 3631/9, и завршава се између кп 3647 и кп 3631/8, све у КО 

Житковац.  

44. Назив улице 44 – Улица Црнотравска. Опис предложене улице бр. 44 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 18, између кп 3664 и кп 3663, иде дуж кп 3684/3 и 3673/2, и завршава се код 

предложене улице бр. 20, између кп 3650 и кп 3671/1, све у КО Житковац. 

45. Назив улице 45 – Улица Виноградарска. Опис предложене улице бр. 45 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 18, измеђукп 3663 и кп 3632/1, иде дуж кп 3684/3, 3673/1 и 2474/1, и завршава 

се између кп 3672 и кп 1942, све у КО Житковац.  
Напомена: Предложене улице бр. 43, 44 и 45 су део постојеће Првомајске улице. 

 

Члан 37. 

Насељено место Јаковљe 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Видовданска. Опис предложене улице бр. 1 -Улица почиње код границе 

са насељеним местом Росица, град Крушевац, између кп 2519 и кп 2545, иде целом дужином кп 2835 

и дуж 2832 и 1717, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 1795 и кп 1716, све у КО 

Јаковље. 

2. Назив улице 2 – Улица Кнеза Лазара. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 2152 и кп 2253, иде дуж кп 2832, 2833 и 2834, прелази преко кп 

2564, и завршава се на кп 2565 код кп 2563, све у КО Јаковље. 

3. Назив улице 3 – Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 3 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 1678 и кп 1796, иде дуж кп 2831 и 2820, и завршава се између кп 

342 и кп 664, све у КО Јаковље. 

4. Назив улице 4 – Улица Југ Богданова. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 1360 и кп 1688, иде дуж кп 1689, 1690, 2824 и 1331, и завршава 

се између кп 1332 и кп 2189, све у КО Јаковље. 

5. Назив улице 5 – Улица Немањина. Опис предложене улице бр. 5 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 3, између кп 1379 и кп 1368, иде дуж кп 2821, и завршава се између кп 648 и кп 727/1, све 

у КО Јаковље. 

6. Назив улице 6 – Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 6 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 3, између кп 1673 и кп 1800, иде дуж кп 2831 и целом дужином кп 2096, и завршава се 

између кп 2100 и кп 2315, све у КО Јаковље. 

7. Назив улице 7 – Улица Михајла Пупина. Опис предложене улице бр. 7 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 1796 и кп 1800, иде дуж кп 1798, 2837 и 2113, и завршава се 

између кп 2144 и кп 2111, све у КО Јаковље. 

8. Назив улице 8 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 8 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 1670 и кп 1834, иде дуж кп 2818, и завршава се између кп 1894 и 

кп 2042, све у КО Јаковље. 

9. Назив улице 9 – Улица Краља Петра Првог. Опис предложене улице бр. 9 –Улица иде дуж кп 

2817/2, у КО Јаковље, дуж границе са насељеним местом Радевце.  
Напомена: Предложена улица бр. 9 је заједничка са насељеним местом Радевце. 

 

Члан 38. 
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Насељено место Јасење 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Браће Југовића, матични број 701017010021. 

2. Улица Филипа Вишњића, матични број 701017010305. 

3. Улица Партизанска, матични број 7010170110216. 

4. Улица Милоша Обилића, матични број 701017010179. 

5. Улица 1. мај, матични број 701017010170. 

6. Улица Драгољуба Петровића-Тимошенка, матични број 701017010073. 

7. Улица Кнеза Лазара, матични број 701017010142. 

8.Улица Хајдук Вељка, матични број 701017010310. 

 

Члан 39. 

Насељено место Каменица 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 1 -Улица почиње код границе 

са насељеним местом Лознац, између кп 74 и кп 123, иде дуж кп 1159, и завршава се код 

предложених улица бр. 2 и бр. 3, између кп 106 и кп 901, све у КО Каменица. 

2. Назив улице 2 – Улица Доситеја Обрадовића. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 901 и кп 924, иде дуж кп 912 и 1172, прелази преко кп 984 и 985, 

наставља дуж кп 986 и 996, и завршава се између кп 1071 и кп 997/1, све у КО Каменица. 

3. Назив улице 3 – Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 106 и кп 925, иде дуж кп 1159, 1175 и 1166, и завршава се између 

кп 664 и кп 677, све у КО Каменица. 

4. Назив улице 4 – Улица Солунска. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 3, између кп 931 и кп 688, иде целом дужином кп 936 и 994, и завршава се између кп 995 

и кп 857/1, све у КО Каменица. 

Члан 40. 

Насељено место Катун 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 1 -Улица почиње код границе са 

насељеним местом Алексиначки Бујмир, између кп 1466 и кп 1465, иде целом дужином кп 3980/2, 

и завршава се између кп 3280/1 и кп 3998/1, све у КО Катун. 

2. Назив улице 2 – Улица Липовачка. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1232 и кп 2117, иде дуж кп 3975, и завршава се код предложене улице бр. 7, 

између кп 3976 и кп 3972, све у КО Катун. 

3. Назив улице 3 – Улица Светог Прокопија. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 3032 и кп 3185, иде целом дужином кп 3974 и дуж кп 3972, и 

завршава се код предложене улице бр. 7, између кп 793/2 и кп 937, све у КО Катун. 

4. Назив улице 4 – Улица Делиградска. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 908 и кп 825, иде дуж кп 3977, и завршава се између кп 886/1 и 

кп 802/2, све у КО Катун. 

5. Назив улице 5 – Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 5 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 797 и кп 909/2, иде целом дужином кп 3973, и завршава се између 

кп 949 и кп 1122, све у КО Катун. 
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6. Назив улице 6 – Улица Војводе Путника. Опис предложене улице бр. 6 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 1151/1 и кп 1150, иде целом дужином кп 1142, и завршава се 

између кп 2275 и кп 1131, све у КО Катун. 

7. Назив улице 7 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 7 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 791/1 и кп 790/1, иде целом дужином кп 3972, и дуж кп 3969 и 

3970/1, и завршава се између кп 1084 и кп 1100, све у КО Катун. 

8. Назив улице 8 – Улица Краљевића Марка. Опис предложене улице бр. 8 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 7, између кп 3963 и кп 1008, иде целом дужином кп 993, и завршава се између 

кп 991 и кп 994/2, све у КО Катун. 

9. Назив улице 9 – Улица Ибарска. Опис предложене улице бр. 9 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 7, између кп 755 и кп 3963, прелази преко кп 3963 и иде целом дужином кп 1021, и 

завршава се између кп 369 и кп 1020, све у КО Катун. 

10. Назив улице 10 – Улица Краља Александра. Опис предложене улице бр. 10 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 7, између кп 764 и кп 762, иде дуж кп 763, и завршава се код предложене 

улице бр. 11, између кп 737 и кп 777, све у КО Катун. 

11. Назив улице 11 – Улица Александра Великог. Опис предложене улице бр. 11 –Улица почиње 

код предложене улице бр. 7, између кп 786/1 и кп 779, иде дуж кп 3972 и 763, и завршава се код 

предложене улице бр. 12, између кп 731 и кп 782, све у КО Катун. 

12. Назив улице 12 – Улица Краља Петра. Опис предложене улице бр. 12 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 690 и кп 790/1, иде дуж кп 3975, и завршава се код границе са 

насељеним местом Добрујевац, између кп 512 и кп 511/1, све у КО Катун. 

13. Назив улице 13 – Улица Кнеза Лазара. Опис предложене улице бр. 13 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 12, између кп 481 и кп 716, иде целом дужином кп 744, и завршава се код 

предложене улице бр. 7, између кп 756 и кп 755, све у КО Катун. 

14. Назив улице 14 – Улица Свете Петке. Опис предложене улице бр. 14 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 13, између кп 467 и кп 469, иде дуж кп 468, 449 и целом дужином кп 454, и 

завршава се код предложене улице бр. 13, између кп 455 и кп 453, све у КО Катун. 

 

Члан 41. 

Насељено место Копривница: 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1-Улица Јастребачка. Опис предложене улице 1– Улица почиње код границе са 

насељеним местом Лоћика, између кп 34 и кп 36, иде целом дужином кп 35 и 134, и завршава се код 

границе са насељеним местом Банковац, између кп 130 и кп 135, све у КО Копривница 
Напомена: Предложена улица је заједничка са насељеним местима Лоћика и Банковац. Простире се дуж 

државног пут IIA реда, број 217. 

2. Назив улице 2- Улица Војводе Степе. Опис предложене улице 2– Улица почиње између кп 1610 

и кп 1599, иде дуж кп 1829, 1832, 701, 691, 673/5 и 1829, и завршава се између кп 517/4 и кп 648/4, 

све у КО Копривница. 

3. Назив улице 3- Улица Војводе Путника. Опис предложене улице 3-Улица почиње код предложене 

улице бр. 2, између кп 1380 и 1379/2, иде целом дужином кп 1836, и завршава се између кп 1584 и 

кп 1581/2, све у КО Копривница. 

 

Члан 42. 

Насељено место Корман: 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Солунска, матични број  701050010275 

2. Улица Пролетерска, матични број 701050010225 
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3. Улица Љупчета Николића, матични број 701050010163 

4. Улица Ужичка, матични број 701050010300 

5. Улица Железничка, матични број 701050010101 

6. Улица Нишка, матични број 701050010193 

7. Улица Моше Пијаде, матични број 701050010186 

8. Улица 29.новембар, матични број 701050010195 

9. Улица Живорада Костића-Моравца, матични број701050010102 

10. Улица 25.мај, матични број701050010171 

11. Улица Милана Маринковића, матични број701050010175 

12. Улица Омладинских Бригада, матични број701050010209 

13. Улица АВНОЈ-а, матични број701050010001 

14. Улица Косовска, матични број701050010145 

15. Улица Стојана Живковића-Столета, матични број701050010283 

16. Улица Омладинска, матични број701050010208 

17. Улица Светозара Марковића, матични број701050010265 

18. Улица Кнеза Лазара, матични број701050010142 

19. Улица Моравска, матични број701050010185 

20. Улица Југ Богданова, матични број701050010129 

21. Улица 22.децембар, матични број701050010063 

22. Улица Шуматовачка, матични број701050010327 

23. УлицаТимошенкова, матични број701050010293 

24. Улица Виноградарска, матични број701050010035 

25. Улица 7.јули, матични број701050010131 

Члан 43. 

Насељено место Краљево: 

 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Дракчета Миловановића, матични број  701068010074 

2. Улица Рударска, матични број  701068010253 

3. Улица Озренска, матични број  701068010205 

4. Улица 25.мај, матични број  701068010171 

5. Улица 7.јули, матични број 701068010131 

6. Улица Омладинска, матични број 701068010208 

 

 

Нови називи улица: 

7. Назив улице 7 – Улица Војводе Петра Бојовића. Опис предложене улице 7 -Улица иде дуж кп 

4979/1 (Алексинац ван варош), и прелази преко кп 3430 и 3432 (обе у КО Краљево). 

Напомена: Предложена улица бр. 7 је заједничка са насељеним местом Алексинац. 

8. Назив улице 8 –Улица Срђана Величковића. Опис предложене улице 8 -Улица почиње између кп 

5158/2 и кп 5160, иде дуж кп 5161/1, и завршава се између кп 5122 и кп 5137, све у КО Краљево. 

Напомена: Предложена улица бр. 8 обухвата део постојеће Рударске улице. 

9. Назив улице 9 – Улица Александар Миленковић- Шоче. Опис предложене улице 9 -Улица почиње 

између кп 5200 и кп 5277, иде дуж кп 5491/4, и завршава се између кп 5195 и кп 5278, све у КО 

Краљево.   

Напомена: Предложена улица бр. 9 обухвата део постојеће Улице 7. јули. 

10. Назив улице 10 – Улица Богомир Арсић- Уча. Опис предложене улице 10 -Улица почиње између 

кп 5418 и кп 5431, иде дуж кп 5491/4, и завршава се између кп 5424 и кп 5425, све у КО Краљево.   
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Напомена: Предложена улица бр. 10 обухвата део постојеће Улице 7. јули. 

11.Назив улице 11 –Улица 25.Мај. Опис предложене улице 11 – Улица представља продужетак 

Улице 25. мај, почиње између кп 5007/3 и кп 1170/2, иде дуж кп 1170/2, 1176/2 и 4584, и завршава 

се на кп 979, све у КО Краљево. 

 

Члан 44. 

Насељено место Крушје 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр. 1 -Улица почиње код границе 

са насељеним местом Гредетин, између кп 51 и кп 55/1, иде целом дужином кп 2076 и дуж кп 2055, 

и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 1054 и кп 1081, све у КО Крушје. 

2. Назив улице 2 – Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1061/2 и кп 1056, иде дуж кп 1057/1 и 2066, и завршава се између 

кп 984 и кп 1399, све у КО Крушје. 

3. Назив улице 3 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1387 и кп 1385, иде дуж кп 2067, и завршава се између кп 1414 и 

кп 1377, све у КО Крушје. 

4. Назив улице 4 – Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1054 и кп 1183, иде дуж кп 2054/1, и завршава се између кп 1604 и кп 1629, 

све у КО Крушје. 

5. Назив улице 5 – Улица Ловачка. Опис предложене улице бр. 5 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 4, између кп 1189 и кп 1300/2, иде дуж кп 2064/1, и завршава се између кп 1282 и кп 1213, 

све у КО Крушје. 

6. Назив улице 6 – Улица Краља Петра. Опис предложене улице бр. 6 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1081 и кп 1183, иде дуж кп 2054/1, и завршава се између кп 251 

и кп 279, све у КО Крушје. 

7. Назив улице 7 – Улица Радничка. Опис предложене улице бр. 7 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 6, између кп 1181 и кп 1178, иде дуж кп 1179 и 2059, и завршава се између кп 1167 и кп 

1219, све у КО Крушје. 

8. Назив улице 8 – Улица Књаза Милоша. Опис предложене улице бр. 8 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 1177 и кп 1151, иде дуж кп 2061, и завршава се између кп 515 и 

кп 482, све у КО Крушје. 

 

Члан 45. 

Насељено место Кулина 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 1 –Улица почиње код границе 

са насељеним местом Породин, између кп 1637 и кп 1707, иде целом дуж кп 2276 и 2277, и завршава 

се код границе са насељеним местом Чукуровац, између кп 1226 и кп 1233/1, све у КО Кулина.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 се простире дуж државног пута IIA реда, број 217. 

2. Назив улице 2 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1482/1 и кп 2272, иде целом дужином кп 841, 848 и 2278, и 

завршава се код границе са насељеним местом Љуптен, између кп 562 и кп 563, све у КО Кулина. 
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3. Назив улице 3 – Улица Цара Душана. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 605 и кп 835/1, иде дуж кп 2283, и завршава се између кп 704 и 

кп 748, све у КО Кулина. 

Члан 46. 

Насељено место Липовац 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Озренска. Опис предложене улице бр. 1 -Улица почиње код границе са 

насељеним местом Станци, између кп 2915/1 и кп 3261, иде целом дужином кп 4286, 1303, 1314, 425 

и дуж кп 4284/1, и завршава се између кп 1005/1 и кп 419/1, све у КО Липовац. 

Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Станци. 

2. Назив улице 2 – Улица Ћопинска. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2887 и кп 2660/1, иде дуж кп 2660/2, 2666, 2673 и 2745, и завршава се између 

кп 2693 и кп 2779, све у КО Липовац. 

3. Назив улице 3 – Улица Белостајска. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2977 и кп 2979, иде целом дужином кп 4287, и завршава се код границе са 

насељеним местом Станци, између кп 3267/2 и кп 3516, све у КО Липовац. 

4. Назив улице 4 – Улица Гробљанска. Опис предложене улице бр. 4 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 3, између кп 3240 и кп 3279, иде целом дужином кп 3157 и дуж кп 4285 и 1851, и завршава 

се између кп 1848 и кп 1872, све у КО Липовац.  

5. Назив улице 5 –Улица Барежка. Опис предложене улице бр. 5 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 4, између кп 3328 и кп 3156, иде дуж кп 4288, и завршава се између кп 3847/2 и кп 3852/1, 

све у КО Липовац. 

Члан 47. 

Насељено место Лознац 

Нови називи улица: 

1.Назив улице 1-Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 1 -Улица почиње код границе са 

насељеним местом Каменица, између кп 2040 и кп 2041, иде целом дужином кп 2187 и дуж кп 

2167, и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 519 и кп 610, све у КО Лознац. 

2.Назив улице 2-Улица Јастребачка. Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене 

улице. Бр. 1, између кп.бр. 1979 и кп. 1990, иде дуж кп 1987, 2188 и 1789, и завршава се између 

кп.бр. 1793 и кп 1814, све у КО Лознац. 

3.Назив улице 3- Улица Балканска. Опис предложене улице бр. 3 -Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 604 и кп 610, иде дуж кп 2171, и завршава се између кп 1509 и кп 1499, све 

у КО Лознац. 

4.Назив улице 4 –Улица Књаза Милоша. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 519 и кп 2171, иде дуж кп 2167, и завршава се између кп 281/1 

и кп 2168, све у КО Лознац. 

5.Назив улице 5- Улица Михајла Пупина. Опис предложене улице бр. 5 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 524 и кп 522, иде дуж кп 523, 461, 490 и 2164, и завршава се 

код границе са насељеним местом Радевце, између кп 361 и кп 347, све у КО Лознац.  

6. Назив улице 6-Улица Солунска. Опис предложене улице бр. 6- Улица почиње код предложене 

улице бр. 5, између кп 354/2 и кп 498, иде дуж кп 2164 и 2163, и завршава се између кп 39 и кп 77, 

све у КО Лознац. 

 

Члан 48. 

Насељено место Лоћика 

Нови називи улица: 

      1.Назив улице 1- Улица Јастребачка. Опис предложене улице бр. 1 -Улица почиње код границе са 

насељеним местом Врћеновица, између кп 2825/11 и кп 2830, иде целом дужином кп 3422 и 3421, и 
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завршава се код границе са насељеним местом Копривница, између кп 1920/3 и кп 2434/1, све у КО 

Лоћика. 
  Напомена:Предложена улица бр. 1. се простире  дуж државног пута IIA реда, број 217 

2. Назив улице 2 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 2281/1 и кп 2669, иде целом дужином кп 2294, и завршава се 

код предложене улице бр. 3, између кп 2631 и кп 2295, све у КО Лоћика. 

3.Назив улице 3 – Улица Туријска. Опис предложене улице бр.3 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2296 и кп 2323, иде дуж кп 2297 и 3435/1, и завршава се између кп 2870/1 и 

кп 3080, све у КО Лоћика. 

4.Назив улице 4 – Улица Цара Константина. Опис предложене улице бр.4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 2280 и кп 2047/2, иде дуж кп 3431/1, и завршава се између кп 

2115 и кп 2138/1, све у КО Лоћика. 

5.Назив улице 5 – Улица Царице Јелене. Опис предложене улице бр.5 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 2042 и кп 2038/1, иде целом дужином кп 2060, и завршава се 

код предложене улице бр. 4, између кп 2136/3 и кп 2059, све у КО Лоћика. 

6.Назив улице 6 – Улица Кнеза Лазара. Опис предложене улице бр.6 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 5, између кп 2039 и кп 2063, иде дуж кп 3430, и завршава се између кп 2101 и кп 1996, 

све у КО Лоћика. 

Члан 49. 

Насељено место Лужане 

Нови називи улица: 

1.Назив улице 1 –Улица Стевана Синђелића. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код 

границе са насељеним местом Нозрина, између кп 48 и кп 113, иде целом дужином кп 5882, и 

завршава се између кп 3244 и кп 5873, све у КО Лужане.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 се простире дуж државног пут IIA реда, број 217. 

2.Назив улице 2 – Улица Шуматовачка. Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 2150/1 и кп 2153/1, иде дуж кп 2152, наставља преко кп 2150/1, 

2151/1, 2151/2, 2151/3 и 2151/4, и завршава се код кп 2145, све у КО Лужане. 

3. Назив улице 3 –Улица Железничка. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2153/3 и кп 2864, иде целом дужином кп 2116 и дуж кп 5899, и завршава се 

између кп 2908/2 и кп 2110, све у КО Лужане. 

4. Назив улице 4 – Улица Девет Југовића. Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 155/2 и кп 1091/4, иде целом дужином кп 156, и завршава се код 

предложене улице бр. 5, између кп 166/1 и кп 1084, све у КО Лужане. 

5. Назив улице 5 – Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1131 и кп 1082/1, иде целом дужином кп 1083, и завршава се код 

предложене улице бр. 14, између кп 166/1 и кп 1066, све у КО Лужане. 

6. Назив улице 6 – Улица Устаничка. Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1151 и кп 2155, иде дуж кп 5883, и завршава се између кп 928 и кп 5888, све 

у КО Лужане. 

7. Назив улице 7 –Улица Војводе Мишића.  Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 1173/2 и кп 1174, иде целом дужином кп 1167, прелази преко кп 

1286/1, 1273, 2247, 2241, 2235 и 2226, и завршава се код кп 5888, све у КО Лужане. 

8. Назив улице 8 – Улица Балканска. Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 6, између кп 1048/1 и кп 1198, иде целом дужином кп 1049, и завршава се код предложене 

улице бр. 6, између кп 1005 и кп 1007, све у КО Лужане.9. 

 9.  Назив улице 9 –Улица Кнеза Лазара.  Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 420 и кп 320, иде целом дужином кп 380, и завршава се између 

кп 385 и кп 375/1, све у КО Лужане.  

10. Назив улице 10 – Улица Краља Петра. Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 416 и кп 419, иде целом дужином кп 417, и завршава се 

између кп 428 и кп 434, све у КО Лужане. 
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11. Назив улице 11 –Улица Југ Богданова.  Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 305 и кп 318/1, иде дуж кп 289 и целом дужином кп 332, и 

завршава се код кп 222, све у КО Лужане. 

12. Назив улице 12 –Улица Вука Караџића.  Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 258/4 и кп 298, иде дуж кп 289, и завршава се код предложене 

улице бр. 11, између кп 287 и кп 290, све у КО Лужане. 

13. Назив улице 13 – Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 195/1 и кп 255, иде целом дужином кп 249, и завршава се код 

предложене улице бр. 16, између кп 204 и кп 242, све у КО Лужане. 

14. Назив улице 14 –Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 195/1 и кп 1058, иде целом дужином кп 196, и завршава се 

код предложених улица бр. 15 и бр. 16, између кп 130 и кп 171, све у КО Лужане. 
  Напомена: Предложена улица бр. 14 је заједничка са насељеним местом Нозрина. 

15. Назив улице 15 –Улица Видовданска. Опис предложене улице бр. 15 – Улица почиње између кп 

2540/2 (КО Нозрина) и кп 114 (КО Лужане), иде целом дужином кп 113 (КО Лужане), и завршава 

се између кп 2544 (КО Нозрина) и кп 130 (КО Лужане). 

  Напомена: Предложена улица бр. 15 је заједничка са насељеним местом Нозрина. 

16. Назив улице 16 –Улица Церска. Опис предложене улице бр. 16 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 14, између кп 2557 (КО Нозрина) и кп 171 (КО Лужане), иде целом дужином кп 205 

(КО Лужане), и завршава се код предложене улице бр. 11, између кп 223 и кп 280 (обе у КО 

Лужане). 
  Напомена: Предложена улица бр. 16 је заједничка са насељеним местом Нозрина. 

17. Назив улице 17 –Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 17 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 16, између кп 2558/3 (КО Нозрина) и кп 206 (КО Лужане), иде дуж кп 2575 (КО 

Нозрина), и завршава се између кп 2564 (КО Нозрина) и кп 218 (КО Лужане). 
  Напомена: Предложена улица бр. 17 је заједничка са насељеним местом Нозрина. 

18. Назив улице 18 – Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 18 – Улица почиње између кп 

1522 (КО Лужане) и кп 840 (КО Моравски Бујмир, иде дуж кп 5885 (КО Лужане), и завршава се 

између кп 485 (КО Моравски Бујмир) и кп 1527 (КО Лужане). 
  Напомена: Предложена улица бр. 18 је заједничка са насељеним местом Моравски Бујмир. 

19. Назив улице 19- Улица Свети Никола – Улица почиње од предложене улице број 14 иде дуж 

кп.бр. 143(пут) наставља и завршава се код кп.бр. 146 и кп.бр. 141 и кп.бр.135. 

 

 

 

Члан 50. 

Насељено место Љуптен 

Нови називи улица: 

1.Назив улице 1-Улица Гаврила Принципа. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код 

границе са насељеним местом Вукања, на кп 1915, прелази преко кп 1915, 1910, 1906 и 1904/1, иде 

дуж кп 3042, 1828 и 3027, и завршава се код предложених улица бр. 2 и бр. 6, на кп 1839, све у КО 

Љуптен. 

2. Назив улице 2-Улица Буковичка. Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 3027 и кп 1650/3, иде дуж кп 3032, и завршава се између кп 2146 и кп 2182, 

све у КО Љуптен. 

3. Назив улице 3- Улица Баштованска. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 1102 и кп 1100, иде целом дужином кп 1101 и 1624, и дуж кп 

2379, и завршава се између кп 2376 и кп 2391, све у КО Љуптен. 

4. Назив улице 4 –Улица Дринска. Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 3, између кп 1643 и кп 1637/1, иде целом дужином кп 1640, и завршава се код предложене 

улице бр. 5, између кп 1641 и кп 2374, све у КО Љуптен. 
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5. Назив улице 5- Улица Дечанска. Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 2, између кп 2632 и кп 2166, иде целом дужином кп 3044 и дуж кп 3043, и завршава се 

између кп 2239/2 и кп 2270, све у КО Љуптен. 

6.Назив улице 6- Улица Делиградска. Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1099 и кп 1100, иде дуж кп 3031, и завршава се између кп 871 и кп 1188, све 

у КО Љуптен. 

7. Назив улице 7-Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 6, између кп 1052 и кп 1088, иде дуж кп 3041 и 3042, и завршава се између кп 1796 и кп 

1836/3, све у КО Љуптен. 

8. Назив улице 8- Улица Тимочке буне. Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 1146 и кп 1164, иде целом дужином кп 1156 и дуж кп 3043, и 

завршава се између кп 2389 и кп 2658, све у КО Љуптен. 

9. Назив улице 9- Улица Таковска. Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 6, између кп 1168 и кп 1170/1, прелази преко кп 1169, 1170/1 и 1170/2, иде дуж кп 3047 и 

3054, и завршава се између кп 1537 и кп 1589, све у КО Љуптен. 

 

Члан 51. 

Насељено место Мали Дреновац 

Нови називи улица: 

1.Назив улице 1-Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са 

насељеним местом Лоћика, између кп 1322 и кп 1321, иде целом дужином кп 1690 и дуж кп 1691/1, 

и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 672 и кп 1688/1, све у КО Мали Дреновац. 

2. Назив улице 2- Улица Сремска. Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 925 и кп 651/1, иде дуж кп 1696 и 657, и завршава се између кп 652 и кп 702, 

све у КО Мали Дреновац. 

3. Назив улице 3- Улица Озренска. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1691/3 и кп 674, иде дуж кп 1691/1 и 1692, и завршава се између кп 1038 и кп 

1105, све у КО Мали Дреновац. 

4. Назив улице 4 –Улица Сокобањска. Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1126/1 и кп 977, иде дуж кп 1693, и завршава се између кп 1140 и кп 1152, 

све у КО Мали Дреновац. 

5. Назив улице 5- Улица Михајла Пупина. Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 1146 и кп 1006, иде дуж кп 1698, и завршава се између кп 1244 и 

кп 1471, све у КО Мали Дреновац. 

 

Члан 52. 

Насељено место Мозгово 

Постојећи називи улица: 

1. Улица 14.Бригаде, матични број 701165010017  

2. Улица 29.Новембар, матични број701165010195  

3. Улица Моша Пијаде, матични број701165010186 

4. Улица Војислава Милић-Борча, матични број 701165010093 

5. Улица Браће Југовића, матични број 701165010021 

6. Улица Ј.Н.А, матични број 701165010123 

7. Улица Дракче Миловановић, матични број 701165010074 

8. Улица Момчила Поповића, матични број 701165010184 
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9. Улица Саве Ковачевића, матични број 701165010260 

10. Улица Радомир Несторовић-Ведри, матични број 701165010244 

11. Улица Јована Митића-Ђорђа,матични број 701165010126 

12. Улица 9.Бригаде, матични број 701165010016 

13. Улица 23.Дивизије, матични број 701165010080 

14. Улица 7.Бригаде, матични број 701165010015 

15. Улица 25.Мај, матични број 701165010171 

16. Улица Драгољуб Петровић-Тимошенко, матични број 71165010073 

17. Улица Леле Поповић, матични број 701165010150 

18. Улица Светозара Марковића, матични број 701165010265 

 

Нови називи улица: 

19.Назив улице 19- Улица Језерска. Опис предложене улице бр. 19 – Улица почиње код границе са 

насељеним местом Бован, код кп 8246/4, иде целом дужином кп 15161 и 8002/3, и завршава се код 

предложене улице бр. 2, између кп 8020 и кп 7987, све у КО Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 19 је заједничка са насељеним местом Бован. 

20. Назив улице 20- Улица Радомир Несторовић- Ведри. Опис предложене улице бр.20 – Улица 

представља продужетак Улице Радомир Несторовић- Ведри, почиње између кп 16043 и кп 8592, иде 

целом дужином кп 15663, 15664, 15120/3 и 8052, прелази преко кп 6852 и 6833, наставља дуж кп 

15122/1 и 15073/1, и завршава се између кп 1799 и кп 1843/1, све у КО Мозгово. 

21. Назив улице 21- Улица Липа. Опис предложене улице бр. 21 – Улица почиње између кп 16072 и 

кп 16052, иде дуж кп 17525, 15094/1 и 15073/1, и завршава се између кп 614 и кп 591, све у КО 

Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 21 обухвата део постојеће Улице Радомир Несторовић- Ведри. 

22. Назив улице 22– Улица 23. дивизије. Опис предложене улице бр.22 –Улица представља 

продужетак Улице 23. дивизије, почиње између кп 6233 и кп 15119/1, иде дуж кп 15084/2, прелази 

преко кп 45/1 и 47/1, и завршава се између кп 71/8 и кп 47/1, све у КО Мозгово. 

23. Назив улице 23- Улица Обрадовско сокаче.  Опис предложене улице бр. 23 – Улица почиње 

између кп 15925 и кп 16349, иде дуж кп 16308, и завршава се између кп 15947 и кп 16339, све у КО 

Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 23 обухвата део постојеће Улице Саве Ковачевића. 

24. Назив улице 24- Улица Станински сокак. Опис предложене улице бр. 24 – Улица почиње између 

кп 16363 и кп 16362, иде дуж кп 16308, и завршава се између кп 16353 и кп 16383, све у КО Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 24 обухвата део постојеће Улице Саве Ковачевића. 

25. Назив улице 25-  Улица Лазински сокак. Опис предложене улице бр. 25 – Улица почиње између 

кп 16288 и кп 16363, иде дуж кп 16308 и 16400, и завршава се између кп 16399 и кп 16417, све у КО 

Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 25 обухвата део постојеће Улице Саве Ковачевића и Улице Момчила 

Поповића. 

26. Назив улице 26- Улица Јована Митића- Ђорђа. Опис предложене улице бр. 26 – Улица 

представља продужетак Улице Јована Митића- Ђорђа, почиње између кп 4583/1 и 4568/2, иде дуж 

кп 15087/1, и завршава се између кп 3212/1 и кп 3211/1, све у КО Мозгово. 

27. Назив улице 27- Улица Буковичка. Опис предложене улице бр. 27 – Улица почиње између кп 

16732 и кп 16807/1, иде дуж кп 16731, и завршава се између кп 16759 и кп 16761, све у КО Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 27 обухвата део постојеће Улице Јована Митића- Ђорђа. 

28. Назив улице 28 –Улица Ђурђевданска. Опис предложене улице бр. 28 –Улица почиње између кп 

16818 и кп 16821, иде дуж кп 16731, и завршава се између кп 16797 и кп 16809, све у КО Мозгово. 
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Напомена: Предложена улица бр. 28 обухвата део постојеће Улице Јована Митића- Ђорђа. 

29. Назив улице 29-Улица Слатина. Опис предложене улице бр. 29 – Улица почиње између кп 16881 

и кп 16849, иде дуж кп 16855, и завршава се између кп 16863 и кп 16860/1, све у КО Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 29 обухвата део постојеће Улице Моша Пијаде. 

30. Назив улице 30 – Улица Багремова. Опис предложене улице бр. 30 – Улица почиње између кп 

4243 и кп 5361, иде дуж кп 15099, и завршава се између кп 3240 и кп 3246, све у КО Мозгово. 

31. Назив улице 31 – Улица Дракче Миловановић. Опис предложене улице бр. 31 – Улица 

представља продужетак Улице Дракче Миловановић, почиње између кп 16948 и кп 9863/1, иде дуж 

кп 15661 и 15660, и завршава се између кп 10155 и кп 15141, све у КО Мозгово. 

32. Назив улице 32- Улица Баштованска. Опис предложене улице бр. 32 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 13, између кп 10006 и кп 10008, иде дуж кп 15770, 9955 и 15770, и завршава 

се између кп 10069 и кп 9887, све у КО Мозгово. 

33. Назив улице 33 – Улица Милоша Обреновића. Опис предложене улице бр. 33 –Улица почиње 

између кп 16966 и кп 9864, иде дуж кп 15666, 16988 и 16497, и завршава се између кп 16986 и кп 

17018, све у КО Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 33 обухвата део постојеће Улице Ј.Н.А. 

34. Назив улице 34 – Улица Видовданска.  Опис предложене улице бр. 34 – Улица почиње између 

кп 17034 и кп 17046, иде дуж кп 17528/1, и завршава се између кп 17037 и кп 17040, све у КО 

Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 34 обухвата део постојеће Улице 14. бригаде. 

35. Назив улице 35 – Улица ђенерала Божидара Јанковића.  Опис предложене улице бр. 35 – Улица 

почиње између кп 17048 и кп 17120, иде дуж кп 17528/1, и завршава се између кп 17532 и кп 17112, 

све у КО Мозгово. 

Напомена: Предложена улица бр. 35 обухвата део постојеће Улице 14. бригаде. 

36. Назив улице 36 -  Житна улица. Опис предложене улице бр. 36 – Улица почиње између кп 9562 

и кп 17450, иде дуж кп 15659, и завршава се између кп 15669 и кп 15675, све у КО Мозгово. 

 

Члан 53. 

Насељено место Моравац 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1-Улица Ратка Јовића. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са 

насељеним местом Житковић, између кп 3579/1 (КО Житковац) и кп 1795/1 (КО Моравац), иде дуж 

кп 3682/1 (КО Житковац) и целом дужином кп 6142 (КО Моравац), и завршава се између кп 4187/2 

(КО Моравац) и кп 2377 (КО Нозрина). 

Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местима Житковац и Нозрина. Простире се дуж 

државног пута IIA реда, број 217 и представља продужетак улице Ратка Јовића. 

2. Назив улице 2- Улица Цара Лазара. Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2944 и кп 2951/1, иде целом дужином кп 2945, 2946 и 3020, и завршава се код 

предложене улице бр. 5, између кп 3018 и кп 3036/2, све у КО Моравац. 

3. Назив улице 3- Улица Таковска. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 2, између кп 2975 и кп 2977/1, иде целом дужином кп 2976, и завршава се код предложене 

улице бр. 2, између кп 2965 и кп 2989/2, све у КО Моравац. 

4. Назив улице 4- Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1826/1 и кп 1832, иде целом дужином кп 1827, скреће лево и иде 

дуж кп 6140 и целом дужином кп 1758, и завршава се код границе са насељеним местом Житковац, 

између кп 1787 и кп 1751, све у КО Моравац. 
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5. Назив улице 5- Улица Вука Караџића. Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 3005 и кп 3079/4, иде дуж кп 6132/1, и завршава се између кп 

1691 и кп 1903, све у КО Моравац. 

6. Назив улице 6- Улица Јужноморавска. Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 5, између кп 1896 и кп 1886/3, иде дуж кп 1890, 1903, 2014 и 6136, и завршава 

се између кп 2012 и кп 2075, све у КО Моравац. 

7. Назив улице 7- Улица Стевана Сремца. Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 3089 и кп 3093, иде целом дужином кп 3090, и завршава се код 

предложене улице бр. 6, између кп 3215/2 и кп 3050/3, све у КО Моравац. 

8. Назив улице 8- Улица Михајла Пупина. Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 3130/1 и кп 3482, иде целом дужином кп 3132, и завршава се код 

предложене улице бр. 7, између кп 3095/2 и кп 3181, све у КО Моравац. 

9. Назив улице 9- Улица Вожда Карађорђа. Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 2911/3 и кп 2908/2, иде дуж кп 2910, 6141 и 6146, и завршава се 

између кп 2482 и кп 2580, све у КО Моравац. 

10. Назив улице 10-Улица Милентија Поповића. Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 9, између кп 6129 и кп 2380/1, иде дуж кп 2380/3 и целом дужином кп 2356, и 

завршава се код границе са насељеним местом Житковац, између кп 6129 и кп 2347, све у КО 

Моравац. 

Напомена: Предложена улица бр. 10 је заједничка са насељеним местом Житковац. 

11. Назив улице 11- Николе Тесле.Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 9, између кп 2510/2 и кп 2382/3, иде дуж кп 6141, и завршава се код предложене улице бр. 

12, између кп 2409/2 и кп 2408/2, све у КО Моравац. 

12. Назив улице 12- Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 10, између кп 2371/1 и кп 2373, иде дуж кп 2372, 2282/12 и 6141, и завршава 

се између кп 2437 и кп 2120/1, све у КО Моравац. 

13. Назив улице 13- Улица Косовска. Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код границе 

са насељеним местом 2270/1 и кп 2308, иде целом дужином кп 2281, 2420, 2576 и дуж кп 6149, и 

завршава се између кп 2741 и кп 2765, све у КО Моравац. 

14. Назив улице 14- Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 9, код кп 2511, иде дуж кп 6129, и завршава се код кп 6148, све у КО Моравац. 

15. Назив улице 15- Улица Виноградарска. Опис предложене улице бр. 15 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 14, између кп 2517/3 и кп 2702, иде дуж кп 6147, и завршава се између кп 4075 

и кп 4479, све у КО Моравац. 

16. Назив улице 16- Улица Вронског. Опис предложене улице бр. 16 – Улица почиње код 

предложене улице бр.1 , између кп 2894/2 и кп 2892/1, иде целом дужином кп 2893, и завршава се 

између кп 2896 и кп 2888, све у КО Моравац. 

17. Назив улице 17-Улица Књаза Милоша. Опис предложене улице бр. 17 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 2851 и кп 2823/1, иде целом дужином кп 2837/1, и завршава се 

између кп 2837/2 и кп 2836, све у КО Моравац. 

 

Члан 54. 

Насељено место Моравски Бујмир 

Нови називи улица: 

1.Назив улице 1- Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 2996 

(КО Нозрина) и кп 437 (КО Моравски Бујмир), иде целом дужином кп 840 (Моравски Бујмир) и дуж 



 

Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   236 
 

 236 

кп 5885 (КО Лужане) и 841/1 (КО Моравски Бујмир), између кп 731/1 и кп 597 (обе у КО Моравски 

Бујмир). између кп 727 и кп 731/2, иде дуж кп 841/1, и завршава се између кп 811/2 и кп 677/2, све у 

КО Моравски Бујмир. 

Напомена: Предложене улице 1. и 2.из Елабората чине једну улицу са истим називом-Улица Моравска. 

2. Назив улице 2- Улица Виноградарска. Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 597 и кп 727, иде целом дужином кп 839, и завршава се код 

предложене улице бр. 4, између кп 623 и кп 688, све у КО Моравски Бујмир. 

3. Назив улице 3- Улица Баштованска. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 678 и кп 700, иде дуж кп 842, 850/2 и 634, и завшава се на кп 

635/2, све у КО Моравски Бујмир. 

Члан 55. 

Насељено место Нозрина 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1-Улица Радослава Јовановића. Опис предложене улице бр. 1 –Улица почиње код 

границе са насељеним местом Моравац, између кп 4187/2 (КО Моравац) и кп 2376 (КО Нозрина), 

иде дуж кп 6142 (КО Моравац) и целом дужином кп 3103 (КО Нозрина), и завршава се код границе 

са насељеним местом Лужане, између кп 2184/2 и кп 2540/2 (обе у КО Нозрина). 

Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местима Моравац и Лужане. Простире се дуж 

државног пут IIA реда, број 217. 

2. Назив улице 2-Улица Железничка. Опис предложене улице бр. 2 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2239 и кп 2210, иде целом дужином кп 2212, и завршава се између кп 2213 и 

кп 2211/2, све у КО Нозрина. 

3. Назив улице 3-Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 3 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2389/1 и кп 2443, иде целом дужином кп 3104, и завршава се код границе са 

насељеним местом Нозрина, између кп 2544 и кп 2557, све у КО Нозрина. 

Напомена: Предложена улица бр. 3 је заједничка са насељеним местом Лужане. 

4. Назив улице 4-Улица Краља Александра. Опис предложене улице бр. 4 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 2460 и кп 2474/1, иде целом дужином кп 2464, и завршава се код 

предложене улице бр. 3, између кп 2465 и кп 2419/2, све у КО Нозрина. 

5. Назив улице 5-Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 5 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 3, између кп 2388/2 и кп 2394, иде целом дужином кп 2392, и завршава се код предложене 

улице бр. 8, између кп 1675/1 и кп 2411/1, све у КО Нозрина. 

6. Назив улице 6-Улица Спортска. Опис предложене улице бр. 6 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 5, код кп 1673, прелази преко кп 1672, иде дуж кп 3100, и завршава се код предложене 

улице бр. 7, између кп 1554 и кп 1714, све у КО Нозрина. 

7. Назив улице 7-Улица Стевана Синђелића. Опис предложене улице бр. 7 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 8, између кп 1719 и кп 1473, иде дуж кп 3100 и 1592, и завршава се код границе 

са насељеним местом Моравац, на кп 1594, све у КО Нозрина. 

8. Назив улице 8-Улица капетана Станка Јовановића. Опис предложене улице бр. 8 –Улица почиње 

код предложене улице бр. 3, између кп 2417 и кп 2659, иде дуж кп 3097, и завршава се између кп 

1789 и кп 1465, све у КО Нозрина. 

9. Назив улице 9-Улица Краља Петра. Опис предложене улице бр. 9 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 8, између кп 1725 и кп 2702, иде целом дужином кп 1787, и завршава се између кп 1750 и 

кп 2785, све у КО Нозрина. 
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10. Назив улице 10-Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 10 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 9, између кп 1734 и кп 1739, иде дуж кп 1735 и целом дужином кп 1781, и 

завршава се између кп 1758 и кп 1742, све у КО Нозрина. 

11. Назив улице 11-Улица девет Југовића. Опис предложене улице бр. 11 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 8, између кп 2695/1 и кп 2670/1, иде дуж кп 2671, и завршава се између кп 

2692 и кп 2573, све у КО Нозрина. 

12. Назив улице 12-Улица Кнеза Лазара. Опис предложене улице бр. 12 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 2659 и кп 2657/1, иде целом дужином кп 2658, и завршава се код 

предложене улице бр. 11, између кп 2667 и кп 2629, све у КО Нозрина. 

13. Назив улице 13-Улица Десанке Максимовић. Опис предложене улице бр. 13 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 2642/1 и кп 2598, иде целом дужином кп 2624, и завршава се код 

предложене улице бр. 11, између кп 2625 и кп 2623, све у КО Нозрина 

14. Назив улице 14-Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 14 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 2595 и кп 2546, иде целом дужином кп 2594, и завршава се код 

предложене улице бр. 11, између кп 2607 и кп 2592, све у КО Нозрина. 

15. Назив улице 15-Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 15 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 16, између кп 2558/3 (КО Нозрина) и кп 206 (КО Лужане), иде целом дужином кп 2575 

(КО Нозрина), и завршава се код предложене улице бр. 11, између кп 2582 и кп 2574 (обе у КО 

Нозрина). 

Напомена: Предложена улица бр. 15 је заједничка са насељеним местом Лужане 

16. Назив улице 16- Улица Церска. Опис предложене улице бр. 16 – Улица почиње између кп 2557 

(КО Нозрина) и кп 171 (КО Лужане), иде дуж кп 205 (КО Лужане), и завршава се између кп 192/1 

(КО Лужане) и кп 2575 (КО Нозрина).  

Напомена: Предложена улица бр. 16 је заједничка са насељеним местом Лужане.  

17. Назив улице 17- Улица Видовданска. Опис предложене улице бр. 17 –Улица почиње између кп 

2540/2 (КО Нозрина) и кп 114 (КО Лужане), иде целом дужином кп 113 (КО Лужане), и завршава се 

између кп 2544 (КО Нозрина) и кп 130 (КО Лужане). 

Напомена: Предложена улица бр. 17 је заједничка са насељеним местом Лужане. 

18. Назив улице 18- Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 18 –Улица почиње између кп 437 

(КО Моравски Бујмир) и кп 2996 (КО Нозрина), иде целом дужином кп 840 (КО Моравски Бујмир), 

и завршава се између кп 470 (КО Моравски Бујмир) и кп 3092 (КО Нозрина). 

Напомена: Предложена улица бр. 18 је заједничка са насељеним местом Моравски Бујмир. 

 

Члан 56. 

Насељено место Породин 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1-Улица Јастребачка. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са 

насељеним местом Вукања, између кп 1490 и кп 1507, иде дуж кп 1729, 951/3, 915/2, 778/2, 747 и 

1728, и завршава се између кп 633 и кп 736, све у КО Породин. 

Напомена: предложена улица 1 се простире дуж државног пута IIA реда, број 217. 

2. Назив улице 2-Улица Липа. Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице 

бр. 1, између кп 779 и кп 774, иде дуж кп 1733 и кп 1732, и завршава се између кп 484 и кп 815, све 

у КО Породин. 

3. Назив улице 3-Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 780 и кп 771, иде дуж кп 1733, прелази преко кп 1715, наставља дуж кп 1084 

и кп 1095 и преко кп 1210, и завршава се код кп 1207, све у КО Породин. 
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Члан 57. 

Насељено место Преконози 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1-Улица Светог Саве. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 1170 

и кп 401, иде дуж кп 3680, делимично прелазећи на друге парцеле, и завршава се између кп 2966/1 

и кп 2945, све у КО Преконози. 

2. Назив улице 2-Улица Устаничка. Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, код кп 1464, прелази преко кп 1469, иде дуж кп 1200 и кп 3681, и завршава се између 

кп 1405 и кп 1457, све у КО Преконози. 

3. Назив улице 3-Улица Видовданска. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2629 и кп 2618, иде дуж кп 3638, и завршава се између кп 1640 и кп 1717, све 

у КО Преконози. 

4. Назив улице 4 –Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 1640 и кп 1632, иде целом дужином кп 1639 и дуж кп 3675, и 

завршава се између кп 1382 и кп 1388, све у КО Преконози. 

5. Назив улице 5- Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код 

границе са насељеним местом Горњи Крупац, између кп 3535 и кп 3396, иде дуж кп 3692, прелази 

преко кп 3383, 3417 и 3382, и завршава се између кп 3428, све у КО Преконози. 

Напомена: Предложена улица бр. 5 је заједничка са насељеним местом Горњи Крупац. 

6. Назив улице 6- Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње између кп 

1155 и кп 1156, иде дуж кп 1154, наставља се путем  на кп.бр. 3678 и завршава се између кп.бр. 84 

и кп.бр.834 до пута 3671/1, све у КО Преконози. 

 

Члан 58. 

Насељено место Пруговац 

Нови називи улица: 

1.Назив улице 1- Улица Кнеза Лазара. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са 

насељеним местом Црна Бара, између кп 1326 и кп 1324, иде дуж кп 1327 и 2790/1, кп 2800 и кп 

2801, кп 1343 и кп 1448, кп 2801, и завршава се између кп 1965/2 и кп 2049, све у КО Пруговац. 

Напомена: предложене улице 1. и 3. из Елабората чине једну улицу са истим називом- Улица Кнеза Лазара. 

2. Назив улице 2- Улица Десанке Максимовић. Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1069/1 и кп 1067, иде дуж кп 1017, 858 и 987, и завршава се 

између кп 988 и кп 986/1, све у КО Пруговац. 

3.Назив улице 3- Улица Јована Дучића. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1323 и кп 1489/1, иде дуж кп 2800, и заршава се између кп 1670 

и кп 2226, све у КО Пруговац. 

4.Назив улице 4- Улица Задругарска. Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 4, између кп 1672 и кп 1670, иде дуж кп 1671, 2797, 716 и 174, и завршава се између кп 

719 и кп 718, све у КО Пруговац. 

 

Члан 59. 

Насељено место Прћиловица 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Војводе Путника, матични број701220010038 

2. Улица Солунска, матични број 701220010275 
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3. Улица Момчила Поповића,матични број 701220010184 

4. Улица Ратка Јовића, матични број 701220010249 

5. Улица Вука Караџића, матични број 701220010022 

6. Улица Војводе Мишића, матични број701220010037 

7. Улица Кнеза Лазара,матични број 701220010142 

8. Улица Дракчета Миловановића, матични број 701220010074 

9. Улица Гаврила Принципа, матични број 701220010050 

10. Улица Карађорђа Петровића Вожда,матични број 701220010140 

11. Улица Николе Тесле,матични број701220010192 

12. Улица Светозара Марковића701220010265 

13. Улица Стевана Сремца,матични број 701220010282 

14. Улица Јелке Радуловић,матични број 701220010122 

15. Улица Стевана Синђелића,матични број 701220010281 

16. Улица Милоша Обилића, матични број 701220010179 

17. Улица Димитрија Туцовића, матични број 701220010065 

18. Улица Церска, матични број 701220010315 

19. Улица Милентија Поповића, матични број 701220010176 

20. Улица Моше Пијаде, матични број 701220010186 

21. Улица Живорада Костића – Моравца, матични број 701220010102 

 

Нови називи улица: 

22. Назив улице 22- Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 22 – Улица представља 

наставак Улице Николе Тесле, почиње између кп 1207 и кп 1675, иде дуж кп 3417/1, и завршава се 

између кп 1163 и кп 1991/1, све у КО Прћиловица. 

23. Назив улице 23- Улица Виноградарска. Опис предложене улице бр. 23 – Улица почиње између 

кп 4373 и кп 4331, иде дуж кп 4326, и завршава се између кп 4380 и кп 4382, све у КО Прћиловица. 

Напомена: Предложена улица бр. 23 је део постојеће Улице Гаврила Принципа. 

24. Назив улице 24- Улица Баштованска. Опис предложене улице бр. 24 – Улица почиње између кп 

4398 и кп 4424, иде целом дужином кп 5050/2, и завршава се између кп 4403/2 и кп 4410, све у КО 

Прћиловица. 

Напомена: Предложена улица бр. 24 је део постојеће Улице Моше Пијаде. 

25. Назив улице 25- Улица Озренска. Опис предложене улице бр. 25 – Улица почиње између кп 4779 

и кп 4826, иде дуж кп 4795 и целом дужином кп 4787, и завршава се између кп 4783 и кп 4786, све 

у КО Прћиловица. 

Напомена: Предложена улица бр. 25 је део постојеће Улице Светозара Марковића. 

26. Назив улице 26- Цветна улица. Опис предложене улице бр. 26 – Улица почиње између кп 4701 

и кп 4682, иде дуж кп 4614, и завршава се између кп 4695 и кп 4688, све у КО Прћиловица. 

27. Назив улице 27- Улица Бранке Митић . Опис предложене улице бр. 27 – Улица почиње између 

кп 4681 и кп 4620, иде дуж кп 4614, и завршава се између кп 4677 и кп 4647/1, све у КО Прћиловица. 

28. Назив улице 28- Улица Бреза. Опис предложене улице бр. 28 – Улица почиње између кп 4607 и 

кп 4582, иде дуж кп 4614, и завршава се између кп 4606 и кп 4585, све у КО Прћиловица. 

29. Назив улице 29- Улица Таковска. Опис предложене улице бр. 29 – Улица почиње између кп 4624 

и кп 4623, иде дуж кп 4614, и завршава се између кп 4627 и кп 4622, све у КО Прћиловица. 

30. Назив улице 30- Улица Дринска. Опис предложене улице бр. 30 – Улица почиње између кп 4632 

и кп 4631/1, иде дуж кп 4614, и завршава се између кп 4633 и кп 4630, све у КО Прћиловица.  
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31. Назив улице 31-  Улица Јована Дучића. Опис предложене улице бр. 31 –Улица почиње између 

кп 4659 и кп 4660, иде дуж кп 4614, и завршава се између кп 4656 и кп 4662, све у КО Прћиловица. 

Напомена: Предложене улице бр. 26, 27, 28, 29, 30 и 31 су део постојеће Улице Јелке Радуловић. 

32. Назив улице 32- Улица Јасенова. Опис предложене улице бр. 32 –Улица почиње између кп 4914 

и кп 4916/2, иде дуж кп 4916/1, и завршава се између кп 4915/3 и кп 4916/5, све у КО Прћиловица. 

Напомена: Предложена улица бр. 32 је део постојеће Улице Стевана Синђелића. 

33. Назив улице 33-  Улица Палих бораца. Опис предложене улице бр. 33 – Улица почиње између 

кп 5025 и кп 5026, иде дуж кп 5052/1, и завршава се између кп 5017 и кп 5027, све у КО Прћиловица. 

Напомена: Предложена улица бр. 33 је део постојеће Улице Милентија Поповића. 

34. Назив улице 34- Улица Краљевића Марка. Опис предложене улице бр. 34 –Улица почиње између 

кп 4985 и кп 4994, иде дуж кп 4999, и завршава се између кп 4988 и кп 4991, све у КО Прћиловица. 

Напомена: Предложена улица бр. 34 је део постојеће Улице Димитрија Туцовића. 

35. Назив улице 35- Улица Димитрија Туцовића. Опис предложене улице бр. 35 – Улица представља 

наставак улице Димитрија Туцовића, почиње између кп 1812 и кп 2082/1, иде целом дужином кп 

3411/1, и завршава се код границе са насељеним местом Доње Сухотно, и између кп 2878 и 2776, 

све у КО Прћиловица. 

 

Члан 60. 

Насељено место Радевце 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1- Улица Краља Петра Првог. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код 

границе са насељеним местом Гредетин, између кп 180 и кп 181, иде дуж кп 3042, 3043 и 3044, кп 

2495/1,  кп 2609, кп.2607, иде дуж кп 3044 и 3045, и завршава се код границе са насељеним местом 

Јаковље, између кп 2338 и кп 2550/4, све у КО Радевце. 

Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са улицом број 6 из Елабората и са насељеним местом Јаковље 

и носи заједнички назив- Улица Краља Петра Првог. 

2. Назив улице 2-Улица Светосавска. Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 3038 и кп 619, иде дуж кп 645 и 3046, и завршава се између кп 651 и кп 658, 

све у КО Радевце. 

3. Назив улице 3- Улица Николе Тесле. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 535 и кп 2487, иде дуж кп 3052, и завршава се између кп 1499 и 

кп 584, све у КО Радевце. 

4. Назив улице 4- Улица Југ Богданова. Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 538 и кп 2489, иде дуж кп 3039, 3059 и 2474, и завршава се између 

кп 2478 и кп 2464, све у КО Радевце. 

5. Назив улице 5- Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 2609 и кп 2607, иде дуж кп 2608/1, 3055 и 435, и завршава се између кп 433 и 

кп 2632, све у КО Радевце. 

6. Назив улице 6- Улица Светог Јована. Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 2604 и кп 2592/2, иде целом дужином кп 2593 и дуж кп 3057, и 

завршава се између кп 2837 и кп 2636, све у КО Радевце. 

7. Назив улице 7- Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 6, између кп 2576 и кп 2574, иде целом дужином кп 2575 и дуж кп 3058, и завршава се 

између кп 2874 и кп 2875/1, све у КО Радевце. 

8. Назив улице 8- Улица Виноградарска. Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 2534 и кп 2539/1, иде целом дужином кп 2537 и дуж кп 3049, и 

завршава се између кп 2171 и кп 2132, све у КО Радевце. 
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Члан 61. 

Насељено место Рутевац 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Нишка, матични број 701262010193 

2. Улица Шуматовачка,матични број 701262010327 

3. Улица Првомајска,матични број701262010223 

4. Улица Партизанска,матични број701262010206 

5. Улица Пулска,матични број 701262010227 

6. Улица Рударска,матични број 701262010253 

7. Улица Радета Живковића,матични број 701262010257 

8. Улица Саве Ковачевића,матични број 701262010260 

9. Улица Војводе Путника,матични број 701262010038 

10. Улица 7.Бригаде,матични број 701262010015 

11. Улица Банета Савића,матични број 701262010010 

12. Улица Стевана Немање,матични број 701262010280 

13. Улица 7.Јули,матични број 701262010131 

14. Улица Моше Пијаде,матични број 701262010186 

15. Улица 25.Мај, матични број 701262010171 

16. Улица Љубешке скеле,матични број 701262010160 

17. Улица Леле Поповић,матични број 701262010150 

18. Улица Косовска,матични број 701262010145 

19. Улица Петра Добрњца,матични број 701262010218 

20. Улица Јошаничка, матични број 701262010128 

21. Улица Октобарске Револуције, матични број 701262010207 

22. Улица Драгољуб Петровић-Тимошенко, матични број 701262010073 

23. Улица Добривоја Стојадиновића, матични број 701262010066 

24. Улица Делиградска, матични број 701262010060 

25. Улица Дракчета Миловановића, матични број 701262010074 

26. Улица Гробљанска, матични број 701262010055 

27. Улица Озренска, матични број 701262010205 

28. Улица Јелке Радуловић, матични број 701262010122 

 

Члан 62. 

Насељено место Рсовац 

Нови називи улица: 

1.Назив улице 1- Улица Шуматовачка. Опис предложене улице бр. 1 –Улица почиње код границе са 

насељеним местом Преконози, између кп 2796 и кп 2758, иде целом дужином кп 2743 и дуж кп 

4543/1, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 1601/1 и кп 677, све у КО Рсовац. 

2. Назив улице 2- Улица Кнеза Лазара. Опис предложене улице бр. 2 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1487/2 и кп 1461, иде целом дужином кп 1471/2 и дуж кп 4540, и завршава се 

код предложене улице бр. 1, између кп 1498 и кп 671, све у КО Рсовац. 

3. Назив улице 3-Улица Јастребачка. Опис предложене улице бр. 3 –Улица почиње између кп 2701 

и кп 2668, иде дуж кп 2673, 4561, 4562, 4544 и 4542, и завршава се код предложене улице бр. 7, 

између кп 1808 и кп 2426, све у КО Рсовац. 
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4. Назив улице 4-Улица Иве Андрића. Опис предложене улице бр. 4 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 3, између кп 1632 и кп 2432, иде дуж кп 4544 и 3538, и завршава се између кп 3536/2 и кп 

3556, све у КО Рсовац. 

5. Назив улице 5-Улица Југ Богданова. Опис предложене улице бр. 5 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 1614 и кп 2455, иде дуж кп 1613, и завршава се између кп 1632 и 

кп 2501, све у КО Рсовац. 

6. Назив улице 6- Улица Алексе Шантића. Опис предложене улице бр. 6 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 1809 и кп 1812, иде дуж кп 4536, 4541 и 4535, и завршава се 

између кп 301 и кп 285, све у КО Рсовац. 

7. Назив улице 7- Улица Липовачка. Опис предложене улице бр. 7 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 3, између кп 1812 и кп 2426, иде дуж кп 4542, и завршава се између кп 1834/4 и кп 2356, 

све у КО Рсовац. 

Члан 63. 

Насељено место Срезовац 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Моравска, матични број 701289010185  

2. Улица Саве Ковачевића, матични број 701289010260 

3. Улица 25.Мај, матични број 701289010171 

4. Улица 7.Јула, матични број 701289010131 

5. Улица Пролетерска, матични број 701289010225 

 

 

Члан 64. 

Насељено место Станци 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1-Улица Војводе Степе. Опис предложене улице бр. 1 –Улица почиње код границе 

са насељеним местом Станци, код кп 1550/2, иде целом дужином кп 1553 и дуж кп 1931, и завршава 

се код предложене улице бр. 2, између кп 1258 и кп 692, све у КО Станци. 

2. Назив улице 2-Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 2 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 1257 и кп 10, иде целом дужином кп 1258, и завршава се код 

границе са насељеним местом Пруговац, између кп 1291 и кп 1292, све у КО Станци. 

3. Назив улице 3- Улица Војводе Путника. Опис предложене улице бр. 3 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 1278/1 и кп 1276/1, иде дуж кп 1277 и 1430, и завршава се између 

кп 1427 и кп 1456, све у КО Станци. 

4. Назив улице 4 –Улица Војводе Петра Бојовића. Опис предложене улице бр. 4 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 10 и кп 692, иде дуж кп 2, и завршава се између кп 17 и кп 671, 

све у КО Станци. 

5. Назив улице 5-Улица Пашићева. Опис предложене улице бр. 5 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 4, између кп 691 и кп 694, 654 и кп иде дуж кп 1931, и завршава се између кп 621, све у 

КО Станци. 

6. Назив улице 6- Улица Обилићева. Опис предложене улице бр. 6 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 5, између кп 701 и кп 703, иде дуж кп 702, 708 и 760, прелази преко кп 768, 770/2 и 772, и 

завршава се на кп 773, код кп 742, све у КО Станци. 

7. Назив улице 7-Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 7 –Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 692 и кп 1215, иде дуж кп 693, 1217 и 1925, и завршава се код предложене 

улице бр. 6, између кп 701 и кп 710, све у КО Станци. 
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8. Назив улице 8- Улица Виноградарска. Опис предложене улице бр. 8 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 6, између кп 711 и кп 750, иде дуж кп 715, прелази преко кп 712, наставља 

дуж кп 1929 и целом дужином кп 984, и завршава се између кп 285 и кп 962/1, све у КО Станци. 

9. Назив улице 9- Улица Озренска. Опис предложене улице бр. 9 –Улица почиње код границе са 

насељеним местом Липовац, код кп 33, иде дуж кп 46, и завршава се код кп 37, све у КО Станци. 

Напомена: Предложена улица бр. 9 је заједничка са насељеним местом Липовац. 

 

 

Члан 65. 

Насељено место Стублина 

Нови називи улица: 

1.Назив улице 1-Улица Херојска. Опис предложене улице бр. 1 –Улица почиње код границе са 

насељеним местом Беља, између кп 1182 и кп 432, иде целом дужином кп 1181, и завршава се код 

предложене улице бр. 2, код кп 1186, све у КО Стублина. 

Напомена: Предложена улица бр. 1 је заједничка са насељеним местом Беља. 

2. Назив улице 2- Улица Војводе Петра Бојовића. Опис предложене улице бр. 2 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 526 и кп 527, иде целом дужином кп 1186, и завршава се између 

кп 243 и кп 275, све у КО Стублина. 

3. Назив улице 3- Улица Драгослава „Драже“ Михајловића. Опис предложене улице бр. 3 –Улица 

почиње код предложене улице бр. 1, између кп 527 и кп 576/2 (обе у КО Стублина), иде дуж кп 

1180/2 (КО Стублина), 1187 (КО Стублина) и 2173 (КО Нозрина), и завршава се између кп 283 (КО 

Стублина) и кп 2138 (КО Нозрина). 

4. Назив улице 4-  Улица Милошевић Драгана. Опис предложене улице бр. 4 –Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 533 и кп 572/1, иде дуж кп 1180/1, и завршава се код границе са 

насељеним местом Лужане, између кп 539/6 и кп 544, све у КО Стублина. 

 

Члан 66. 

Насељено место Суботинац 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Душана Тривунца, матични број 701327010078. 

2. Улица Момчила Поповића, матични број 7013270101184. 

3. Улица Рударска, матични број 701327010253. 

4.Улица Озренска, матични број 701327010205. 

5.Улица14. бригаде , матични број 701327010017. 

6.Улица Банета Савића, матични број 701327010010. 

7.Улица 9. бригаде, матични број 701327010016. 

8.Улица Дракчета Миловановића, матични број 701327010074. 

9.Улица Леле Поповића, матични број 701327010150. 

10.Улица Буковичка, матични број 701327010024. 

 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Шкриљац. Опис предложене улице бр. 1 –Улица почиње између кп 8159 

и кп 8161, иде дуж кп 8101/1 и 8101/2, и завршава се између кп 8132 и кп 8134, све у КО Суботинац.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 обухвата део постојеће Улице Дракчета Миловановића. 

2. Назив улице 2 – Улица Гордане Брајовић. Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код 

границе са насељеним местом Краљево, код кп 6943/2, иде дуж кп 7168, и завршава се између кп 

3224 и кп 8747, све у КО Суботинац. 
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Члан 67. 

Насељено место Тешица 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Војводе Степе, матични број 701335010044. 

2. Улица Ђуре Хорватовића, матични број 701335010092. 

3. Улица Пашићева, матични број 701335010230 

4. Улица Обилићева, матични број 701335010212. 

5. Улица Моравска, матични број 701335010185. 

6. Улица Виноградарска, матични број 701335010035. 

7. Улица Таковска, матични број 701335010290. 

8. Улица Вука Караџића, матични број 701335010040. 

9. Улица Краљице Марије, матични број 701335010337. 

 

Нови називи улица: 

9. Назив улице 9 – Улица Јастребачка. Опис предложене улице бр. 9 -Улица почиње код Улице Ђуре 

Хорватовића, између кп 6063 и кп 6065/2, иде дуж кп 6264/2 и целом дужином кп 6265, и завршава 

се код кп 6140, све у КО Тешица. 

10. Назив улице 10 –Улица Нишка. Опис предложене улице бр. 10 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 5136/2 и кп 5148, иде целом дужином кп 5156 и дуж кп 5125, и завршава се 

код предложене улице бр. 1, између кп 5160 и кп 5123, све у КО Тешица. 

11. Назив улице 11 – Улица Делиградска. Опис предложене улице бр. 11 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 1, између кп 6038/1 и кп 6098/1, иде дуж кп 6090, и завршава се код кп 6020, 

све у КО Тешица. 

12. Назив улице 12 – Улица Светосавска. Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње између кп 

5072/1 и кп 4504/5, иде дуж кп 5071, прелази преко кп 4504/5, 4504/1 и 4504/2, наставља дуж кп 4526 

и 4487, и завршава се између кп 4488/2 и кп 4504/2, све у КО Тешица.  
Напомена: Предложена улица бр. 12 је део постојеће Улице Ђуре Хорватића. 

13. Назив улице 13 – Улица Тихомира Ђорђевића. Опис предложене улице бр. 13 - Улица почиње 

између кп 1115 и кп 1118, иде целом дужином кп 1129, и завршава се између кп 1141 и кп 1128, све 

у КО Тешица. 

 

 

Члан 68. 

Насељено место Трњане 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Саве Ковачевића, матични број 701343010260. 

2. Улица 13. октобар, матични број 701343010205. 

3. Улица 7. бригаде, матични број 701343010015. 

4. Улица 9. бригаде, матични број 701343010016. 

5. Улица 29. новембар, матични број 701343010195. 

6. Улица Ратка Павловића, матични број 701343010258. 

7. Улица Омладинска, матични број 701343010208. 

8. Улица Скојевска, матични број 701343010270. 

9. Улица Бошка Бухе, матични број 701343010013. 

10. Улица Стојана Живковића-Столета, матични број 701343010283. 
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11. Улица 22. децембар, матични број 701343010063. 

12.Улица 1. маја, матични број 701343010170. 

13.Улица Живорада Латинског, матични број 701343010104. 

14.Улица Ј.Н.А., матични број 701343010123. 

15.Улица 7. јула, матични број 701343010131. 

16.Улица Шуматовачка, матични број 701343010327. 

17.Улица 4. јули, матични број 701343010134. 

18.Улица 25. маја, матични број 701343010171. 

 

Члан 69. 

Насељено место Ћићина 

Постојећи називи улица: 

1. Улица Момчила Поповића, матични број 701351010184. 

2. Улица Дракчета Миловановића, матични број 701351010074. 

Нови називи улица: 

3. Назив улице 3 – Улица Банета Савића. Опис предложене улице бр. 3 – Улица представља наставак 

Улице Банета Савића, из насељеног места Бобовиште, почиње код кп 345, иде дуж кп 344, и 

завршава се код Улице Дракчета Миловановића, код кп 825, све у КО Ћићина.  
Напомена: Предложена улица бр. 3 је заједничка са насељеним местом Бобовиште (Улица Банета Савића). 

 

Члан 70. 

Насељено место Црна Бара 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Озренска. Опис предложене улице бр. 1 - Улица почиње код границе са 

насељеним местом Пруговац, између кп 1580 и кп 1582, иде целом дужином кп 1581, 1569 и 1217, 

и дуж кп 970, и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 971 и кп 1793, све у КО Црна 

Бара. 

2. Назив улице 2 –Улица Липовачка. Опис предложене улице бр. 2 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 988 и кп 1216, иде дуж кп 1795, и завршава се између кп 1008/2 и кп 1114, 

све у КО Црна Бара. 

3. Назив улице 3 –Улица 7. Јули. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 1229 и кп 1230, иде дуж кп 1794 и целом дужином кп 1244, и завршава се 

између кп 1241 и кп 1238, све у КО Црна Бара. 

4. Назив улице 4 – Улица Таковска. Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 966 и кп 1233, иде дуж кп 1793, 1271/2, 1261/3 и 1256, и завршава се између 

кп 1259 и кп 1251, све у КО Црна Бара. 

5. Назив улице 5 – Улица Сокобањска. Опис предложене улице бр. 5 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 966 и кп 971, иде дуж кп 970, 861, 865 и 1792, и завршава се између кп 881 и 

кп 89, све у КО Црна Бара. 

 

Члан 71. 

Насељено место Честа 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Југ Богданова.  Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 

826/2 и кп 840/2 (обе у КО Чукуровац), иде дуж кп 1393 (КО Чукуровац) и 1310 (КО Честа), и 

завршава се између кп 292 и кп 530 (обе у КО Честа).  
Напомена: Предложена улица бр. 1 се. простире дуж државног пут IIA реда, број 217. 
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2. Назив улице 2 – Улица Његошева. Опис предложене улице бр. 2 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 1, између кп 546 и кп 544, иде целом дужином кп 545 и 606, и завршава се код предложене 

улице бр. 3, између кп 605 и кп 607, све у КО Честа. 

3. Назив улице 3 –Улица Доситеја Обрадовића. Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 607 и кп 866, иде дуж кп 1315, и завршава се код границе са 

насељеним местом Врћеновица, између кп 742 и кп 768, све у КО Честа.  

4. Назив улице 4 –Улица Милана Ракића. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 3, између кп 605 и кп 866, иде дуж кп 1315 и 1306, и завршава се између кп 

1075 и кп 965, све у КО Честа. 

5. Назив улице 5 –Улица Гаврила Принципа. Опис предложене улице бр. 5 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 4, између кп 595 и кп 872, иде дуж кп 1311 и 1312, и завршава се између кп 

910 и кп 909, све у КО Честа. 

 

Члан 72. 

Насељено место Чукуровац 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Југ Богданова. Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе 

са насељеним местом Кулина, између кп 1366 и кп 1370, иде целом дужином кп 1393, и завршава се 

код границе са насељеним местом Честа, између кп 835 и кп 834, све у КО Чукуровац.  
Напомена: Предложена улица бр. 1 се простире дуж државног пут IIA реда, број 217. 

2. Назив улице 2 – Улица Првих омладинских бригада. Опис предложене улице бр. 2 - Улица почиње 

код предложене улице бр. 1, између кп 811 и кп 817, иде целом дужином кп 816 и дуж кп 1389, и 

завршава се између кп 494 и кп 496, све у КО Чукуровац. 

3. Назив улице 3 – Улица Солунских ратника. Опис предложене улице бр. 3 - Улица почиње код 

предложене улице бр. 2, између кп 515 и кп 517, иде целом дужином кп 516 и 1394, и завршава се 

између кп 683 и кп 720, све у КО Чукуровац. 

4. Назив улице 4 – Улица Моравска. Опис предложене улице бр. 4 - Улица почиње код предложене 

улице бр. 2, између кп 488 и кп 392/1, иде дуж кп 1390, и завршава се између кп 372 и кп 422, све у 

КО Чукуровац. 

Члан 73. 

Насељено место Шурић 

Нови називи улица: 

1. Назив улице 1 – Улица Војводе Мишића. Опис предложене улице бр. 1 - Улица почиње код 

границе са насељеним местом Честа, код кп 908, иде целом дужином кп 1002 и дуж кп 994, 

и завршава се између кп 245 и кп 993, све у КО Шурић. 

 

Члан 74. 

Ступањем на снагу ове Одлуке стављају се ван снаге сва претходна решења о одређивању 

назива улица на територији општине Алексинац. 

Члан 75. 

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

Алексинац“. 

I Број:011-26 

У Алексинцу, 21.03.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 196. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике 

Србије“, број 98/2006), на основу члана 40.став 1. тачка 6. и члана 150. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“ број 29/2018), Скупштина општине Алексинац, на седници 

од 21.03.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ОБЈАВЉИВАЊУ ОДЛУКА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА 

 

Члан 1. 

Одлуке, други прописи и општи акти органа општине Алексинац објављују се у „Службеном 

листу општине Алексинац“. 

Члан 2. 

Одлуке, други прописи и општи акти органа општине Алексинац објављују се на начин 

одређен овом одлуком. 

Општи акти јавних предузећа, установа, месних заједница и других организација објављују 

се на начин који одреде те организације. 

Начин објављивања прописа органа општине у области народне одбране, који су утврђени 

као тајна, одређују се тим актима. 

Члан 3. 

У „Службеном листу општине Алексинац“ (даље: Службени лист) објављују се: 

- Статут општине, одлуке Скупштине општине, Пословник Скупштине општине, програм 

развоја Општине, Планска документа, Буџет Општине, Завршни рачун општине, 

препоруке општине, аутентична тумачења одлука Скупштине општине и други акти 

Скупштине општине за које се она одлучи да се објаве у Службеном листу. 

- Акта Општинског већа и председника општине за која се одлучи да се објаве у 

Службеном листу. 

- Општа акта и друга акта јавних предузећа и установа као и удружења основаних за 

територију општине. 

- Одлуке и други акти Уставног суда Републике Србије за које је то одређено законом. 

- Исправке општинских прописа ако текст објављен у Службеном листу не одговара 

изворном тексту. 

- Други општински прописи и други акти за које је одлучено да се објаве. 

Члан 4. 

У Службеном листу објављују се прописи и други акти привредних друштава, удружења и 

других организација и заједница, ако се тим актима, на основу овлашћења датих законом, уређују 

права и обавезе грађана и организација, као и други акти тих организација, заједница и удружења за 

које је то одређено прописом. 

Члан 5. 

Општински прописи, прописи из члана 4. ове одлуке и други акти објављују се на српском 

језику и ћириличном писму. 

Службени лист излази по потреби. Дан изласка службеног листа је датум означен на 

Службеном листу. 

Члан 6. 

Регистар прописа објављених у „Службеном листу општине Алексинац“ издаје се једном 

годишње, након издавања последњег броја „Службеног листа општине Алексинац“ у години за коју 

се регистар прописа издаје. 

Члан 7. 

Општински пропис, прописи из члана 4. и други акти објављују се у Службеном листу у 

тексту који је утвдио доносилац тог акта. 

Члан 8. 

Ако се за време ратног стања Службени лист не може издати, прописи и општи акти могу се 

објављивати путем средства јавног информисања, непосредним достављањем или на други погодан 

начи. 
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Члан 9. 

Издавач Службеног листа је Скупштина општине Алексинац. 

Главни и одговорни уредник Службеног листа је секретар Скупштине општине, по 

функцији. За свако издање Службеног листа уредник је дужан да одреди која се акта објављују, 

редослед њиховог објављивања и датум излажења Службеног листа.  

Уредник одређује број штампаних примерака Службеног листа. 

О објављивању одлука и других прописа и општих аката Скупштине општине стара се 

Секретар скупштине. 

О објављивању аката Председника општине и Општинског већа стара се начелник Одељења 

за скупштинске послове, а о објављивању аката Општинске управе стара се начелник општинске 

управе, односно начелници одељења. 

О објављивању других прописа и општих аката старају се стручне службе органа и 

организација чији се акти објављују. 

Члан 10. 

Одлуке, други прописи и општи акти објављују се у Службеном листу на основу налога 

овлашћеног лица, односно стручних служби органа овлашћених за старање о објављивању и других 

прописа и општих аката у Службеном листу. 

Одлуке и други прописи и општи акти достављају се за објављивање у два примерка оверена 

потписом и печатом органа, односно организације који су донели одлуку и други пропис или општи 

акт. 

Акта из става 2. овог члана обавезно се достављају и у електронској форми. 

Одлуке и други прописи и општи акти морају се доставити за објављивање у року од 5 дана 

од дана доношења. 

Одлуке и други прописи и општи акти морају се објавити у Службеном листу у року од 5 

дана од дана достављања за објављивање. 

Члан 11. 

Службени лист издаје се у штампаном облику и у електронском облику. 

Штампани облик Службеног листа и електронски облик Службеног листа су званична 

издања.  

Штампана и електронска верзија Службеног листа морају имати исти датум и морају бити  

идентичнe садржине.  

Електронски облик Службеног листа се поставља на званичан сајт општине Алексинац на 

адреси:  http://www.aleksinac.org/index.php/s-list. 

Електронски облик Службеног листа доставља се органима Општине и организацијама 

(јавна предузећа, установе, службе и др.) на територији општини Алексинац. 

Члан 12. 

Органи, организације, односно службе дужни су да, одмах по објављивању прописа и других 

аката о чијем се објављивању старају утврде да ли су ти акти објављени у изворном тексту и ако 

утвде да текст објављен у Службеном листу не одговара изворном тексту, објавиће његову исправку. 

Члан 13. 

Општинска управа је дужна да обезбеди трајно чување свих издања Службеног листа. 

Члан 14. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о објављивању одлука и других 

прописа и општих аката („Службени лист општине Алексинац“, број 1/2006). 

Члан 15. 

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

Алексинац“. 

I Број: 

У Алексинцу, 21.03.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 

http://www.aleksinac.org/index.php/s-list
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На основу члана 32. 72. и 74. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40.став 1. тачка 6. и члана 

119. Статута општине Алексинац ("Службeни лист општине Алексинац", број 29/18 ), на седници 

Скупштине општине Алексинац, одржаној дана 21.03.2019. године, донета је 

 

О Д Л У К А 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се уређује правни статус месне заједнице, образовање, односно укидање или 

променa подручја месне заједнице, права и дужности месне заједнице, број чланова савета, 

надлежност и начин одлучивања савета месне заједнице, поступак избора чланова савета месне 

заједнице, распуштање савета месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, 

финансирање месне заједнице, сарадња месне заједнице са другим месним заједницама, поступак за 

оцену уставности и законитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и 

функционисање месних заједница на територији општине Алексинац. 

 

Сеоске и градске месне заједнице 

Члан 2. 

Овом одлуком образују се сеоске и градске месне заједнице као облици месне самоуправе и 

одређују се њихова подручја и послови. 

 

Циљ образовања месних заједница 

Члан 3. 

Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса становништва у селима 

и градским насељима. 

Месна заједница може се основати и за два или више села. 

 

Статут месне заједнице 

Члан 4. 

 Месна заједница има свој статут. 

Статутом Месне заједнице уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за 

избор чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника 

Савета месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела 

Савета месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

Правни статус 

Члан 5. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Законом 

о локалној самоуправи, Статутом општине и овом Одлуком. 
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Представљање и заступање месне заједнице 

Члан 6. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и наредбодавац 

је за извршење финансијског плана. 

Печат месне заједнице 

Члан 7. 

Месна заједнице има печат. 

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Општина  Алексинац, 

Месна заједница ________________ (назив месне заједнице) 

Назив месне заједнице исписан је на српском језику, ћириличким писмом.  

 

Имовина месних заједница 

Члан 8. 

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана средства, 

као и права и обавезе. 

У складу са одлуком Општине, месна заједница има право коришћења на непокретностима 

које су у јавној својини Општине. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, користи и 

располаже у складу са законом, одлукама општине Алексинац, овом одлуком и Статутом месне 

заједнице. 

Образовање месних заједница 

Члан 9. 

На територији општине Алексинац образују се следеће месне заједнице: 

1. Месна заједница Алексинац за насељено место Алексинац, 

2. Месна заједница Алексиначки Рудник за насељено место Алексиначки Рудник, 

3. Месна заједница АлексиначкиБујмир за насељено место АлексиначкиБујмир, 

4. Месна заједница Банковац за насељено место Банковац, 

5. Месна заједница Бели Брег за насељено место Бели Брег, 

6. Месна заједница Беља за насељено место Беља, 

7. Месна заједнива Бобовиште за насељено место Бобовиште, 

8. Месна заједница Бован за насељено место Бован, 

9. Месна заједница Брадарац за насељено место Брадарац, 

10. Месна заједница Вакуп за насељено место Вакуп, 

11. Месна заједница Велики Дреновац за насељено место Велики Дреновац, 

12. Месна заједница Витковац за насељено место Витковац, 

13. Месна заједница Врћеновица за насељено место Врћеновица, 

14. Месна заједница Вукања за насељено место Вукања, 

15. Месна заједница Вукашиновац за наасељено место Вукашиновац, 

16. Месна заједница Врело за насељено место Врело, 

17. Месна заједница Глоговица за насељено место Глоговица, 

18. Месна заједница Голешница за насељено место Голешница, 

19. Месна заједница Горња Пешчаница за насељено место Горња Пешчаница, 

20. Месна заједница Горње Сухотно за насељено место Горње Сухотно, 

21. Месна заједница Горњи Адровац за насељено место Горњи Адровац, 

22. Месна заједница Горњи Крупац за насељено место Горњи Крупац, 

23. Месна заједница Горњи Љубеш за насељено место Горњи Љубеш, 

24. Месна заједница Гредетин за насељено место Гредетин, 

25. Месна заједница Грејач за насељено место Грејач, 

26. Месна заједница Дашница за насељено место Дашница, 
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27. Месна заједница Делиград за насељено место Делиград, 

28. Месна заједница Доња Пешчаница за насељено место Доња Пешчаница, 

29. Месна заједница Доње Сухотно за насељено место Доње Сухотно, 

30. Месна заједница Доњи Адровац за насељено место Доњи Адровац, 

31. Месна заједница Доњи Крупац за насељено место Доњи Крупац, 

32. Месна заједница Доњи Љубеш за насељено место Доњи Љубеш, 

33. Месна заједница Дражевац за насељено место Дражевац, 

34. Месна заједница Добрујевац за насељено место Добрујевац, 

35. Месна заједница Житковац за насељено место Житковац, 

36. Месна заједница Јаковље за насељено место Јаковље, 

37. Месна заједница Јасење за насељено место Јасење, 

38. Месна заједница Каменица за насељено место Каменица, 

39. Месна заједница Катун за насељено место Катун, 

40. Месна заједница Копривница за насељено место Копривница, 

41. Месна заједница Корман за насељено место Корман, 

42. Месна заједница Краљево за насељено место Краљево, 

43. Месна заједница Крушје за нљасељено место Крушје, 

44. Месна заједница Кулина за насељено место Кулина, 

45. Месна заједница Липовац за насељено место Липовац, 

46. Месна заједница Лознац за насељено место Лознац, 

47. Месна заједница Лоћика за насељено место Лоћика, 

48. Месна заједница Лужане за насељено место Лужане, 

49. Месна заједница Љуптен за насељено место Љуптен, 

50. Месна заједница Мали Дреновац за насељено место Мали Дреновац, 

51. Месна заједница Мозгово за насељено место Мозгово, 

52. Месна заједница Моравац за насељено место Моравац, 

53. Месна заједница Моравски Бујмир за насељено место Моравски Бујмир, 

54. Месна заједница Нозрина за насељено место Нозрина, 

55. Месна заједница Породин за насељено место Породин, 

56. Месна заједница Преконози за насељено место Преконози, 

57. Месна заједница Пруговац за насељено место Пруговац, 

58. Месна заједница Прћиловица за насељено место Прћиловица, 

59. Месна заједница Радевац за насељено место Радевац, 

60. Месна заједница Рутевац за насељено место Рутевац, 

61. Месна заједница Рсовац за насељено место Рсовац, 

62. Месна заједница Срезовац за насељено место Срезовац, 

63. Месна заједница Станци за насељено место Станци, 

64. Месна заједница Стублина за насељено место Стублина, 

65. Месна заједница Суботинац за насељено место Суботинац, 

66. Месна заједница Тешица за насељено место Тешица, 

67. Месна заједница Трњане за насељено место Трњане, 

68. Месна заједница Ћићина за насељено место Ћићина, 

69. Месна заједница Црна Бара за насељено место Црна Бара, 

70. Месна заједница Честа за насељено место Честа, 

71. Месна заједница Чукуровац за насељено место Чукуровац, 

72. Месна заједница Шурић за насељено место Шурић. 

 

 

 

 

 

Предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице 
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Члан 10. 

 Поступак за образовање,односно укидање или промену подручја месне заједнице покреће се 

на образложени предлог најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог 

односи, најмање једна трећина одборника и Општинско веће. 

 Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних заједница или 

издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у нову месну заједницу. 

 Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или већем брпју 

постојећих месних заједница. 

 Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико се 

извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне заједнице. 

 Предлог из става 1. овог члана подноси се Општинском већу. 

 

Саветодавни референдум 

Члан 11. 

Општинско веће доставља Скупштини општине предлог из члана 10. став 1. ове одлуке, а 

ако Oпштинско веће није предлагач уз предлог се обавезно доставља и став општинског већа о 

предложеној промени. 

 Ако сматра да је предлог оправдан, Скупштина општине расписује саветодавни референдум 

за део територије општине на који се предлог из члана 10. ове одлуке односи, у року од 30 дана од 

дана подношења предлога. 

На саветодавном референдуму грађани који имају бирачко право и пребивалиште на 

подручју за које је расписан саветодавни референдум, изјашњавају се да ли су ''за'' или ''против'' 

предлога који се предлаже. 

У одлуци о расписивању саветодавног референдума, Скупштина општине ће одредити и 

органе за спровођење и утврђивање резултата референдума. 

 Сматра се да су грађани подржали предлог за образовање, односно укидање или промену 

подручја месне заједнице, ако се за предлог изјаснила  већина од оних  који су гласали. 

Приликом утврђивања предлога одлуке којом се образује, односно укида или мења подручје 

месне заједнице, Општинско веће ће водити рачуна о резултатима спроведеног саветодавног 

референдума.  

 

Мишљење Савета месне заједнице о промени подручја и укидању месне заједнице 

Члан 12. 

Општинско веће је дужно да пре утврђивања предлога одлуке о промени подручја и укидању 

месне заједнице прибави и мишљење Савета месне заједнице на који се предлог односи. 

Савет месне заједнице ће се изјаснити у року од 10 дана од дана достављања нацрта одлуке 

о промени подручја и укидању месне заједнице. 

Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се да је 

мишљење позитивно. 

 

II. ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Јавност рада 

Члан 13. 

Рад органа месне заједнице је јаван. 

           Јавност рада по правилу обезбеђује се: 
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- издавањем  билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, презентовањем 

одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације; 

- организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом општине, одлукама органа 

општине и овом Одлуком; 

- и на други начин утврђен Статутом месне заједнице и актима Савета месне заједнице. 

 

Обавештавање путем интернет презентације и друштвених мрежа 

Члан 14. 

У циљу  остваривања  права  грађана  на истинито, потпуно и благовремено обавештавање  

грађана  по питањима  од  значаја  за грађане месне заједнице, месна заједница може да отвори 

званичну интернет презентацијуна којој ће објављивати  информације, одлуке,  извештаје  и друге 

акте месне заједнице, као и  вести  од значаја  за  грађане  са подручја месне заједнице.   

Обавештења и вести из става 1. овог члана, могу се реализовати и путем друштвених мрежа. 

 

III. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

  

Савет месне заједнице 

Члан 15. 

 Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице. 

 Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на 

основу општег и једнаког изборног права, у складу са статутом месне заједнице и овом одлуком. 

Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је 

навршио 18 година живота,  има право да бира и да буде биран у Савет месне заједнице. 

За члана Савета месне заједнице, може бити изабран пунолетан, пословно способан 

грађанин који има пребивалиште на територији месне заједнице у којој је предложен за члана Савета 

месне заједнице. 

 Председника и заменика председника Савета месне заједнице бира Савет из реда својих 

чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.  

 

1.  Чланови Савета месне заједнице 

Број чланова Савета месне заједнице 

Члан 16. 

У насељеним местима, која имају до 1000 становника, број чланова савета месне заједнице 

је 5. 

У насељеним местима, која имају преко 1000 становника, број чланова савета месне 

заједнице је 7. 

Савет месне заједнице за насељено место Алексинац броји 9 чланова. 

Број чланова Савета утврђује се и Статутом месне заједнице. 

 Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

 

Територијални принцип 

Члан 17. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

 

Примена територијалног принципа 

Члан 18. 
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У складу са територијалним принципом, у сеоским месним заједницама које су састављене 

од више села, свако село бира своје чланове Савета месне заједнице, у складу са бројем који је 

одређен у Статуту месне заједнице. 

Статутом месне заједнице утврђује се број чланова Савета месне заједнице из сваког села. 

У месним заједницама које су основане за једно село и у градским месним заједницама избор 

чланова Савета месне заједнице врши се по правилу тако што се утврђује јединствена изборна листа 

кандидата за цело подручје месне заједнице. 

Статутом месне заједнице може се прописати да поједини засеоци или делови градске месне 

заједнице имају своје чланове у Савету месне заједнице. 

У складу са територијалним принципом, у случају из става 4. овог члана, сваки заселак и 

сваки део градске месне заједнице бира своје чланове Савета месне заједнице, у складу са бројем 

који је одређен Статутом месне заједнице. 

 

2.  Расписивање избора 

Председник Скупштине општине 

Члан 19. 

 Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

 Одлука о расписивању избора објављује се у „Сужбеном листу општине Алексинац“. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

  

Рокови за расписивање избора 

Члан 20. 

Избори за чланове Савета месне заједнице морају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када почињу 

да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора 

и за изборе за Савет месне заједнице,пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. ове 

одлуке 

Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице 

Члан 21. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 5 грађана са пребивалиштем 

на подручју месне заједнице.  

У насељеним местима, која имају мање од 100 становника, кандидата за члана савета месне 

заједнице предлаже најмање 3 грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице.  

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Изабрани кандидати 

Члан 22. 

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља. 
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IV. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

Члан 23. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачка комисија и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине, одредаба ове одлуке и Статута месне 

заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 

Изборна комисија 

за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

Члан 24. 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: 

Изборна комисија) обавља послове који су одређени овом одлуком. 

 

Састав Изборне комисије 

Члан 25. 

Изборну комисију чине председник и два члана које именује Скупштина општине. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 

Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 

Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају 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, са најмање три година радног 

искуства у струци. 

Председник, чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају 

изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

 

Надлежност Изборне комисије 

Члан 26. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 

следеће послове: 

1) стара се о законитости спровођења избора; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке комисије и именује њихове чланове; 

4) доноси Упутствоза спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

8) проглашава пријаву кандидата; 

9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким комисијама; 

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета 

месних заједница. 
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Бирачка комисија 

Члан 27. 

Бирачку комисију чине председник и два члана. 

Бирачку комисију за спровођење избора у насељеном месту Алексинац чине председник и 

четири члана. 

Председник и чланови бирачке комисије имају заменике. 

Бирачку комисију именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 

Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно 

право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачкој 

комисији кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и  именовањем за члана 

Изборне и Другостепене изборне комисије. 

 

Надлежност бирачке комисије 

Члан 28. 

Бирачка комисија непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 

утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 

овом Одлуком. 

Бирачка комисија се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 

Ближа правила о раду бирачке комисије одређује Изборна комисија доношењем Упутства, 

у року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

Ограничења у именовању чланова бирачке комисије 

Члан 29. 

Исто лице не може истовремено да буде члан две бирачке комисије. 

Чланови бирачке комисије и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 

Чланови и заменици чланова Изборне комисије, бирачке комисије и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 

сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 

другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 

усвојеника, односно стараоца и штићеника. Ако је бирачка комисија састављена супротно 

одредби става 3. овог члана, бирачка комисија се распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова бирачких комисија имају иста права и одговорности као и чланови које 

замењују. 

Право гласа у бирачкој комисији има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 

 

Замена члана бирачке комисије 

Члан 30. 

            Замену члана бирачке комисије врши Изборна комисија најкасније пет дана пре дана 

одржавања избора. 

Приликом именовања и замене чланова бирачке комисије, Изборна комисија ће по 

службеној дужности водити рачуна о ограничењима из члана 29. oве одлуке. 

 

Другостепена изборна комисија 

Члан 31. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решења 

Изборне комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
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Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 

 

Рад Другостепене изборне комисије 

Члан 32. 

Другостeпену изборну комисију чине председник и два члана. 

Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који 

учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Другостпена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 

Председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије морају да имају 

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, са најмање пет година радног искуства у струци. 

Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се на период од 4 

године и могу да буду поново именовани. 

 

Стручна административна и техничка помоћ 

Члан 33. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку 

помоћ при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и 

бирачких комисија. 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 

 

Рок за подношење пријаве кандидата 

Члан 34. 

 Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања 

избора у месној заједници. 

 

Садржина пријаве кандидата 

Члан 35. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 

 

Образац пријаве предлога кандидата 

Члан 36. 

 Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 

садржи:  

 1) име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и 

потпис кандидата. 

 2) име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, адреса становања и потпис бирача да 

подржава предлог кандидата за члана Савета месне заједнице; 

 Надлежни орган општинске управе ће за сваког кандидата извршити проверу да ли 

поседује изборно право и има одговарајуће пребивалиште. 

 Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија 

Упутством, које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 

 

Недостаци у пријави предлога кандидата  

Члан 37. 

           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 

донеће одлукуо одбацивању пријаве. 



 

Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   258 
 

 258 

           Када Изборна комисија утврди да пријавапредлога кандидата садржи недостатке који 

онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 

закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа достављања 

закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин отклањања 

недостатака. 

           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 

ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 

наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 

 

Проглашење предлога кандидата 

Члан 38. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 

року од 24 часа од пријема предлога. 

          Одлуку о проглашењу предлога кандидатаиз става 1. овог члана Изборна комисија доставља 

кандидату без одлагања. 

          Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 

Савета месне заједнице. 

Обустављање поступка избора  

Члан 39. 

 У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата 

од броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о 

обустављању поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

           Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 

овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 

 

VI. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА 

 

Садржина изборне листе кандидата 

Члан 40. 

           Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 

кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 

пребивалишту. 

            У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 

складу са чланом 18.ове одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 

заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 

години рођења, занимању и пребивалишту. 

            Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 

проглашавања. 

            Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 

у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 

            Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 

најкасније 10 дана пре дана одржавања избора. 

            Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице  

објави на огласној табли месне заједнице, на други пригодан начин и на званичној интернет 

презентацији Општине. 

 

VII. БИРАЧКА МЕСТА 

Надлежност за одређивање бирачких места 

Члан 41. 

            Изборна комисија одређује и оглашава на званичној интернет презентацији Општине и на 

огласној табли месне заједнице, на други пригодан начин, бирачка места на којима ће се гласати на 

изборима, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора. 

            Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
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Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 

месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, 

у складу са сагласношћу из члана 20. став 4.ове одлуке. 

  

Начин одређивања бирачких места 

Члан 42. 

            Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 

            У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 бирача, 

односно више од 2.500 бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског 

положаја, бирачима гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

            Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више насељених 

места. 

             За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 

бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

            За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 

изузетно и просторије у приватној својини. 

            Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 

заједнице или члана његове породице. 

            Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 

особама са инвалидитетом. 

Гласање бирача 

Члан 43. 

 На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 

 Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 

 

VIII. БИРАЧКИ СПИСКОВИ 

 

Упис и промене у бирачком списку 

Члан 44. 

            Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 

који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 

закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 

 

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

Члан 45. 

 Изборна комисија утврђује и објављује на званичној интернет презентацији Општине 

коначан број бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној 

заједници. 

 

IX. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 

Члан 46. 

 Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом 

бирачког места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној 

табли месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

 Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања 

избора у месној заједници. 
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X. ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

Обезбеђивање изборног материјала 

Члан 47. 

 Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска 

управа за сваку бирачку комисију, у складу са Упутством. 

  

Употреба језика и писама 

Члан 48. 

 Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 

текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду бирачке комисије и текст уверења о избору 

за члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

 

XI. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

 

Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

Члан 49. 

 По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова 

од затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

 Резултати избора се одмах објављују на званичној интернет презентацији општине.  

Извештај о спроведеним изборима објављује се у „Службеном листу општине Алексинац“. 

Извештај садржи податке о кандидатима за чланове савета месне заједнице, податке о бирачким 

местима, податке о укупном броју бирача и податке о коначим резултатима избора. 

 

XII. НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 

 

Домаћи и страни посматрачи 

Члан 50. 

            Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области заштите 

људских и мањинских права, као и заинтересоване међународне и стране организације и удружења 

којa желе да прате рад органа за спровођење избора, подносе пријаву Изборној комисији најкасније 

пет дана пре дана одржавања избора, на обрасцу који прописује Изборна комисија. 

             За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу да пријаве највише два посматрача. 

            За праћење рада појединих бирачких комисија посматрачи  могу да пријаве највише једног 

посматрача.  

Овлашћење и акредитације посматрача 

Члан 51. 

            На основу констатације о испуњености услова за праћење рада Изборне комисије, односно 

бирачких комисија, Изборна комисија подносиоцу пријаве издаје одговарајуће овлашћење за 

праћење рада органа за спровођење избора. 

           Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе подносиоци пријаве чији 

посматрачи прате изборе. 

 

 

 

 

XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 52. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити се: 

           - набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

           - накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

           - накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

           - накнаде за рад чланова бирачких комисија, 
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           - накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању послова 

спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

           - набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

           -превозничке, ПТТ и друге услуге. 

           Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 

председник и секретар Другостепене изборне комисије. 

 

XIV. ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 

Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 

Члан 53. 

 Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 

треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 

кандидатима.  

 Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 

гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачка комисија се распушта и 

именује нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 

 Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 

 У случајевима из става 1. и 2. овог члана, гласање се понавља у року од седам дана од дана 

одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  

 У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  

Право на заштиту изборног права 

Члан 54. 

 Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 

права, по поступку утврђеном овом одлуком. 

 

Приговор Изборној комисији 

Члан 55. 

 Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор Изборној 

комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 

објављивања резултата избора. 

 Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 

радња или учињен пропуст. 

Рок за одлучивање по приговору 

Члан 56. 

 Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 

подносиоцу приговора. 

 Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 

  

Приговор против одлуке Изборне комисије 

Члан 57. 

 Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној 

комисији у року од 24 часа од достављања решења. 

 Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније 

у року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

 Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору  најкасније у року 

од 48 часова од дана пријема приговраса списима. 

 

Одлука Другостепене изборне комисије 

Члан 58. 
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 Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у 

поступку предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 

поништити избор члана Савета месне заједнице. 

 Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 

утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 

одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 

поништени акт. 

 Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 

заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у 

року од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 

утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

 Поновне изборе расписује Изборна комисија. 

 Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 

 У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања. 

Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора. 

 

XV. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Конституисање Савета месне заједнице 

Члан 59. 

 Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 

 

Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

Члан 60. 

 Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета 

меснезаједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних 

резултатаизбора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

 Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 

 Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја 

члановаСавета месне заједнице. 

 

Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

Члан 61. 

 Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови Савета. 

 

Примопредаја дужности 

Члан 62. 

 Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да изврши примопредају 

пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан примопредаје. 

 

XVI. НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 63. 

 Савет месне заједнице: 

 1) доноси статут месне заједнице; 

 2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 
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3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

 4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

 5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне 

заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

 - у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

 - у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге 

грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса, 

 - сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

 -  заштите и унапређење животне средине,  

 -  уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

 -  стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

 -  снабдевање и заштиту потрошача,  

 - радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на подручју 

месне заједнице,  

 -  развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

 6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

 7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 

 9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

 10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

 11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

 12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

 13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 71. став 1. тачка 2. до 6.ове oдлуке и покреће иницијативу за избор новог члана 

Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

 15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

  

Поверавање појединих изворних послова месним заједницама 

Члан 64. 

Одлуком Скупштине општине, у складу са законом, може се појединим или свим месним 

заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то 

потребних средстава. 

При поверавању послова полази се од чињенице да ли су ти послови од непосредног и 

свакодневног значаја за живот становника месне заједнице. 
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Ангажовање чланова Савета месне заједнице 

Члан 65. 

 Ангажовање председника, заменика председника и чланова савета, као и чланова других 

органа месне заједнице на пословима из члана 63.ове oдлуке не подразумева стварање додатних 

финансијских обавеза месној заједници. 

 

Запослени у месној заједници 

Члан 66. 

 За обављање послова наведених у члану 63. oве одлуке, месна заједница може да запосли 

лице које заснива радни однос у месној заједници, у складу са законом, одлукама Општине и 

финансијском плану месне заједнице.  

 У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за запошљавање, да ли је 

потребно запошљавање лица на неодређено или одређено време или путем другог облика радног 

ангажовања, као и укупно потребан износ средстава за плате. 

 Одлуку о пријему запосленог доноси Савет месне заједнице, уз претодну сагласност 

Општинског већа. 

 Запослени у месној заједници не могу бити истовремено и чланови органа месне заједнице. 

Распуштање Савета месне заједнице 

Члан 67. 

 Савет месне заједнице може се распустити ако: 

 1) не заседа дуже од три месеца; 

 2)не изабере председника савета у року од месец дана од дана утврђивања коначних 

резултата избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно 

подношења оставке; 

 3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине. 

 Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на предлог 

Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

 Председник Скупштине општине, расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана 

од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања 

избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Повереник општине 

Члан 68. 

 До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице 

обавља повереник Општине кога именује Скупштина општине, истовремено са доношењем одлуке 

о распуштању савета месне заједнице из члана 67.став 2. ове oдлуке. 

 

Обављање административно-техничких и финансијско-материјалних послова 

Члан 69. 

Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких 

и финансијско-материјалних послова. 

 

Организовање рада Општинске управе у месној заједници 

Члан 70. 

 За обављање одређених послова из надлежности општинске управе, односно градских 

управа, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад општинске управе 

у месним заједницама. 



 

Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   265 
 

 265 

 Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује председник 

општине на предлог начелника општинске управе. 

 

XVII. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Престанак мандата члану Савета месне заједнице 

Члан 71. 

 Члану Савета месне заједнице престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 

1) доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице; 

2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од 

најмање шест месеци; 

3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 

4) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице; 

5) ако наступи смрт члана Савета месне заједнице; 

6) подношењем оставке; 

 

Оставка члана Савета месне заједнице 

Члан 72. 

 Члан Савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници Савета, а између две 

седнице подноси је у форми писане изјаве. 

 После подношења оставке, Савет месне заједнице без одлагања, на самој седници (усмена 

оставка) или на првој наредној седници (писана оставка) констатује да је члану Савета престао 

мандат и о томе одмах обавештава председника Скупштине општине. 

             Након констатовања оставке једног или више чланова савета (највише до 1/3) мандат се 

додељује првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат члана Савета 

месне заједнице (први испод листе). 

 Ако најмање 1/3 чланова Савета месне заједнице престане мандат наступањем случаја из 

члана 71. став 1. тачка 2) до 6) ове одлуке, председник Скупштине општине расписује изборе за 

недостајући број чланова Савета, у року од 15 дана од пријема обавештења. 

 

СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 

 

Члан 73. 

 Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела, а у циљу 

припреме, разматрања и решавања питања из надлежности меснезаједнице. 

 Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова, надлежност, мандат, као и 

другапитања од значаја за њихов рад. 

 

XVIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Финансирање месне заједнице 

Члан 74. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

 - средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

 - средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

 - донација, поклона и других законом прописаних начина; 

 - прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

 -других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
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Финасијски план месне заједнице мора бити у складу са Одлуком о буџетуОпштине. 

 

Финансијски план и завршни рачун 

Члан 75. 

 Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 

 У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи меснезаједнице. 

 Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 

 Савет месне заједнице  усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 

 Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице. 

Извештај о раду месне заједнице 

Члан 76. 

 Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави надлежном 

одељењу Општинске управе извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу годину, као и 

извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

 Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 

као и буџетска инспекција Општине. 

Захтев за обезбеђење финансијских средства 

Члан 77. 

 Савет месне заједнице је дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев заобезбеђење 

финансијских средства за наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку 

припреме Одлуке о буџету за наредну годину. 

 

XIX. САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

ИОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња са другим месним заједницама 

Члан 78. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са 

другиммесним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједницеи доставља је 

Општинском већу. 

Сарадња са општином и њеним институцијама 

Члан 79. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 

другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 

 

Сарадња са удружењима  

Члан 80. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 

организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 

 

XX. НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице 

Члан 81. 

 Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне 

заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.  
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 Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који 

сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у 

Службеном листу општине Алексинац.  

 Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана 

од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта. 

 

Указивање Савету месне заједнице на предузимање одговарајућих мера 

 

Члан 82. 

 Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статутом, 

актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом, указаће на то савету месне 

заједнице ради предузимања одговарајућих мера. 

 Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, 

председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу 

објављивањем у Службеном листу општине Алексинац. 

 Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања активности 

месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом 

месне заједнице, одлуком о буџету или законом. 

 

XXI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Правни континуитет месних заједница 

 

Члан 83. 

Месне заједнице основане у складу са Одлуком о оснивању месних заједница („Службени 

листопштине  Алексинац“, број 2/09, 12/13 и 23/14) настављају са радом и дужне су да у року од 30 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке ускладе своје статуте са Статутом општинеи овом 

Одлуком. 

Спровођење нових избора за Савете месних заједница 

Члан 84. 

Избори за Савет месне заједнице, у складу са овом Одлуком спровешће се од наредних 

избора за чланове Савета месних заједница. 

До спровођења избора из става 1. овог члана, Савет месне заједнице наставља са радом до 

истека мандата.  

Престанак важења Одлуке о месним заједницама 

Члан 85. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама 

("Службенилист општине Алексинац“, број 2/09, 12/13 и 23/14). 

Ступање на снагу 

Члан 86. 

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

Алексинац“. 

I Број:011-27 

У Алексинцу, 21.03.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 40. став 6. и члана 109. Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“, број29/18), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 

21.03.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ 

 О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет одлуке 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују начин и поступак организовања и спровођења јавне 

расправе у поступку доношења прописа и других oпштих аката, односно планских докумената из 

надлежности општине Алексинац (у даљем тексту: Општина). 

 

Појам јавне расправе 

Члан 2. 

Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном 

временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана у поступку припреме неког 

акта.  

Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, одлуке, плана и другог акта у припреми), 

ако овом Одлуком није другачије предвиђено, а може се спровести и раније на предлог органа 

надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне расправе. 

Јавна расправа обавезно подразумева: 

1) Прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у 

писаној или електронској форми; и 

2) Организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа Општине, 

односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и 

средстава јавног обавештавања (у даљем тексту: отворени састанак). 

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова 

Општине обезбеди учешће у јавној расправи. 

Отворени састанак се организује у седишту Општине, а изузетно се може организовати и 

ван седишта, на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет 

јавне расправе. 

О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна расправа се организује за целу 

територију Општине, а у случају да се јавна расправа спроводи о питању од интереса за грађане са 

дела територије или за одређену категорију грађана, јавна расправа се може организовати само за 

тај део, односно у оквиру те категорије грађана. 

 

Време трајања јавне расправе 

Члан 3. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана. 

Време трајања јавне расправе утврђује орган надлежан за њено огранизовање и спровођење. 

Орган надлежан за организовање и спровођење јавне расправе, у ситуацијама које 

оправдавају хитност, може одредити и краћи рок из става 1. овог члана, уз образложење разлога, за 

одржавање јавне расправе. 

 

Члан 4.  

Орган Општине надлежан за припрему прописа дужан је да на интернет презентацији 

Општине и на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа који 

доноси Скупштина. 

Врсте јавних расправа 

Члан 5. 

Јавна расправа може бити:  
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- обавезна јавна расправа и 

- јавна расправа по захтеву, односно предлогу (у даљем тексту: факултативна јавна 

расправа). 

Обавезна јавна расправа је јавна расправа која се обавезно спроводи у поступку припреме 

аката утврђених овом Одлуком у складу са законом, односно Статутом. 

Факултативна јавна расправа је јавна расправа која се може спровести у поступку доношења 

других општих аката из надлежности Скупштине, под условима и попоступку предвиђеном овом 

Одлуком, у складу са Статутом. 

 

II 

ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА 

Члан 6. 

Јавна расправа обавезно се организује и спроводи: 

1) у поступку припреме Статута; 

2) у поступку припреме буџетa Општине; 

3) у поступку припреме Плана развоја и докумената јавних политика 

Општине(стратегија, програм, концепт политике и акциони план).; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине; 

5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

6) у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом. 

Орган Општине надлежан за припрему прописа и другог акта из става 1. овог члана, односно 

радно тело Скупштине, образовано за његову припрему, дужно је да поред обавештења из члана 4. 

ове одлуке објављује и информације и податке, односно повезана  документа од значаја за припрему 

прописа и другог акта из става 1. овог члана. 

 

Члан 7. 

Обавезну јавну расправу организује и спроводи Општинско веће, на начин и у време које 

предложи орган, односно радно тело Скупштине надлежно за утврђивање, односно за припрему 

нацрта акта. 

Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и по поступку прописаном овом Одлуком за 

јавну расправу о нацрту општег акта. 

 

1. Јавна расправа у поступку припреме Статута 

Члан 8. 

У поступку доношења новог или промене постојећег Статута, јавна расправа се спроводи о 

нацрту Статута, односно нацрту одлуке о промени Статута. 

Радно тело Скупштине надлежно за припрему нацрта Статута, односно нацрта одлуке о 

промени Статута, дужно је да уз обавештење из члана 4. ове одлуке објави и основне информације 

о планираним решењима која ће бити предложена. 

 

Члан 9. 

Ако се промена Статута предлаже само ради усклађивања са законом које се врши путем 

преузимања прецизних законских решења, Скупштина може актом о приступању промени Статута 

одлучити да се јавна расправа не споведе, ако законом није другачије предвиђено. 

 

2. Јавна расправа у поступку припреме буџета 

Члан 10. 

У поступку припреме буџета, јавна расправа се спроводи о: 

1) нацрту плана јавних инвестиција и  

2) нацрту Одлуке о буџету. 

 

Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција 
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Члан11. 

 Директни корисник буџета, као овлашћени предлагач капиталног пројекта у смислу закона 

и другог прописа којим се уређује поступак припреме буџета, може одлучити да о предлозима идеја 

за капиталне пројекте из своје надлежности, консултује грађане путем јавне анкете, односно другог 

облик аконсултовања. 

 Уз позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног нацрта плана објављују се и 

информације о резултатима консултација уколико су претходно спроведене у складу са ставом 1. 

Овог члана. 

 Приликом утврђивања предлога капиталних пројеката за укључивање у предлог 

финансијског плана и ревидирани план јавних инвестиција, директни корисник буџета, односно 

орган надлежан за финансије и општинско веће, водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим у 

јавној расправи. 

 

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету 

Члан 12. 

 Позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету Општинско веће, мора објавити најмање 

10 дана пре дана одржавања јавне расправе. 

Орган надлежан за организовање и спровођење јавне расправе, у ситуацијама које 

оправдавају  хитност, може одредити и краћи рок из става 1. овог члана, уз образложење разлога, за 

одржавање јавне расправе. 

 

3. Јавна расправа у поступку припреме планских докумената Општине 

Члан 13. 

Јавна расправа се спроводи у поступку припреме: 

1) Плана развоја Општине; 

2) Документа јавне политике (стратегија, програм, концепт политике и акциони план). 

 

Јавна расправа у припреми Плана развоја 

Члан 14. 

Јавна расправа у припреми Плана развоја Општине спроводи се попоступку прописаном 

посебном одлуком Скупштине општине, у складу са Законом о планском систему Републике Србије.  

Члан 15. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да на интернет 

презентацији Општине, односно на други примерен начин, обавести јавност да је отпочео рад на 

припреми документа јавне политике који доноси Скупштина, у року од седам радних дана од дана 

почетка израде тог документа. 

 

Консултације у припреми докумената јавне политике 

Члан 16. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике(стратегија, програм и акциони 

план), је дужан да омогући учешће свих заинтересованих страна и циљних група у процесу 

консултација које спроводи током израде документа јавних политика, тј. током спровођења ex-ante 

анализе ефеката, користећи примерену технику консултација (фокус група, округли сто, 

полуструктурирани интервју, панел, анкета, прикупљање писаних коментара), у складу са законом 

који уређује плански систем. 

Орган из става 1 овог члана информише учеснике консултација о резултатима спроведених 

консултација, а посебно о разлозима због којих одређене сугестије нису прихваћене и дужан је да 

информације о резултатима консултација спроведених у свим фазама израде документа јавне 

политике објави на интернет презентацији Општине најкасније у року од 15  дана од дана завршетка 

консултација. 

Информација о резултатима спроведених консултација обухвата нарочито: податке о 

консултованим странама, обиму и методима консултација, питањима о којима се расправљало 
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током консултација, затим примедбама, сугестијама и коментарима који су узети у разматрање и 

онима који нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање. 

Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду резултате консултација које спроводи 

током израде документа јавних политика, донети одлуку да у радну групу за израду тог документа 

укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и циљних група. 

 

Јавна расправа у припреми докумената јавне политике 

Члан 17. 

Општинско веће је дужно да пре подношења Скупштини на разматрање и усвајање 

документа јавне политике, организује и спроведе јавну расправу о документу јавне политике. 

Поступак јавне расправе започиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној расправи 

са програмом јавне расправе, на интернет презентацији општине. 

Јавни позив обавезно садржи:  

1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и седиште);  

2) назив документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

3) област планирања и спровођења јавних политка; 

4) информације о образовању и саставу радне групе која је припремила предлог документа 

јавне политике. 

Програм јавне расправе обавезно садржи: 

1) предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

2) рок за спровођење јавне расправе; 

3) важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе (одржавање 

округлих столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.); 

4) информације о начину достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара; 

5) друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана, а рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија 

и коментара у писаном или електронском облику износи најмање 15 дана од дана објављивања 

јавног позива. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о документу јавне политике, обавезно се 

објављује и информација о резултатима консултација из члана 16. ове Одлуке спроведених до 

почетка јавне расправе.  

Уз предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе, прилаже се и извештај 

оспроведеној анализи ефеката, у смислу закона који уређује плански систем. 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи 

о документу јавне политике 

Члан 18. 

Општинско веће је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи објави на интернет 

презентацији Општине, пре подношења Скупштини на разматрање и усвајање документа јавне 

политике. 

Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи податке о: 

- времену и месту одржавања јавне расправе; 

- заступљености јавног сектора, невладиног сектора и привреде; 

- датим сугестијама у погледу дефинисања посебних циљева и мера за постизање тих 

циљева, као и избора институција надлежних за њихово спровођење и формулисања показатеља 

учинка јавних политика, односно мера; 

- начину на који су сугестије уграђене у предлог документа јавне политике и ако нису, из 

којих разлога то није учињено.  

Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се уз предлог документа јавне политике 

који се подноси Скупштини на усвајање. 
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Ажурирање и објављивање 

предлога документа јавне политике 

Члан 19. 

Општинско веће је дужно да по окончању јавне расправе ажурира предлог документa јавне 

политике и налазе спроведене анализе ефеката у складу са резултатима те расправе и да ажурирану 

верзију тог документа објави на интерент презентацији Општине, пре подношења документа 

Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

4. Јавна расправа у поступку утврђивања стопа изворних прихода 

Када се спроводи јавна расправа 

Члан 20. 

У поступку утврђивања стопа изворних прихода, јавна расправа се организује о нацртима: 

- одлука којима се утврђују стопе изворних прихода,  

- одлука којима се уређују начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада. 

Јавна расправа може се, на образложени предлог органа надлежног за припрему и утврђивање 

нацрта, спроводити истовремено о свим одлукама из става 1. овог члана. 

На образложени предлог органа из става 2. овог члана, јавна расправа изузетно се може 

спроводити истовремено са Нацртом одлуке о буџету. 

 

5. Јавна расправа у поступку припреме просторних и урбанистичких планова 

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изради плана 

Члан 21. 

У поступку припреме просторних и урбанистичких планова из надлежности Општине, јавна 

расправа се спроводи о Нацрту одлуке о изради плана. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног Нацрта одлуке о изради 

плана који садржи све елементе прописане законом и другим прописом којим се уређује поступак 

израде и доношења планског документа, објављује се и мишљење органа надлежног за заштиту 

животне средине о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Учешће јавности после доношења 

одлуке о изради планског документа 

Члан 22. 

Учешће јавности у току раног јавног увида, јавног увида у нацрт плана и јавне презентације 

плана, остварује су по одредбама закона и другог прописа којим се уређује поступак израде и 

доношења просторног и урбанистичког плана. 

 

III 

ФАКУТАТИВНА ЈАВНА РАСПРАВА 

Када се спроводи факултативна јавна расправа 

Члан 23. 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из 

надлежности Скупштине, на основу захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или 

предлога 100 грађана. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора бити 

образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за који се јавна расправа захтева, односно 

предлаже, предлог круга учесника у јавној расправи са назначењем учесника којима се посебан 

позив доставља, назначење времена и начина одржавања јавне расправе и друге податке значајне за 

одржавање предметне јавне расправе.   

Предлог грађана за спровођење јавне расправе је пуноважан ако га својим потписима подржи 

најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине. 
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Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 4. овог члана, спроводи 

се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. 

 

Одлучивање о оправданости захтева, односно предлога за 

спровођење факултативне јавне расправе 

Члан 24. 

Комисија за статут и прописе одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу грађана из 

члана 24. ове Одлуке, у року од15дана од дана достављања предлога. 

Приликом одлучивања о оправданости захтева, односно предлога за спровођење јавне 

расправе, Комисија за статут и прописе нарочито цени да ли се актом у целини на нов начин уређују 

односи у одређеној области, односно да ли се њиме битно мењају постојећа решења или статус и 

права грађана. 

Уколико Комисија за статут и прописе прихвати захтев, односно предлог из става 1. овог 

члана, Општинско веће је дужно да организује јавну расправу, по правилу, на начин и у време које 

је у тим поднесцима предложено. 

 

IV 

ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОПШТЕГ АКТА 

Орган надлежан за организовање јавне расправе 

Члан 25. 

Општинско веће организује јавну расправу, одређује рок за спровођење, начин спровођења, 

место и време спровођења јавне расправе. 

 

Покретање поступка јавне расправе 

Члан 26. 

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, 

за учешће у јавној расправи. 

Општинско веће може доставити посебан позив за учешће на јавној расправи одређеним 

појединцима, представницима органа, организацијама и удружењима за које сматра да су 

заинтересовани за акт који се разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији Општине 

и на други погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и нацрт акта 

који је предмет јавне расправе са образложењем и прилозима.  

Од дана објављивања јавног позива до дана почетка одржавања јавне расправе на може 

проћи мање од пет дана. 

 

Садржина програма јавне расправе 

Члан 27. 

Програм јавне расправе обавезно садржи:  

- рок за спровођење јавне расправе, 

- податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима јавне 

расправе о предложеним решењима, а нарочито информација о проблему који треба да 

се реши тим прописом, односно о стању у области за коју се пропис доноси, 

- информације о активностима које се планирају (одржавање округлих столова, трибина, 

презентација и слично, време и адреса њиховог одржавања), као и о лицу задуженом за 

управљање тим активностима, 

- рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској форми и 

- друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Општинско веће на предлог органа надлежног за припрему 

општег акта који је предмет јавне расправе. 
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Обавештавање јавности у току јавне расправе 

Члан 28. 

Орган надлежан за припрему општег акта који је предмет јавне расправе, дужан је да у току 

трајања јавне расправе на интернет презентацији Општине објављује све коментаре, предлоге и 

сугестије дате на јавној расправи.  

 

Извештај о спроведеној јавној расправи 

Члан 29. 

О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај који садржи податке о: 

- месту и времену одржане јавне расправе, 

- активностима које су спроведене током јавне расправе (округли столови, трибине, 

презентације и слично), 

- овлашћеним представницима органа Општине који су учествовали на јавној расправи, 

- броју и структури учесника у јавној расправи, 

- броју и структури достављених предлога, сугестија, коментара, 

- предлозима који су прихваћени и предлозима који нису, са образложењем разлога због 

којих нису прихваћени. 

Извештај из става 1. oвог члана објављује се на интернет презентацији Општине и на други 

погодан начин, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 

 

Утврђивање предлога акта после споведене расправе 

Члан 30. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан је 

да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној 

расправи. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан је 

да извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта који се подноси доносиоцу акта 

на усвајање. 

 

V 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Одложена примена појединих одредаба 

Члан 31. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу о нацрту плана јавних инвестиција 

(члан 11. ове одлуке), примењиваће се почев од припреме Одлуке о буџету за 2020. годину. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу у поступку припреме докумената јавне 

политике (чл. 15-19), примењиваће се приликом првих измена и допуна тих докумената. 

 

                                                     Ступање на снагу 

Члан 32. 

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

Алексинац“. 

 

I Број: 011-28 

У Алексинцу, 21.03.2019.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014.др.закон, 101/2016-др.закон и 47/18), члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 62/2006........и 95/2018-др.закон)и члана 40. став 1. тачка 3) и тачка 6) 

Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18) Скупштина 

општине Алексинац, на седници одржаној дана 21.03.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији Општине Алексинац и 

утврђују се обавезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања. 

Члан 2. 

 Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга, за чије је 

коришћење законом и овом Одлуком прописано плаћање таксе по тарифи која је саставни део ове 

Одлуке.  

Члан 3. 

 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије 

коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

 Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга. 

Члан 4. 

Локалну комуналу таксу за коришћење права, предмета или услуга не плаћају државни 

органи и организације. 

Члан 5. 

 Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1) Истицање фирме на пословном простору; 

2) Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина; 

3) Држање средстава за игру („забавне игре“). 

 

Члан 6. 

 Висина такси, начин утврђивања и плаћања комуналних такси, олакшице код плаћања као и 

обавезе таксених обвезника утврђује се тарифом која је саставни део ове Одлуке. 

Члан 7. 

 У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачуна, наплате, обрачуна камате, 

застарелости, поступка по правним лековима, повраћаја, принудне наплате и осталог што посебно 

није уређено овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

 За све што није посебно регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о 

финансирању локалне самоуправе и Закона о општем управном поступку. 

Члан 8. 

Овом Одлуком одређују се делови територије, односно зоне у којима се налазе објекти, 

односно предмети или врше услуге, а на основу којих се утврђује висина локалне комуналне таксе 

из члана 5. став 1. тачка 1) и 3) ове Одлуке, и то: 
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ПРВА ЗОНА: обухвата подручје  ужег центра града ограничено улицама 7. Јули,  Душана 

Тривунца, Војске Југославије и улице Тихомира Ђорђевића.  

Првој зони припадају обе стране граничних улица. 

ДРУГА ЗОНА: део града ограничен улицама: 7.јула-као границом прве зоне, улицом 

Спортском до улице Момчила Поповића,  до улице Таушановићеве, улицом Таушановићевом до 

улице Јелке Радуловић, улицом Jелке Радуловић- до улице Косовске, улицом Косовском до улице 

Тихомира Ђорђевића, улицом Тихомира Ђорђевића - до улице 7. новембар,   улицом  7. новембар 

до улице Момчила Поповића, улицом Момчила Поповића до улице Омладинских бригада, улицом 

Омладинских бригада - до улице Дракчета Миловановића, улицом Дракчета Миловановића - до 

улице Устаничке, улицом Устаничком-  до десне обале реке Моравице, десном обалом реке 

Моравице до улице Душана Тривунца. 

Другој зони припадају обе стране граничних улица, осим оног које је већ обухваћено првом 

зоном. 

ТРЕЋА ЗОНА: део града ограничен границом друге зоне и улицом Момчила Поповића - од 

улице Таушановићеве до улице Спортске, улицом Спортском - до улице Љупчета Николића, 

улицом Љупчета Николића до улице Јелке Радуловић, затим улицом Тихомира Ђорђевића – до 

улице Косовске, до улице Делиградске, улицом Делиградском – до улице Момчила Поповића, 

улицом Момчила Поповића – до улице Малићеве, улицом Малићевом до улице 7. бригаде, улицом 

7. бригаде, до улице Слободана Николића, улицом Слободана Николића – до улице Пионирске, 

улицом Пионирском – до десне обале реке Моравице.  

Трећој зони припадају обе стране граничних улица, осим оних које су обухваћене првом и 

другом зоном. 

ЧЕТВРТА ЗОНА: део града ограничен границама прве, друге и треће зоне са једне стране 

и регионалним путем  Р - 214 од реке Моравице до улице 22. децембар, улицом 22. децембар – до 

улице Шуматовачке, улицом Шуматовачком до улице Симе Станића Реље, улицом Симе Станића 

Реље до улице Максима Горког, улицом Максима Горког – до улице Хајдук Вељкове, улицом 

Хајдук Вељковом до улице Липовачке, улицом Липовачком до улице Нове рударске, улицом 

Новом рударском до улице Рударске, улицом Рударском – до улице Рујевичке, улицом Рујевичком 

– до улице Стевана Сремца, улицом Стевана Сремца – до улице Милована Вучевића, улицом 

Милована Вучевића до улице Ратка Јовића, улицом Ратка Јовића до улице Јелке Радуловић, улицом 

Јелке Радуловић до улице Лоле Рибара, улицом Лоле Рибара до улице Јужноморавских бригада, 

улицом Јужноморавских бригада до улице Свете Петровића - Бранка, улицом Свете Петровића - 

Бранка до улице Леле Поповић, улицом Леле Поповић до улице 9. Југовића, улицом 9. Југовића – 

до улице Ратка Жунића, од улице Ратка Жунића до улице Стевана Немање, улицом Стевана 

Немање и улицом Душановом до улице Ђуре Ђаковића, улицом Ђуре Ђаковића до улице Тихомира 

Ђорђевића, улицом Тихомира Ђорђевића до улице Радомира Вујошевића - Ристе, улицом Радомира 

Вујошевића - Ристе до улице Момчила Поповића, улицом Момчила Поповића до регионалног пута 

Р 214, регионалним путем Р  214 до реке Моравице. 

 Четвртој зони припадају обе стране граничних улица, осим оних које су већ обухваћене другом и 

трећом зоном и насељена места Алексиначки рудник и Житковац. 

 

ПЕТА ЗОНА:  обухвата део града који није обухваћен првом, другом, трећом и четвртом 

зоном, а налази се у границама грађевинског подручја.  

ШЕСТА ЗОНА: обухвата насељена места: Моравац, Тешица, Прћиловица, Вакуп, 

Глоговица и Краљево. 

СЕДМА ЗОНА: обухвата сва остала насељена места у општини Алексинац.  
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Члан 9. 

 Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа и: 

  Прилог 1. - ОБРАЗАЦ- КТ1 - пријава за комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору; 

 Прилог 2. - ОБРАЗАЦ  КТ2 – пријава за комуналну таксу за држае средстава за игру 

(„забавне игре“). 

Члан 10. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама („Службени лист општине Алексинац“ број 22/12, 12/13, 16/13, 6/14 и 23/14). 

Члан 11. 

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

Алексинац“.  

I Број: 011-29 

У Алексинцу, 21.03.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

          П р е д с е д н и к, 

                            Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се на 

годишњем нивоу према регистрованој делатности обвезика, према величини правног лица у смислу 

закона којим се уређује рачуноводство, према годишњем приходу и према зонама у којима се налазе 

објекти, и то:  

 

 Прва и друга 

зона 

Трећа и четврта 

зона 

Пета, шеста и 

седма зона 

Обвезници који обављају регистроване 

делатности* 
434.850,00 400.850,00 370.850,00 

Обвезници који пружају поштанске, 

мобилне и телефонске услуге** 
434.850,00 120.000,00 80.000,00 

Обвезници који обављају делатност 

ноћних барова и дискотека*** 
434.850,00 200.850,00 100.850,00 

Велика правна лица 65.000,00 60.000,00 55.000,00 

Средња правна лица, као и мала и микро 

правна лица и предузетници са 

приходом преко 50.000.000,00 динара 

43.000,00 38.000,00 33.000,00 

 

 *регистроване делатности су делатности банкарства (грана 64.1; група 64.19), осигурања 

имовине и лица (грана 65.1; група 65.11 и 65.12), трговине нафтом и дериватима нафте (грана 46.7; 

група 46.71 и грана 47.3; група 47.30), трговине на велико дуванским производима (грана 46.3; група 

46.30), производње цемента, електропривреде (грана 35.1; група 35.11, 35.12, 35.13, 35.14), казина 

(грана 92.0; група 92.00), коцкарница (грана 92.0; група 92.00), кладионица (грана 92.0; група 92.00), 
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бинго сала (грана 92.0; група 92.00), пружање коцкарских услуга (грана 92.0; група 92.00) и сл., а 

које су на основу класификације делатности сврстане у гране и групе; 

 **делатности поштанских (грана 53.1; група 53.10), мобилних (грана 61.2; група 61.20) и 

телефонских услуга (грана 61.9; група 61.90); 

 ***делатност ноћних барова (грана 93.2; група 93.29) и дискотека (грана 93.2; група 93.29). 

 

 Напомена: 

1. Комунална такса се плаћа за истакнуту фирму на пословном простору. Фирма у смислу 

ове Одлуке јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или 

физичко лице обавља одређену делатност. 

2. Ако се на једном објекту налазе више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа 

само на једну фирму односно назив. 

3. Такса из овог Тарифног броја плаћа се за седиште, издвојену просторију, 

представништво и за сваку пословну јединицу привредних субјеката који обављају 

делатност на територији општине Алексинац.  

4. Обвезник који има више објеката на територији општине Алексинац, плаћа таксу у 

пуном износу за истакнуту фирму на објекту седишта а ако нема седиште плаћа таксу у 

пуном износу за објекат који се налази у највишој зони, и по 50 % утврђене тарифе за 

други и сваки наредни објекат. Изузетно, правна лица која према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у велика и средња правна лица, као и мала и микро правна 

лица и предузетници чији годишњи приход прелази 50.000.000,00 динара, осим 

обвезника који обављају регистроване делатности банкарства, осигурања имовине и 

лица, трговине нафтом и дериватима нафте, трговине на велико дуванским производима, 

производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга, ноћних 

барова и дискотека, плаћају за сваки трећи и наредни објекат 10 % утврђене тарифе. 

5. Ако је обвезнику комуналне таксе у надлежном регистру уписана једна  претежна 

делатност, а у пословном простору обавља и друге делатности, плаћа таксу одређену за 

делатност са највећим прописаним. 

6. Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: 

обвезник) дужан је да поднесе пријаву за комуналну таксу Одељењу за утврђивање, 

наплату и контролу јавних прихода (у даљем тексту: Одељење) у року од 15 дана од дана 

почетка коришћења права, предмета или услуга за које је овом Одлуком предвиђено 

плаћање таксе на прописаном обрасцу  КТ 1 који је саставни део ове Одлуке. Обвезник 

је дужан да сваку насталу промену која је од утицаја на висину утврђене локалне 

комуналне таксе пријави Одељењу у року од 15 дана од дана настале промене. У случају 

да обвезник не поднесе пријаву за комуналну таксу у року од 15 дана, Одељење ће 

донети решење на основу података органа надлежног за упис у регистар привредних 

субјеката. 

7. Комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у годишњем 

износу а плаћа се месечно у року од петнаест дана по истеку месеца за претходни месец. 

До доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину, такса се плаћа аконтационо 

у висини обавезе за последњи месец у години која претходи години за коју се утврђује 

таксена обавеза. Разлику између износа комуналне таксе утврђене решењем и 

аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од 

дана достављања решења о утврђивању обавезе за текућу годину. 

8. Комунална такса по овом Тарифном броју решењем утврђује и наплаћује, у име и за 

рачун општине Алексинац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 

на уплатни  рачун јавих прихода 840-716111843-35 са позивом на број назначен у 

решењу Одељења. 
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9. Таксени обвезник, који не поднесе пријаву комуналне таксе у роковима прописаним 

овим Тарифним бројем, казниће се за прекршај, и то: 

- физичко лице или одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 

5.000,00 до 75.000,00 динара, 

- предузетник новчаном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара и 

- правно лице новчаном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара. 

 

Тарифни број 2. 

Такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим износима: 

 

          1) за теретна возила:  

- за камионе до 2 тоне носивости ............................     1.500,00 динара, 

- за камионе од 2 до 5 тона носивости  ..................      2.000,00 динара, 

- за камионе од 5 до 12 тона носивости    .............       3.500,00 динара, 

- за камионе преко 12 тоне носивости .....................     5.000,00 динара; 

 

          2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)...500,00 динара; 

 

          3) за путничка возила према радној запремини мотора: 

- до 1.150 кубика............................................   500,00 динара, 

            - преко 1.150 до 1.300 кубика....................      1.000,00 динара, 

            - преко 1.300 до 1.600 кубика .....................    1.500,00 динара, 

   - преко 1.600 до 2.000 кубика ......................    2.000,00 динара, 

            - преко 2.000  до 3.000 кубика ......................   3.000,00 динара, 

 - преко 3.000 кубика.......................................   5.000,00 динара; 

 

4) за мотоцикле према радној запремини мотора: 

- до 125 кубика ................................. .......  400,00 динара, 

- преко 125 до 250 кубика .... ......... ......... 600,00 динара, 

- преко 250  до  500 кубика . ......... ......... 1.000,00 динара, 

- мопеди  500 до 1.200 кубика.........  .....  1.200,00 динара, 

- преко 1.200 кубика  ..............................  1.500,00 динара; 

 

5) за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом седишту; 

 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице 

за превоз одређених врста терета: 

- до 1 тоне носивости ................................. 400, 00 динара, 

- од 1 до 5 тона носивости  .......................  700,00 динара, 

- од 5 до 10 тона носивости  .....................  950,00 динара, 

- од 10 до 12 тона носивости  ..................1.300,00 динара, 

- преко 12 тона носивости  ......................2.000,00 динара; 

 

7) за вучна возила (тегљаче):                      

- чија је снага мотора до 66 киловата ............... 1.500,00 динара, 
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- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата ..... 2.000,00 динара, 

- чија је снага мотора од 96 до132 киловата ..... 2.500,00 динара, 

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата .. 3.000,00 динара, 

- чија је снага мотора преко 177 киловата ....... 4.000,00 динара; 

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње 

и атестирана специјализована возила за превоз пчела ...  1.000,00 динара. 

 

Напомена: 

 

1. Обвезник таксе из овог Тарифног броја је  правно лице, предузетник и физичко лице на 

чије се име региструје моторно, друмско и прикључно возило према важећим прописима 

код надлежног Министарства. 

2. Обвезници таксе из овог Тарифног броја који имају статус војних инвалида, цивилних 

инвалида рата и инвалиди рада са 60% и више процената телесног оштећења плаћају 10% 

таксе утврђене у овом Тарифном броју ако им возило служи за личне потребе. 

3. За друмска моторна возила која комунална предузећа користе искључиво у саобраћају за 

обављање своје комуналне делатности (чистоћа, водовод и канализација, путеви), 

ватрогасна моторна возила професионалних јединица и ватрогасних служби 

организованих по прописима о заштити од пожара, санитетска возила и возила Црвеног 

крста, не плаћа се такса утврђена у овом Тарифном броју. 

4. Имаоци друмских и моторних возила плаћају таксу приликом регистрације, односно 

продужење важења регистрационе дозволе на уплатни рачун 840-714513843-04 са позивом 

на број 97 92 002. 

 

Тарифни број 3. 

 Локална комунална такса за држање средстава за игре („забавне игре“) утврђује се за свако 

средство месечно, и то:   

I зона ............. 500,00 динара  

 II зона ............ 400,00 динара 

 III зона ........... 300,00 динара 

 IV зона ..........  200,00 динара 

 V зона ............ 200,00 динара 

 VI зона ........... 200,00 динара 

 VII зона .......... 200,00 динара 

 

Напомена:  

1. Обвезник локалне комуналне таксе за држање средстава за игре („забавне игре“)  је физичко лице, 

предузетник или правно лице које држи средства и апарате за забавне игре на рачунарима, 

стимулаторима, видео аутоматима, флиперима, билијар, пикадо, стони фудбал и сл. 

2. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Одељењу за привреду. 

Пријава садржи: име и презиме држаоца, адресу места држања апарата, врсту, марку тип и серијски 

број апарата и датум почетка обављања делатности. 

3. Решењем надлежног Одељења може се одобрити држање средстава за игру у трајању од најмање 

месец дана. 

4. Локалну комуналну таксу из овог Тарифног броја решењем утврђује и наплаћује Одељење за 

утврђивање, наплату и контролу јавних прихода по добијању одобрења од Одељења за привреду. 

Одобрење обавезно садржи, поред броја средстава за игру, локације и трајања заузећа, и следеће 

податке: 

- за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески идентификациони број (ПИБ), матични 

број и текући рачун; 
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- за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта, порески 

идентификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун. 

5. Одељење надлежно за послове инспекције спроводи редовну контролу  издатих одобрења најмање 

једном месечно и у случају да обвезник не поднесе пријаву надлежном органу пре почетка коришћења 

права, Одељење надлежно за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода ће донети решење и 

утврдити комуналну таксу, на основу записника инспекцијске службе, почев од првог дана месеца у 

месецу у коме је сачињен записник о инспекцијској контроли. 

6. Обвезници локалне комуналне таксе решењем утврђену таксену обавезу плаћају у року од 15 дана од 

дана уручења решења о утврђивању обавезе у корист рачуна 840-714572843-29 са позивом на број 

садржаним у решењу надлежног Одељења. 

7. Обвезници локалне комуналне таксе из овог Тарифног броја дужни су да приликом подношења 

пријаве за издавање одобрења за држање средстава за игру доставе уверење надлежног Одељења о 

измиреним обавезама за претходни период коришћења овог права. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

Гласник РС“ бр.88/2017, 27/2018 и др.закона и 10/19), члана 2. и 4. Уредбе о критеријумима за 

доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени 

гласник РС“ бр. 21/2018), и члана 40. став 1, тачка 6. Статута општине Алексинац ("Службени лист 

општине Алексинац", бр. 29/2018) на седници одржаној 21.03.2019.године доноси  

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ 

Члан 1. 

 Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Алексинац (у даљем 

тексту: Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред предшколских 

установа, седиште и издвојена одељења – објекти предшколске установе или други простор, према 

врсти и структури уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и 

потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за 

обављање делатности васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до 

поласка у основну школу. 

Члан 2. 

 Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до поласка 

у основну школу на територији општине Алексинац обављаће Предшколска установа „Лане“ (у 

даљем тексту: Предшколска установа) у седишту предшколске установе и објектима ван седишта 

предшколске установе – издвојеним одељењима, у складу са законом. 

 Предшколске установе могу на основу утврђених потреба и интереса деце и родитеља да 

обављају делатност и у издвојеним одељењима у просторима основних школа и другим просторима, 

који у складу са законом и другим прописима испуњавају услове за обављање делатности 

предшколског васпитања и образовања. 

 Члан 3. 

 Мрежу предшколских установа чини Предшколска установа из члана 2. Ове одлуке са 

следећим објектима: 

Назив и 

седиште 

предшколске 

установе 

Објекти у којима се обавља 

делатност/издвојена одељења 

Капацитет 

Број 

група 

Повшина 

објекта 

Површина 

дворишта 

1. 2. 3. 4. 5. 
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ПУ „Лане“ 

Алексинац,  

Мишићава 

бр.1 

Матични објекат 14 1950 m2 7346 m2 

Вртић „Гордана Брајовић“ Алексинац, 

Буцекова бб  

7 801 m2 2381 m2 

ПУ „Лане“ 

Високашколазаваспитачеструковнихстуд

ијаАлексинац, Пиварска бб 

2 212,89 m2 800 m2 

ПУ „Лане“ Алексиначка гимназија 

Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб 

3 135,5 m2 200 m2 

ПУ „Лане“ Играоница Алексинац, Књаза 

Милоша 165 

2 100,5 m2 24,5 m2 

ПУ „Лане“ Житковац,  

Драгослава Вујића бр. 15 

3 197,5 m2 210 m2 

ПУ „Лане“ Житковац, Ратка Јовића 10 2 114 m2 2000 m2 

ПУ „Лане“ Алексиначки Рудник,  

Трг рудара бб 

2 325 m2 1088 m2 

ПУ „Лане“ Бобовиште 1 77,5 m2 60 m2 

ПУ „Лане“ Рутевац 1 92,25 m2 120 m2 

ПУ „Лане“ Мозгово 1 140 m2 840 m2 

ПУ „Лане“ Г. Крупац 1 70 m2 200 m2 

ПУ „Лане“ Краљево 1 70 m2 200 m2 

ПУ „Лане“ Добрујевац 1 99,8 m2 380 m2 

ПУ „Лане“ Грејач 1 58,75 m2 200 m2 

ПУ „Лане“ Тешица 1 103,75 m2 1020 m2 

ПУ „Лане“ Тешица 1 70 m2 30 m2  

ПУ „Лане“ Врћеновица 1 64,62 m2 607,5 m2 

ПУ „Лане“Лужане 1 65,5 m2 200 m2 

ПУ „Лане“ Моравац 1 102 m2 200 m2 

ПУ „Лане“ Прћиловица 1 130 m2 608 m2 

ПУ „Лане“ Трњане 1 117 m2 1120 m2 

ПУ „Лане“ Корман 1 107 m2 200 m2 

ПУ „Лане“ Гредетин 1 77 m2 600 m2 

ПУ „Лане“ Јаковље 1 78,6 m2 290 m2 

ПУ „Лане“ Глоговица 1 44,25 m2 270 m2 

ПУ „Лане“ Дражевац 1 70 m2 700 m2 

ПУ „Лане“ Г. Сухотно 1 60 m2 200 m2 

 

Члан 4. 

 Припрема хране се обавља у кухињи матичног објекта ПУ „Лане“, Мишићева бр.1, на 

површини од 90m2, а дистрибутивне кухиње се налазе у објектима целодневног боравка: „Гордана 

Брајовић“ у Алексинцу, у Високој школи струковних студија за васпитаче у Алексинцу и објектима 

у Житковцу и на Алексиначком руднику. 

Члан 5. 

 Васпитно-образовни рад са децом организоваће се у васпитним групама које се у зависности 

од узраста деце и облика рада формирају у складу са Законом. 

Члан 6. 

 Образовно васпитни рад се одвија на српском језику. 

Члан 7. 

 Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану развоја мреже јавних предшколских 

установа са седиштем на територији општине Алексинац за период од пет година 
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Члан 8. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи одељења Установе за 

предшколско васпитање и образовање „Лане“ Алексинац број 011-22 од 09.06.2009. године. 

Члан 9. 

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

Алексинац“. 

I Број: 011-33 

Датум: 21.03.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник Републике Србије 68/2015 и 81/2016-УС), Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник 

Републике Србије“, број 61/2017, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18 и 89/18) и члана 40. став 1. 

тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 29/18), 

Скупштина општине Алексинац, на седници од 21.03.2019. године,  донела је  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

            У Одлуци о максималаном број запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе - општине Алексинац за 2017. годину („Службени лист општине Алексинац“, број 19/17 

, 22/17, 26/17, 10/18, 28/18 и 29/18) у члану 3.став 1. алинеја 1.мења се и гласи: 

„-Општинска управа општине Алексинац.......................................................................139 запослена“  

 У члану 3.став 1. додаје се алинеја 14. која гласи: 

„- Геронтолошки центар „Јеленац“.......................................................................................1 запослен“ 

  

Члан 2. 

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

општине Алексинац“. 

Члан 3. 

Одлуку доставити: Министарству финансија, Министарству државне управе и локалне 

самоуправе, организационим облицима из система локалне самоуправе и Архиви општине 

Алексинац. 

 

I Број: 011-34 

У Алексинцу, 21.03.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                             ПРЕДСЕДНИК  

       Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

 

 

 



 

Број  5                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              21.март       2019. године                         страна   284 
 

 284 

На основу члана 4. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике 

Србије”, број 88/2011, 104/2016 и 95/18) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац”, број 29/18), Скупштина општине Алексинац, на седници 

одржаној дана 21.03.2019. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА  ПОСЛОВА ЈКП 

„КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

             У Одлуци о поверавању обављања послова ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац за 

2019.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18 ) у члану 2.став 1. додаје се тачка 6. 

која гласи: 

         „ 6. управљање јавним паркиралиштима.“  

      

Члан 2. 

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

            Управљање јавним паркиралиштима: 

- одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и 

отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања 

непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под 

условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу 

надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање 

уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком 

скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.“ 

Члан 3. 

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

Алексинац“. 

I Број:011-35 

У Алексинцу, 21.03.2019.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

На основу члана 40.став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“ број 29/2018) Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 21.03.2019. 

године, донела је 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Алексинац за 2019. годину. 

 

Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке је текст Локалног акционог плана запошљавања општине 

Алексинац за 2019. годину. 

Члан 3. 

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

 

Члан 4. 
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 Одлуку доставити: Локалном савету за запошљавање, Одсеку за локални економски развој, 

начелнику Општинске управе, Одељењу за финансије и архиви. 

 

I Број: 011-32 

У Алексинцу, 21.03.2019. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   

           

                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

У складу са чланом 92. став 2. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, испр. 108/13 , 142/14, 68/15, 103/15,  99/16, 113/17и 95/18) и 

чланом 40. став 1. тачка 2. Статута општине Алексинац ("Сл.лист општине Алексинац", бр. 29/18), 

Скупштина општине Алексинац на седници од 21.03.2019.године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета општине Алексинац за 2018. годину 

 

Члан 1. 

 У поступку доношења одлуке о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2018. 

годину ангажовати ревизора за обављање екстерне ревизије финансијских извештаја који чине 

садржај завршног рачуна у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 2. 

 Државна Ревизорска институција дала је сагласност број 400-558/2019-04 да екстерну 

ревизију завршног рачуна буџета општине Алексинац за 2018. годину обави друго лице које 

испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим 

се уређује буџетско рачуноводство и ревизија. 

 

 

Члан 3. 

 Поступак ревизије извршити у складу са календаром за подношење годишњих финансијских 

извештаја из члана 78. Закона о буџетском систему и Извештај приложити као саставни део одлуке 

о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2018. годину. 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Алексинац."  

I  Број:011-24 

у Алексинцу, 21.03.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 72/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 40. став 

1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 29/18), 

Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 21.03.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

ДРУГИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

 I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1.  

 Овом Одлуком се уређују врсте, услови, поступак и начин постављања и уклањања мањих 

монтажних, покретних и других објеката, уређаја и предмета привременог карактера на површинама 

јавне намене и другим површинама на територији општине Алексинац, надзор над спровођењем ове 

Одлуке, као и друга питања од значаја за постављање и уклањање објеката са површина јавне намене 

и других површина. 

 

Члан 2.  

 На површинама јавне намене и другим површинама на територији општине Алексинац могу 

се постављати мањи монтажни и други објекти, уређаји и предмети у складу са одредбама ове 

Одлуке, а уз накнаду за коришћење јавних добара, прописану одлуком СО Алексинац. 

 Начин и услови постављања објеката, уређаја и предмета на површинама јавне намене и 

другим површинама на територији општине Алексинац дефинисани су Програмом о постављању 

мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне 

намене општине Алексинац (у даљем тексу: Програм) надлежних одељења Општинске управе 

општине Алексинац. 

Члан 3.  

 Под површином јавне намене, у смислу ове одлуке, подразумева се простор на територији 

општине Алексинац одређен планским документима за уређење или изградњу објеката јавне намене 

или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са законом:  

 1) улице,  тротоари, пешачке стазе и острва, разделне траке и појасеви, тргови, степеништа 

која повезују саобраћајне површине, мостови, трим стазе и др.; 

 2) аутобуске станице и стајалишта, такси стајалишта и паркиралишта;  

 3) површине око аутобуских и железничких станица;  

 4) површине око бензинских станица;  

 5) јавне зелене површине између и око зграда, улични травњаци, паркови, парк-шуме, 

дрвореди; 

 6) спортски и забавни терени, пијаце, дечја игралишта; 

 7) друге изграђене површине намењене за јавно коришћење и грађевинско земљиште у 

јавној својини општине Алексинац, као и фасаде и кровови зграда на којима у целини или 

делимично има право власништва општина Алексинац, стубови јавне расвете и друге површине 

јавне намене. 

  

 II ВРСТЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  
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 1.Мањи монтажни објекти 

 

Члан 4.  

 Објекти и уређаји, у смислу ове одлуке су: 

 

1) киосци; 

2) летње баште;  

3) изложбени пултови; 

4) покретне тезге; 

5) покретни уређаји за припрему хране и пружање угоститељских услуга и сл.; 

6) расхладне витрине и уређаји за продају индустријског сладоледа и напитака испред 

пословног објекта;  

7) расхладне витрине и уређаји за самосталну продају индустријског сладоледа и напитака; 

8) објекти за извођење забавних програма; 

9) објекти, уређаји и опрема која се поставља приликом осталих привредних изложби и 

традиционалних манифестација; 

10) рекламни панои, односно објекти и средства за оглашавање и друга огласна средства као 

што су: билборди, јарболи, city-light, тотем, рекламне табле, рекламни панои на фасади 

и рекламни медији и други рекламни панои. 

  

Члан 5.  

 Урбани мобилијар, у смислу ове одлуке, чине: 

 

1) наменски киосци;  

2) јавни часовници; 

3) клупе; 

4) банкомати; 

5) поштански сандучићи, слободностојећи банкомати, јавне телефонске говорнице, wi-fi 

уређаји, соларни пуњачи мобилних телефона за јавну употребу и сл.; 

6) украсне жардињере и посуде са биљном декорацијом;  

7) стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека на јавним површинама;  

8) паркомати; 

9) дечија игралишта, скејт паркови, фитнес мобилијар и сл.; 

10) перде; 

11) огласне табле и  

12) други урбани мобилијар.  

 

Члан 6.  

 Комунални објекти и уређаји, у смислу ове одлуке, су: 

 

1) фонтане;  

2) јавне чесме; 

3) посуде за сакупљање отпада;  

4) стубови јавне расвете и стубови инфраструктурних система; 

5) мобилни јавни WC и  

6) други комунални објекти и уређаји који се постављају на јавним површинама. 
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 2. Други објекти 

 

Члан 7. 

 Под другим објектима, у смислу ове Одлуке, који се могу постављати на површинама јавне 

намене подразумевају се: 

 

1) споменици;  

2) спомен обележја;  

3) балон хале спортске намене;  

4) настрешнице на аутобуским стајалиштима; 

5) објекти, уређаји и опрема у функцији извођења грађевинских радова (ограда 

градилишта, градилишна скела, грађевински материјал и сл.).  

 

 

 III УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ, 

ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  

 

1. Мањи монтажни објекти  - Објекти и уређаји  

 

Члан 8. 

 Мањи монтажни објекти се могу постављати на површинама јавне намене и другим 

површинама општине Алексинац, на одређено време, у складу са урбанистичким условима и 

Програмом, као и на основу одобрења за постављање која издаје Одељење за привреду - Одсек за 

урбанизам, стамбено комуналлну делатност и заштиту животне средине општинске управе општине 

Алексинац (у даљем тексту: Одељење за привреду).  

 

Члан 9.  

 Киосци су монтажно-демонтажни објекти од металног, пластичног или комбинованог 

грађевинског материјала под условом да такав материјал обезбеђује стабилност објекта, безбедност 

лица која у њему раде, као и безбедност пролазника, саобраћаја и суседних објеката, који  служе за 

пружање услуга делатности трговине, занатства, продаје штампе, пружање разних услуга и друго, 

површине до 10,5 m2. 

 Постављањем киоска не смеју се угрозити пешачке и колске комуникације.  

 Правила за изглед киоска прописана су Програмом надлежних одељења. 

 

Члан 10. 

 Киосци се постављају на одређеним локацијама на површинама јавне намене и другим 

површинама општине Алексинац у складу са урбанистичким условима и Програмом. 

 

Члан 11. 

 Локација за постављање киоска додељује се на начин и по поступку предвиђеном Одлуком 

о грађевинском земљишту општине Алексинац. 

 По добијању локације подноси се захтев за постављање киоска Одељењу за привреду. 

 

Члан 12. 

 Одобрење за постављање киоска издаје се на период до 5 година. 
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 Одобрење из претходног става престаје да важи уколико се са радовима на постављању 

киоска не отпочне у року од шест месеци од дана доношења решења или уколико киоск не буде 

радио дуже од 3 месеца у периоду важења решења надлежног одељења. 

 

Члан 13.  

Захтев за постављање киоска из члана 9. ове Одлуке, подноси се Општинској управи – 

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

средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

 

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се и: 

- Уговор о закупу грађевинског земљишта или доказ о власништву; 

- Извод из Програма надлежних одељења; 

- Скица израђена од стране овлашћеног пројектанта или проспекта произвођача монтажног 

објекта; 

- Услови и сагласност за потребне прикључке на комуналну инфраструктуру; 

 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 14. 

 Летње баште су монтажни објекти намењени угоститељској делатности који се могу 

поставити на површинама јавне намене испред, иза или поред објекта или дела објекта у којем се 

обавља искључиво угоститељска делатност, у складу са урбанистичим условима и Програмом 

Одељења за привреду.  

 Летње баште могу се поставити и на тротоару уз пословни објекат на делу тротоара уз скицу 

подносиоца захтева и уз одобрење Одељења за привреду Општинске управе општине Алексинац, с 

тим да се површина тротоара у ширини од 1,80 m ослободи ради несметаног пролаза пешака. 

 Изузетно од става 2. овог члана, летње баште у пешачкој зони постављају се у складу са 

Програмом. 

 Летње баште не смеју ометати нити угрозити пешачке и колске комуникације.  

 Летње баште не могу да се поставе испред и поред киоска.  

 Летње баште морају испуњавати основне санитарно-техничке услове. 

  

Члан 15.  

 Летње баште чине столови, столице, клупе и конструкције за наткривање, постављене у 

складу са Програмом.  

 Елементи летње баште из става 1. овог члана, урачунавају се у укупну површину коју 

заузима летња башта. 

 Локација и уређење летњих башти мора бити у складу са Програмом. 

 Летње баште се могу постављати у периоду од 01. априла до 31. октобра текуће године.  

 У оквиру летње баште постављање ограде, формирање подијума или платоа, односно 

денивелисање јавне површине на којој се поставља летња башта, дозвољено је само у складу са 

урбанистичким условима и Програмом. 

Члан 16. 

 Забрањено је: 

- наткривање летњих башти фиксним надстрешницама од чврстог материјала (опека, дрво, 

метал) и повезивање истих са објектом; 
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- ограђивање летње баште оградама трајног карактера од чврстог материјала; 

- постављање у летњој башти баштенског роштиља, ражња и сл. 

 

Члан 17. 

Постављање летње баште врши се на захтев власника или закупца угоститељског објекта, 

осим за локације за које је предвиђен поступак лицитације. 

Ако захтев подноси закупац, одобрење се може дати само уз сагласност власника објекта. 

Уз захтев се прилажу: 

- решење о регистрацији; 

- услови за постављање и скица предметног заузећа јавне површине; 

- доказ о уплати административне таксе за заузеће јавне површине; 

 

Члан 18. 

Одобрење за коришћење летње баште издаје се за текућу годину у којој се захтев подноси. 

Одобрење се не може издавати за период краћи од 6 месеци. 

Одобрење се на писмени захтев власника односно закупца, након истека одобреног рока, 

продужава уз доказ о уплаћеној општинској административној такси. 

 

Члан 19. 

Захтев за постављање летњих башти из члана 14. ове Одлуке се подноси Општинској управи 

– Одељењу за привреду - Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне 

средине и то најмање 8 дана пре дана одређеног захтевом за почетак коришћења летње баште. 

По захтеву се одлучује решењем. 

Члан 20.  

 Покретне тезге су монтажне конструкције изграђене од лаких материјала (дрвета, метала, 

пластике и сл.) које се могу поставити на површинама јавне намене и могу да заузимају највише 2 

m2 јавне површине. 

Тезге морају бити једообразне како не би ружиле изглед града. 

Тезге из става 1. овог члана су привременог карактера и служе за излагање и продају:  

1. цвећа, сувенира, књига, часописа и других публикација, уметничких предмета, слика и 

скулптура и производа уметничких и старих заната,  

2. честитки и производа домаће радиности поводом обележавања државних, верских и 

других празника,  

3. накита, слаткиша, балона и сл., освежавајућих напитака, прехране у оригиналним 

паковањима и других производа, за време трајања одређених манифестација.  

 

Члан 21. 

 Покретне тезге не смеју угрозити пешачке и колске комуникације.  

 Покретне тезге се могу постављати у складу са урбанистичким условима и Програмом. 

 На покретној тезги и у њеној непосредној близини није дозвољено постављање емитера 

звука и слике.  

 

Члан 22. 

 Teзге се постављају у дане трајања манифестација у чију сврху је предвиђена продаја 

предмета из става 3. члана 20., као и у дане државних , верских и других празника, а за време: 
 

- новогодишњих празника: од 20. до 31. децембра текуће године; 
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- божићних празника: од 04. до 07. јануара текуће године; 

- осмомартовског празника: од 04. до 08. марта текуће године; 

- Младенаца: од 20. до 22. марта текуће године; 

- Ускршњег празника (у трајању од 7 дана); 

- традиционалних вашара: 12.,13. и 14. јул, 28. август и 27. октобар текуће године. 

 

Члан 23. 

Правила за изглед тезги утврђује се Програмом Одељења за привреду општинске управе 

општине Алексинац. 

Члан 24. 

Захтев за постављање тезги из члана 20. ове Одлуке подноси се Општинској управи – 

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

средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

Члан 25.  

 Изложбени пулт је монтажна конструкција која се може поставити на површинама јавне 

намене на период до 1 године уз могућност продужења на исти период и поставља се уз пословни 

објекат ради излагања робе која се у објекту продаје. 

 

Члан 26. 

  Изложбени пулт може се поставити уз пословни објекат на делу тротоара уз скицу 

подносиоца захтева и уз одобрење Одељења за привреду Општинске управе општине Алексинац, с 

тим да се површина тротоара у ширини од 1,80 m ослободи ради несметаног пролаза пешака. 

Забрањено је постављање изложбених пултова испред пословног објекта у централној 

пешачкој зони улице Књаза Милоша (од улице Момчила Поповића до улице Мајора Милана 

Тепића). 

Одобрењем из става 1. овог члана одређује се место, површина која се може заузети, време 

коришћења заузетог простора, као и посебни услови у погледу обезбеђења пролаза пешака, 

безбедности саобраћаја и начин уређивања заузетог простора. 

 

Члан 27. 

Изложбени пулт се поставља тако да не омета и не ремети саобраћај, аутомобилски и 

пешачки, снабдевање суседних објеката, прилаз важним инсталацијама и мрежа инфраструктурних 

објеката. 

Члан 28. 

Захтев за постављање изложбеног пулта из члана 25. ове Одлуке подноси се Општинској 

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

животне средине, уз доказ о уплаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 29.  

 Покретни уређаји за припрему хране и пружање угоститељских услуга и сл. се могу 

поставити на површинама јавне намене на период од 1 године уз могућност продужења на исти 

период, а у складу са урбанистичким условима и Програмом, осим у дане трајања манифестација 

када важе услови из члана 22. ове Одлуке.  
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Покретни уређаји за припрему хране и пружање угоститељских услуга и сл.постављају се 

тако да не ометају и не ремете саобраћај, аутомобилски и пешачки, снабдевање суседних објеката, 

прилаз важним инсталацијама и инфраструктурној мрежи. 

 

Члан 30. 

Захтев за постављање покретних уређаја за припрему хране и пружање угоститељских 

услуга и сл. из члана 29. ове Одлуке подноси се Општинској управи – Одељењу за привреду - Одсек 

за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, уз доказ о уплаћеној 

административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 31.  

 Расхладне витрине и уређаји за продају индустријског сладоледа и напитака испред 

пословног објекта могу се поставити на површинама јавне намене, уз пословни објекат, под 

условом да их чини једна расхладна комора, на период до 1 године уз могућност продужења на исти 

период, а у складу са урбанистичким условима и Програмом.  

 Уз објекат намењен продаји прехрамбене робе могу да се поставе расхладни уређаји за 

продају индустријског сладоледа и продају освежавајућих напитака, у зависности од величине 

простора испред објекта.  

Члан 32. 

Расхладне витрине и уређаји за продају индустријског сладоледа и напитака испред 

пословног објекта може се поставити уз пословни објекат на делу тротоара уз скицу подносиоца 

захтева и уз одобрење Одељења за привреду Општинске управе општине Алексинац, с тим да се 

површина тротоара у ширини од 1,80 m ослободи ради несметаног пролаза пешака. 

Забрањено је постављање витрине и уређаја за продају индустријског сладоледа и напитака 

испред пословног објекта у централној пешачкој зони улице Књаза Милоша (од улице Момчила 

Поповића до улице Мајора Милана Тепића). 

Одобрењем из става 1. овог члана одређује се место, површина која се може заузети, време 

коришћења заузетог простора, као и посебни услови у погледу обезбеђења пролаза пешака, 

безбедности саобраћаја и начин уређивања заузетог простора. 

 

Члан 33. 

Расхладне витрине и уређаји за продају индустријског сладоледа и напитака испред 

пословног објекта не смеју угрозити пешачке и колске комуникације, а могу се поставити у складу 

са урбанистичким условима и Програмом. 

Расхладне  витрине и уређаји за продају индустријског сладоледа и напитака испред 

пословног објекта се постављају тако да не ометају и не ремете саобраћај, аутомобилски и пешачки, 

снабдевање суседних објеката, прилаз важним инсталацијама и инфраструктурној мрежи. 

Члан 34. 

Захтев за постављање расхладних витрина и уређаја за продају индустријског сладоледа и 

напитака испред пословног објекта из члана 31. ове Одлуке подноси се Општинској управи – 

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

средине, уз доказ о уплаћеној административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

Члан 35. 
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 Расхладне витрине и уређаји за самосталну продају индустријског сладоледа и 

напитака могу се поставити на површинама јавне намене, под условом да их чини једна расхладна 

комора, а у складу са урбанистичким условима и Програмом. 

 Расхладне витрине и уређаји из става 1. овог члана могу се постављати у периоду од 01. 

априла до 31. октобра текуће године. 

Члан 36. 

Расхладне витрине и уређаји за самосталну продају индустријског сладоледа и напитака не 

смеју угрозити пешачке и колске комуникације, а могу се поставити у складу са урбанистичким 

условима и Програма. 

Расхладне  витрине и уређаји за самосталну продају индустријског сладоледа и напитака се 

постављају тако да не ометају и не ремете саобраћај, аутомобилски и пешачки, снабдевање суседних 

објеката, прилаз важним инсталацијама и инфраструктурној мрежи. 

 

Члан 37. 

Захтев за постављање расхладних витрина и уређаја за самосталну продају индустријског 

сладоледа и напитака из члана 35. ове Одлуке подноси се Општинској управи – Одељењу за 

привреду - Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, уз доказ 

о уплаћеној административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 38.  

 Објекти за извођење забавних програма као што су циркус, забавни парк, рингишпил, 

шатор и монтажно-демонтажна позорница за промоције и друге манифестације, апарати и уређаји 

за забаву и слично се могу поставити на површинама јавне намене на краћи период, а најдуже до 30 

дана.  

 Објекти за извођење забавних програма могу се поставити на јавној зеленој површини која 

је у програму одржавања зеленила, под условом да се претходно закључи уговор о обнови јавне 

зелене површине након уклањања објеката, са предузећем којем је поверено одржавање јавних 

зелених површина.  

Члан 39. 

Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање објекта за извођење забавног 

програма, дужан је да одреди укупну површину коју заузимају објекти, апарати и уређаји за 

извођење забавног програма.  

Члан 40. 

Објекти за извођење забавних програма који заузимају већу површину могу се поставити на 

јавној површини чију локацију одређује Општинска управа - Одељење за привреду - Одсек за 

урбанизам, стамбене комуналну делатност и заштиту животне средине уз сагласност надлежног 

управљача путева. 

Члан 41. 

Захтев за постављање објеката за извођење забавних програма из члана 38. ове Oдлуке, 

подноси се Општинској управи – Одељењу за привреду - Одсек за урбанизам, стамбено комуналну 

делатност и заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 42.  
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 Рекламни панои, објекти и средства за оглашавање и друга огласна средства, су објекти 

који се могу поставити на приватним површинама и површинама јавне намене у складу са 

урбанистичким условима и Програмом, на период до 3 године уз могућност продужења, ради 

рекламирања (у даљем тексту: рекламне ознаке). 

 За постављање сваког огласног средства из ове Одлуке одговорни су оглашивач и лице које 

га поставља.  

 У зони мостова, пруга и пружних прелаза у оквиру Плана генералне регулације, као и зони 

кружних раскрсница и на обилазницама, не могу се постављати објекти и средства за оглашавање, 

нити било која друга огласна средства.  

 Објекат и средство за оглашавање чине опрему за оглашавање.  

 Друга огласна средства из става 1. овог члана су билборди, јарболи, city-ligh, тотем, 

рекламне табле, рекламни панои на фасади и рекламни медији, банери и други рекламни панои, 

електронски дисплеј без тона, обједињена информативна табла, транспарент преко зграде и други 

спрецифични објекат и уређај.  

 Рекламна ознака, у смислу става 1. овог члана, је и натпис на фасади зграде, крова и другим 

површинама зграде, на посебно постављеним стубовима или на јарболима.  

 Рекламна ознака се може поставити и на киоск.  

 За оглашавање манифестација може да се постави транспарент између зграда за време 

одржавања манифестација.  

 

а) Опрема за оглашавање може да се постави у складу са урбанистичким условима и 

Програмом.  

 Послове одржавања опреме за оглашавање обавља правно лице или предузетник коме је 

поверено њихово обављање.  

 Правно лице или предузетник из става 3. овог члана, дужно је да опрему за оглашавање 

одржава у исправном и уредном стању.  

 Изузетно, општинска управа може да одобри привремено постављање опреме за оглашавање 

на другим местима, као и да одреди места за слободно плакатирање, ако постојећи објекти не 

задовољавају повећану потребу за оглашавањем поводом културних, спортских или других 

манифестација, или предизборних кампања.  

 Оглашивач је дужан да уклони плакат, оглас и другу огласну поруку по истеку одобреног 

периода за коришћења опреме за оглашавање.  

 

б) Билборди су рекламне плоче габарита од 2 m2 до 12 m2 и могу бити осветљени или 

неосветљени, као и једнострани или двострани.  

 Рекламна плоча билборда се поставља на стуб висине најмање 2,50 m.  

 Локације за привремено постављање билборда дају се на коришћење у складу са 

урбанистичким условима и Програмом.  

Билборди се постављају на: 
 

- јавним површинама у складу са Програмом надлежних одељења Општинске управе општине 

Алексинац; 

- другим 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. 
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Уз захтев за постављање билборда Општинској управи - Одељењу за привреду, Одсек за 

урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине доставља се и Елаборат о 

привременом постављању билборда, који садржи: 
 

- идејни пројекат са статичким прорачуном конструкције билборда; 

- урбанистичке услове са графичким приказима билборда; 

- услове за постављање, коришћење и одржавање; 

- и друге податке значајне за израду и постављање билборда. 

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 општине Алексинац. 

Изузетно, на захтев инвеститора одређене локације се могу издати на површини у 

општинској својини, независно од Програма непосредном погодбом, без накнаде, уколико нису у 

супротности са урбанистичким, саобраћајним и другим прописима. 

Могућност из претходног 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 Одељење за привреду Општинске 

управе општине Алексинац. 

Локација се издаје на период до 5 година 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 постављање билборда Општинској управи- 

Одељењу за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне 

средине. 

 

в) Јарболи су вертикални стубови на којима се могу постављати заставе за рекламирање.  

 Јарболи се могу постављати испред објекта на удаљености од коловоза 5 метара, а могу се 

постављати у улици испред објекта који има 7 метара удаљености од коловоза до регулационе 

линије, а у складу са урбанистичким условима.  

 

 г) City-ligh је застакљен рекламни пано, максималних димензија 1,50 х 2,00 m, углавном са 

сопственим осветљењем, једнострани или двострани.  

 City-ligh се поставља уз уличне саобраћајнице и пешачке комуникације, као и уз аутобуска 

стајалишта, а у складу са урбанистичким условима и Програмом.  

 

 д) Тотем је рекламна табла која се поставља уз саобраћајнице, у складу са урбанистичким 

условима, и представља вертикалну рекламну таблу димензије 1,00 х 4,00 m, која упућује на фирме 

које се налазе у оквиру оређеног простора.  

 Тотеми могу бити осветљени или неосветљени, као и једнострани или двострани.   
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 ђ) Рекламне табле су табле на којима се врши сопствено рекламирање и постављају се на 5 

m од коловоза са максималним димензијама 1,00 х 1,20 m.   

 Рекламне табле могу се постављати и на стубовима јавне расвете на висини од 5,00 m 

димензије 70 х 100 cm.  

 Рекламне табле се постављају у свему према урбанистичким условима и Програмом.   

 

 е) Рекламни панои на фасади зграде су рекламни панои израђени од лима или неког другог 

плочастог лаког материјала, који се фиксира на фасади зграде и који се шрафовима фиксирају за 

бетонски део фасаде.  

 Рекламни панои на фасади се осветљава помоћу рефлектора, а постављају се у свему према 

урбанистичким условима.  

 Рекламни панои на фасади се постављају на висини од 3 m и могу бити максималне 

површине 30 m2.  

 Рекламни панои на фасади могу се постављати до висине 8 m од коте терена тј. у зони 

пешачких комуникација. 

 Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање рекламне ознаке на фасаду, крову 

и другим површинама зграде, дужан је да уз захтев и осталу потребну документацију достави 

сагласност власника зграде, односно скупштине стамбене заједнице и власника стана на чијем делу 

се поставља рекламна ознака.  

 

 ж) Рекламни медији су рекламни панои који садрже дигиталну технику и могу 

репродуковати слику и тон, а постављају се у свему према урбанистичким условима.  

 Тон са рекламног паноа мора бити усклађен са происима о дозвољеној буци на јавним 

просторима.  

 Тон се може репродуковати искључиво у дозвољеним и прописаним терминима.  

 Површина рекламних медија може бити до 15 m2 у зависности од локације.  

 

Члан 43. 

 Слободностојећи рекламни пано до 2m2, светлеће рекламе и друге рекламне ознаке, 

могу се постављати на местима одређеним урбанистичким актом од стране Општинске управе- 

Одељење за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне 

средине, а на основу поднетог захтева и доказа о плаћеној општинској административној такси. 

Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање рекламне ознаке дужан 

је да приложи: 

- нацрт јавне површине са техничким описом и дизајном рекламне ознаке 

- урбанистичке услове и правила за постављање из Програма, статички прорачун, сигурност и шему 

инсталација, ако се захтев 

подноси за постављање светлеће рекламне ознаке. 

Одељење за привреду, Одсек за урбанизам, стамбене комуналну делатност и заштиту 

животне средине, у зависности од локације, може, подносиоцу захтева, затражити прибављање 

потребне сагласности предузећа надлежног за путеве. 

 

Члан 44. 

Захтев за постављање слободностојећег рекламног паноа до 2m2, светлеће рекламе и других 

рекламних ознака из члана 43. ове Oдлуке, подноси се Општинској управи – Одељењу за привреду 
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- Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, уз доказ о 

плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 45. 

Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање других средстава за оглашавање, 

која нису таксативно наведена у овој Одлуци, дужан је да уз захтев и осталу потребну документацију 

приложи: нацрт површине на коју се поставља рекламна ознака са техничким описом и дизајном 

рекламне ознаке, статистички прорачун сигурности и прорачун и шему инсталација ако захтев 

подноси за постављање светлеће, односно просветљене рекламне ознаке чија је површина већа од 2 

m2 и сагласност власника зграде, односно скупштине стамбене заједнице и власника стана на чијем 

делу се поставља рекламна ознака.  

 

Члан 46. 

Други монтажни објекти, уређаји и предмети, који нису таксативно наведени у овој Одлуци, 

могу се привремено поставити на површинама јавне намене, по захтеву власника, у складу са 

урбанистичким условима Одељења за привреду, а по основу одобрења за постављање, које доноси 

Одељење.  

 Одобрење из става 1. овог члана може се издати уколико су испуњени услови предвиђени 

овом Одлуком и актима донетим на основу ове Одлуке, као и уколико објекти у уређаји не 

нарушавају урбану, естетску и техничку функцију насеља.  

 

Урбани мобилијар 

Члан 47. 

 Наменски киосци су монтажни објекти који се могу поставити на површинама јавне 

намене, у циљу обезбеђења објеката или у друге сврхе (на аутобуским стајалиштима, ради наплате 

на паркиралиштима, обезбеђења пешачке зоне, контроле улаза у јавне објекте и сл.), на период до 

привођења земљишта другој намени. 

 Наменски киоск може бити површине до 4 m2 и исти се поставља на бетонску подлогу 

висине 10 cm, од коте терена, у површини киоска или на готову подлогу паркинга односно јавне 

површине.  

 Постављањем киоска не смеју се угрозити пешачке и колске комуникације.  

 Наменски киоск се поставља у складу са урбанистичким условима. 

 Правно лице или предузетник које поставља наменски киоск дужно је да га одржава у 

иправном и уредном стању.  

 

Члан 48. 

Захтев за постављање наменског киоска из члана 47. ове Oдлуке, подноси се Општинској 

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

животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

Члан 49. 

 Јавни часовници се могу поставити на објектима или површинама јавне намене, у складу 

са урбанистичким условима не период до привођења земљишта другој намени. 

 Правно лице или предузетник које поставља јавни часовник дужно је да га одржава у 

исправном и уредном стању.  
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Члан 50. 

Захтев за постављање јавних часовника из члана 49. ове Oдлуке, подноси се Општинској 

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

животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 51. 

 Клупе се могу поставити на површинама јавне намене у складу са Програмом надлежних 

одељења Општинске управе општине Алексинац, у складу са урбанистичким условима на период 

до привођења земљишта другој намени.  

 Правно лице или предузетник коме је поверено одржавање клупа, дужно је да их одржава у 

исправном и уредном стању.  

Члан 52. 

Захтев за постављање клупа из члана 51. ове Oдлуке, подноси се Општинској управи – 

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

средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем, уз сагласност надлежног одељења. 

 

Члан 53. 

 Поштански сандучићи, слободностојећи банкомати, јавне телефонске говорнице, wi-fi 

уређаји, соларни пуњачи мобилних телефона за јавну употребу и сл. се могу поставити на 

површинама јавне намене у складу са урбанистичким условима, на период до привођења земљишта 

другој намени, а на предлог правног лица у чијој је надлежности њихово постављање. 

 Предузеће из става 1. овог члана, дужно је да поштанске сандучиће, јавне телефонске 

говорнице, wi-fi уређаје, соларне пуњаче мобилних телефона за јавну употребу и сл. одржава у 

исправном и уредном стању.  

Члан 54. 

Захтев за постављање поштанских сандучића, јавних телефонских говорница, wi-fi уређаја, 

соларних пуњача мобилних телефона за јавну употребу и сл. из члана 53. ове Oдлуке, подноси се 

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

заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 55. 

 Украсне жардињере и посуде са биљном декорацијом се могу поставити на површинама 

јавне намене према програму јавног предузећа у чијој надлежности је њихово постављање, у складу 

са урбанистичким условима и Програмом надлежних одељења Општинске управе општине 

Алексинац на период до привођења земљишта другој намени.  

 Изузетно од става 1. овог члана, украсне жардињере и посуде са биљном декорацијом може 

да постави и правно лице или предузетник уз сагласност јавног предузећа у чијој надлежности је 

њихово постављање и предузећа коме је поверено одржавање јавне зелене површине, у складу са 

урбанистичким условима.  

 Правно лице или предузетник из става 3. овог члана, дужно је да украсне жардињере и 

посуде са биљном декорацијом одржава у исправном и уредном стању и негује биљне засаде у њима. 

Члан 56. 
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Захтев за постављање украсних жардињера и посуда са биљном декорацијом из члана 55. 

ове Oдлуке, подноси се Општинској управи – Одељењу за привреду - Одсек за урбанизам, стамбено 

комуналну делатност и заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној 

такси. 

По захтеву се одлучује решењем, уз сагласност надлежног одељења. 

 

Члан 57. 

 Стубове, кугле, ограде и друге врсте запрека на површинама јавне намене поставља и 

одржава јавно предузеће у чијој је надлежности управљање јавном површином, у складу са 

урбанистичким условима и Програмом надлежних одељења Општинске управе општине Алексинац 

на период до привођења земљишта другој намени.  

 

Члан 58. 

Захтев за постављање стубова, кугли, ограда и других врсти запрека из члана 57. ове Oдлуке, 

подноси се Општинској управи – Одељењу за привреду - Одсек за урбанизам, стамбено комуналну 

делатност и заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем, уз сагласност надлежног одељења. 

 

Члан 59. 

 Паркомати се постављају на јавној површини у складу са распоредом места који утврђује 

предузеће у чијој је надлежности њихово постављање, у складу са урбанистичким условима и 

Програмом надлежних одељења Општинске управе општине Алексинац на период до привођења 

земљишта другој намени.  

 Предузеће из става 1. овог члана дужно је да паркомате одржава у уредном и исправном 

стању.  

Члан 60. 

Захтев за постављање паркомата из члана 59. ове Oдлуке, подноси се Општинској управи – 

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

средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем, уз сагласност надлежног одељења. 

 

Члан 61. 

 Дечија игралишта могу се поставити на површинама јавне намене према Правилнику о 

безбедности дечјих игралишта, а у складу са Програмом надлежних одељења Општинске управе 

општине Алексинац, на период до привођења земљишта другој намени. 

Скејт паркови и фитнес мобилијар се могу поставити на површинама јавне намене према 

у складу са урбанистичким условима и Програмом, на период до привођења земљишта другој 

намени.  

 Дечија игралишта, скејт паркови и фитнес мобилијар се састоји од подлоге, реквизита и 

пратећег мобилијара (клупе, корпе за отпатке и сл.). 

 Постављање и одржавање дечијих игралишта, скејт паркова и фитнес мобилијара обавља 

власник и исти је дужан да их одржава у исправном и уредном стању.  

 

Члан 62. 

Захтев за постављање дечјих игралишта, скејт паркова и фитнес мобилијарља из члана 61. 

ове Oдлуке, подноси се Општинској управи – Одељењу за привреду - Одсек за урбанизам, стамбено 
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комуналну делатност и заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној 

такси. 

Уз захтев се доставља и Пројекат дечјег игралишта, скејт паркова или фитнес мобилијара. 

По захтеву се одлучује решењем, уз сагласност надлежног одељења. 

 

Члан 63. 

 Перде су конзолне монтажне конструкције са одговарајућим застором, која се постављају 

на фасади зграде изнад зидног отвора, ради заштите излога од сунца, у складу са урбанистичким 

условима.  

 Облик перде мора у дужини да прати облик  зидног отвора изнад којег се поставља, а ширине 

до 1,20 m од објекта.  

 Перда се може поставити на киоск, односно бараку. 

 За постављање перда је одговоран корисник перде.  

 Правно лице или предузетник који поставља перду дужно је да је одржава у исправном  и 

уредном стању.  

Члан 64.  

Захтев за постављање перде из члана 61. ове Oдлуке са скицом (изводом из проспекта 

произвођача) подноси се Општинској управи – Одељењу за привреду - Одсек за урбанизам, 

стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској 

административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

Члан 65. 

 Огласне табле, које служе за оглашавање и обавештавање грађана о текућим догађајима, 

објавама и слично, могу се постављати на површинама јавне намене на захтев месних заједница, 

према програму јавног предузећа у чијој надлежности је њихово постављање, у складу са 

урбанистичким условима и правилима из Програма на период до привођења земљишта другој 

намени.  

 Правно лице или предузетник коме је поверено постављање огласних табли, дужно је да их 

одржава у исправном и уредном стању.  

 

Члан 66. 

Захтев за постављање огласних табли из члана 65. ове Oдлуке подноси се Општинској 

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

животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

Члан 67. 

 Банкомати се могу поставити на фасадним зидовима у оквиру пословних и стамбено-

пословних објеката тако да се не угрожава пешачка и колска комуникација, као и статичка 

стабилност објеката. 

Члан 68. 

Захтев за постављање банкомата из члана 67. ове Oдлуке подноси се Општинској управи – 

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

средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

Члан 69. 
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 Урбани мобилијар поставља се на површинама јавне намене у складу са урбанистичким 

условима, условима из ове Одлуке и Програмом, а послове одржавања и набавке обавља правно 

лице или предузетник, у складу са законом.  

Члан 70. 

Захтев за постављање урбаног мобилијара, у смислу ове Одлуке, подноси се Општинској 

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

животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

 Комунални објекти и уређаји 

 

Члан 71. 

 Комуналне објекте и уређаје из члана 6. ове Одлуке, поставља и одржава правно лице или 

предузетник коме је поверено обављање одређене делатности, односно у чијој надлежности је 

постављање и одржавање одређених објеката или уређаја у складу са урбанистичким условима и 

Програмом.  

 Правно лице или предузетник из става 1. овог члана дужно је да општинској управи достави 

техничку документацију којом се одређују димензије, изглед, примењени материјал и начин 

везивања конструкције комуналних објеката и уређаја за јавну површину. 

Правно лице или предузетник из става 1. овог члана, дужно је да комуналне објекте и уређаје 

одржава у исправном, уредном и чистом стању.  

 

Члан 72. 

 Фонтане и јавне чесме могу се постављати на површинама јавне намене у складу са 

посебним прописима, распоредом места који утврђује предузеће у чијој је надлежности њихово 

постављање, у складу са урбанистичким условима и одобрењем које издаје Одељење.  

 

Члан 73. 

Захтев за постављање фонтана и јавних чесама из члана 72. ове Oдлуке подноси се 

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

заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

Уз захтев се доставља и Пројекат фонтана и јавних чесама. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 74. 

 Посуде за сакупљање отпада могу се постављати на површинама јавне намене у складу са 

распоредом места који утврђује предузеће у чијој је надлежности њихово постављање, у складу са 

урбанистичким условима.  

Члан 75. 

Захтев за постављање посуда за сакупљање отпада из члана 74. ове Oдлуке подноси се 

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

заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

Уз захтев се доставља и Пројекат постављања посуда за сакупљање отпада. 

По захтеву се одлучује решењем. 

Члан 76. 
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 Стубови јавне расвете и стубови инфраструктурних система је систем објеката, 

инсталација и уређаја за осветљавање јавне површине и спољних делова зграде и других објеката (у 

даљем тексту: јавна расвета). 

 Радове на постављању јавне расвете и њеном одржавању обавља надлежно одељење 

Општинске управе општине Алексинац коме је поверено обављање те делатности, у складу са 

законом.  

Члан 77. 

 Одржавање јавне расвете обухвата радове на замени светлећих тела и других дотрајалих или 

оштећених елемената, чишћење, антикорозивну заштиту и прање стубова и заштитних облога 

светлећих тела.  

Члан 78. 

 Поводом државних празника, одређених верских празника, значајних културних и 

спортских приредби и манифестације, насељена места се свечано украшавају, према предлогу 

надлежног јавног предузећа или одељења и сагласности Општинског већа, на период не дужи од 60 

дана.  

 Инсталације и уређаји за осветљивање објеката и амбијенталних целина, као и свечано 

украшавање и осветљавање су саставни део система јавне расвете.  

 Инсталације и уређаји из става 1. овог члана одржавају се стално у исправном, уредном и 

чистом стању, а уклањају се у року од три дана после празника, приредбе или манифестације 

поводом које су постављени.  

Члан 79. 

Захтев за постављање стубова јавне расвете и стубова инфраструктурних система из члана 

76. ове Oдлуке подноси се Општинској управи – Одељењу за привреду - Одсек за урбанизам, 

стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској 

административној такси. 

Уз захтев се прилаже и Пројекат постављања стубова јавне расвете или стубова 

инфраструктурних система са ситуационим решењем. 

По захтеву се одлучује решењем. 

Члан 80. 

 Мобилни јавни WC је санитарни објекат који се поставља на јавној површини или се налази 

у оквиру пословног објекта (тржни спортски и пословни центри и сл.).  

 Мобилни јавни WC се поставља и на захтев организатора јавних манифестација или других 

скупова.  

Члан 81. 

 Постављање мобилних јавних WC-а обавља правно лице или предузетник коме је то 

поверено.  

 Правно лице или предузетник коме је поверено одржавање мобилних јавних WC-а, као и 

организатор јавне манифестације или другог скупа дужни су да обезбеде: 

 1)сталну санитарну, техничку и хигијенску исправност мобилних јавних WC-а,  

 2) редовно одржавање и функционалности мобилних јавних WC-а,  

 3) санитарно-техничко упутство о коришћењу, истакнуто на видном месту за кориснике, и  

 4) стално присуство радника на одржавању хигијене у радно време.  

 

Члан 82. 

 Правно лице или предузетник коме је поверено одржавање мобилних јавних WC-а, доноси 

ценовник услуга, уз претходну сагласност Општинског већа.  
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Члан 83. 

 О одржавању мобилних јавних WC-а у пословним објектима намењеним за јавно 

коришћење (тржни, спортски и пословни центри и сл.), дужни су да се старају власници, односно 

закупци тих објеката.  

Члан 84. 

Захтев за постављање мобилних јавних WC-а, у смислу ове Одлуке, подноси се Општинској 

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

животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

Уз захтев се подноси и Пројекат постављања мобилниј јавних WC. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 85. 

 Други комунални објекти и уређаји који нису наведени у овој одлуци, као и објекти и уређаји 

који не испуњавају услове утврђене општим актима донетим у складу са овом одлуком, могу се 

поставити на површинама јавне намене на основу одобрења општинске управе за потребе 

одржавања манифестација од значаја за општину.  

 Подносилац захтева за издавање одобрења из става 1. овог члана за који постоји позорница 

или други монтажно-демонтажни објекат привременог карактера, дужан је да приложи пројекат 

конструкције и изваштај о техничкој контроли пројекта, који је израдило лице овлашћено за 

пројектовање.  

 Организатор манифестације из става 1. овог члана обавезан је да закључи уговор о 

одржавању чистоће у току манифестације и обнови јавне површине након уклањања објеката и 

уређаја, односно после завршетка манифестације, са надлежним јавним предузећем.  

 

 2. Други објекти 

Члан 86. 

 Споменици су објекти који се могу постављати на површинама јавне намене, а исти се могу 

постављати и на зеленим површинама, парковима и сл.  

 Споменици се не могу постављати у зони раскрсница, кружних токова и мостова, тј. где могу 

угрозити безбедност саобраћаја.  

 Споменици који се постављају морају имати уметничку вредност, изграђени од квалитетних 

постојаних материјала.  

 Споменик може бити скулптура, крст и сл.  

 

Члан 87. 

 Иницијативу за подизање споменика може поднети физичко или правно лице.  

 Иницијатива из става 1. овог члана подноси се органу Општинске управе надлежном за 

друштвене делатности. 

 Иницијатива из става 1. овог члана може да садржи и предлог локације за подизање 

споменика.  

Члан 88. 

 Условима којима се прописује изглед и техничке карактеристике споменика утврђују се 

урбанистичким условима које даје Одељење за привреду општине Алексинац, а уз сагласност 

надлежног министарства. 

Члан 89. 
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Захтев за постављање споменика  из члана 86. ове Oдлуке подноси се Општинској управи – 

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

средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 90. 

 Спомен обележја представљају објекте споменичког карактера који се могу постављати на 

површинама јавне намене тако да не угрожавају пешачке и колске комуникације.  

 Спомен обележја се могу постављати на површинама јавне намене уз услове прописане 

одредбама ове Одлуке које се односе на подизање споменика.  

 

Члан 91. 

Захтев за постављање спомен обележја из члана 90. ове Oдлуке подноси се Општинској 

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

животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 92. 

 Балон хале спортске намене су привремене монтажне конструкције које се постављају на 

локацијама које су у складу са условима предвиђеним Програмом. 

 

Члан 93. 

Захтев за постављање балон хале спортске намене из члана 92. ове Oдлуке подноси се 

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

заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

Уз захтев се подноси и Пројекат балон хала спортске намене. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 94. 

 Надстрешница на аутобуским стајалиштима су монтажне конструкције које се 

постављају као заштита корисника јавног превоза од атмосферских утицаја.  

 Постављање надстрешнице се врши на регистованим стајалиштима јавног превоза, где је то 

могуће остварити у складу са просторним могућностима.  

 Ндстрешнице се постављају у складу са Програмом надлежних одељења.  

 

Члан 95. 

Захтев за постављање надстрешнице на аутобуским стајалиштима из члана 94. ове Oдлуке 

подноси се Општинској управи – Одељењу за привреду - Одсек за урбанизам, стамбено комуналну 

делатност и заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

Уз захтев се подноси и Пројекат постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

Члан 96. 

 Објекти, уређаји и опрема у функцији извођења грађевинских радова (ограда 

градилишта, градилишна скела, грађевински материјал и сл.) се могу постављати на 

површинама јавне намене и служе за одлагање и постављање материјала и ствари и ограђивање 
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градилишта који имају грађевинску дозволу, одобрење за извођење радова, односно по решењу 

грађевинске инспекције.  

 По завршетку грађење инвеститор изградње је дужан да врати јавну површину у првобитно 

стање.  Инвеститор објекта је дужан да обезбеди квалитетну заштиту у складу са прописима.  

 За постављање ограде на градилишту и градилишне скеле инвеститор претнодно прибавља 

одобрење за постављање истих од Одељења.  

 

 НАПОМЕНА: На основу ове Одлуке издаје се одобрење за заузеће површине јавне намене 

грађевинском скелом, док терет одговорности за безбедност исте пада на инвеститора, у складу са 

важећим законима и прописима. 

Члан 97. 

 Депоновање грађевинског материјала и постављање других објеката и уређаја у функцији 

извођења грађевинских радова, на површинама јавне намене, дозвољено је у складу са усвојеним 

планом градилишта и планираном динамиком радова.  

 Инвеститор је дужан да депоновани грађевински материјал, односно објекат и уређаје у 

функцији извођења грађевинских радова, обезбеди одговарајућом оградом, а да након завршетка 

радова јавну површину доведе у првобитно стање, односно стање предвиђено планском 

документацијом.  

Члан 98. 

 Предмети и ствари не могу да се остављају на површинама јавне намене, осим у случају 

утовара или истовара огрева, али не дуже од два сата.  

 

Члан 99. 

Захтев за постављање објеката, уређаја и опреме у функцији извођења грађевинских радова 

(ограда градилишта , градилишна скела, грађевински материјал и сл.), у смислу ове Одлуке, подноси 

се Општинској управи – Одељењу за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност 

и заштиту животне средине, уз доказ о плаћеној општинској административној такси. 

По захтеву се одлучује решењем. 

 

 

 

 V УКЛАЊАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 100. 

 Власници објеката, постављених на површинама јавне намене у складу са овом Одлуком, 

дужни су уклонити објекат одмах након истека рока за постављање назначеног у одобрењу за 

постављање односно престанка важења одобрења за постављање објеката, као и одмах након истека 

рока на који је земљиште дато у закуп.  

 Власници објеката су дужни да, након уклањања објеката, површине јавне намене доведу у 

првобитно стање, односно стање предвиђено планском документацијом.  

 

Члан 101. 

 Власник објекта дужан је уклонити објекат у року предивђеном у решењу донетом  од стране 

Одељења за инспекцијске послове ако је објекат постављен: 

 1) без одобрења надлежног органа,  
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 2) постављен са одобрењем за постављање, ако је истекао рок за постављање назначен у 

одобрењу, односно ако је одобрење за постављање објекта престало да важи, или је истекао рок на 

који је земљиште дато у закуп,  

 3) постављен са одобрењем, а замљиште се приводи планом одређеној намени, или је 

потребно на месту објекта да се врше радови на комуналној инфраструктури,  

 4) постављен са одобрењем, а дуже од 60 дана не обавља делатност, а за делатност сезонског 

карактера дуже од 15 дана,  

 5) постављен са одобрењем, али се власник привременог објекта не приржава услова 

утврђених решењем којим је одобрено постављење,  

 6) постављен са одобрењем, а планским документом је предвиђена његова замена, односно 

постављење другог објекта,  

 7) ако дође до укидања локалитета,  

 Против решења комуналног, односносно грађевинског инспектора о уклањању објекта може 

се поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана достављања решења. 

 

Члан 102. 

 У случају да власник објекта не поступи по решењу инспектора у остављеном року, 

уклањање објекта извршиће се принудним путем на терет власника објекта. 

 Уколико је објекат који је постављен без одобрења прикључен на комуналну 

инфраструктуру, власник те инфраструктуре је дужан да онемогући њено коришћења.  

 

Члан 103. 

 Принудно уклањање објеката из претходног члана обавља Одељење за инспекцијске 

послове уз ангажовање предузећа које је оспособљено за обављање тог посла.  

 Смештај и чување принудно уклоњених објеката обезбеђују Општинска управа, и иста не 

одговара за оштећења настала у овом случају при принудном уклањању и смештају и чувању 

уклоњених објеката.  

 Општинска управа не сноси одговорност за робу која се налази у објекту који се уклања.  

 Приликом преузимања објеката уклоњених са јавне површине, власник је дужан да плати 

трошкове принудног уклањања и чувања.  

 

 

Члан 104. 

 Власник објекта се позива у року од 15 дана од дана принудног уклањања објекта да преузме 

објекат уз обавештење да ће се уколико не преузме објекат у року од 15 дана од дана достављања 

позива исти продати на јавној лицитацији.  

 Ако власник не преузме принудно уклоњени објекат у року од 60 дана од дана принудног 

уклањања, Општинска управа ће га продати на јавној лицитацији, а средства остварена од такве 

продаје користе се за подмиривање трошкова уклањања и чувања, а уколико иста нису довољна, 

разлика се наплаћује од власника.  

 За сповођење поступка јавне лицитације и продају објеката Председник општине ће 

именовати посебну комисију.  

 Кад принудно уклоњени објекат није могао бити продат на одржаној јавној лицитацији или 

је очигледно да ће трошкови лицитације бити несразмерни са износом добијеним пдорајом или 

постоји опасност од пропадања објекта, принудно уклоњени објекат ће се продати у слободној 

продаји.  
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 Ако се купац не може пронаћи у року од шест месеци, а власни није преузео објекат, 

принудно уклоњени објекат може да се употреби као опште добро, може да се преда власништво 

предузећу или предузетнику коме је објекат поверен на чување или се може уништити.  

 Средства остварена продајом привремено одузетог предмета приход су буџета Општине .  

 

              VI    НАДЗОР     

                                                                             Члан 105.   

        Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа - Одељење за привреду и 

Одељење за грађевинске и комуналне послове. 

        Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа - 

Одељење за инспекцијске послове . 

          

          У вршeњу пoслoвa инспeкциjскoг нaдзoрa грађевински, одн. кoмунaлни инспeктoр имa 

oвлaшћeњe дa прeглeдa aктe, eвидeнциje и другу дoкумeнтaциjу, сaслушa и узимa изjaвe oд 

oдгoвoрнoг лицa кao и дa прeдузимa другe рaдњe вeзaнe зa инспeкциjски нaдзoр у циљу утврђивaњa 

чињeничнoг стaњa.  

Надлежни инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг зa прeкршaj зa кojи je oдрeђeнa нoвчaнa кaзнa 

у фикснoм изнoсу.  

Нa oвлaшћeњa надлежног инспeктoрa кoja нису прoписaнa oвoм oдлукoм схoднo сe 

примeњуjу oдрeдбe зaкoнa кojимa сe урeђуje инспeкциjски нaдзoр. 

              

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 106. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:     

 

1) поставља мање монтажне објекте  и уређаје из чл. 4. ове одлуке без одобрења или у супротности 

са прибављеним одобрењем надлежног органа;  

2) поставља урбани мобилијар из чл. 5. ове одлуке без одобрења надлежног органа или у 

супротности са прибављеним одобрењем надлежног органа; 

3) поставља друге објекте из чл. 6 и 7. ове одлуке без одобрења надлежног органа или у супротности 

са прибавњеним одобрењем; 

4) поступи противно одредби чл. 16. ове одлуке; 

5) не поступи по решењу надлежног инспектора (чл.101) ове одлуке; 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном 

казном у износу од 20.000,00 динара. 

 

Новчаном казном за прекршај из става 1.овог члана у износу од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник. 

 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се и физичко лице, новчаном казном у износу од 

20.000,00 динара. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 107. 

 Сви поступци, чији су предмети постављање или уклањање киоска односно мањих 

монтажних објеката, започети пре ступања на снагу ове Одлуке окончаће се по одредбама до сада 

важећих одлука. 
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Члан 108. 

 Програм о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене, на предлог надлежних одељења Општинске управе општине 

Алексинац, донеће Општинско веће у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 До усвајања Програма о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката 

привременог карактера на површинама јавне намене сваки захтев ће се разматрати у складу са 

урбанистичким условима, важећом планском документацијом и Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник републике Србије“, бр. 72/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 

145/14 и 83/18). 

Члан 109. 

 Закупци, чији су киосци, односно мањи монтажни објекти постављени на локацијама према 

Програму, а није им истекао уговорени рок, задржавају право на локације до истека уговореног рока. 

 

Члан 110. 

 Закупци, односно власници објеката, чији су киосци, односно мањи монтажни објекти 

постављени на локацијама које се не налазе у Програму, дужни су да исте уклоне у року од 30 дана 

од дана достављања обавештења Одељења за привреду Општинске управе општине Алексинац. 

Члан 111. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о заузећу јавних и других 

површина општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“, бр. 2/10, 3/11, 15/13, 11/14, 4/15 и 

26/15). 

Члан 112. 

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

Алексинац“. 

 

I Број:011-30 

У Алексинцу, 21.03.2019.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-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 

113/2017-др.закон и 105/2017.др.закон) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“ број 29/2018) Скупштина општине Алексинац, на седници 

одржаној дана 21.03.2019.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ 

 

I 
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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 даном доношења и коначно је. 

III 

Мандат директора Дома здравља Алексинац тече од 21.03.2019. године. 

IV 

Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

V 

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

 

I Број: 020-61 

У Алексинцу, дана: 21.03.2019. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                          Грујица Вељковић, с.р. 
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005, факс: 

018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац. 
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