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Бесплатан примерак

На основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-Одлука УС и 54/2011), члана 34. Статута општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", број
29/2018) и члана 187. став 1. тачка 1. Пословника скупштине општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“,
број 5/2019) Скупштина општине Алексинац, на седници од 03.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
МАРКОВИЋ ИВАНУ ИЗ ЖИТКОВЦА
I
Утврђује се престанак мандата одборнику Марковић Ивану из Житковца, због подношења оставке.
II
Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
III
Одлуку доставити: Марковић Ивану, Општинском одбору СНС, Изборној комисији општине Алексинац и
Архиви општине Алексинац.
IV
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број:011-54
У Алексинцу, 03.06.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Грујица Вељковић, с.р

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018)
и члана 40 .став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), Скупштина
општине Алексинац, на седници од 03.06.2019.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА У ОПШТИНИ
АЛЕКСИНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда у општини Алексинац за 2019.годину.
II
Саставни део ове Одлуке је текст Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда у општини Алексинац
за 2019.годину са Мишљењем Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Београд – Водопривредни центар
„Морава“, Ниш, број: 2839/1 од 05.04.2019. године.
III
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
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IV
Одлуку доставити: Одељењу за привреду - Oдсек за пољопривреду и водопривреду и Архиви општине
Алексинац.
I Број:011-55
У Алексинцу, 03.06.2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.

На основу члана 76б. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 121. Статута општине Алексинац ("Службени лист општине
Алексинац", број 29/2018) и члана 67. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“, број 5/2019), Скупштина општине Алексинац, на седници од 03.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПУШТАЊУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦРНА БАРА
Члан 1.
Распушта се Савет Месне заједнице Црна Бара.
Члан 2.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове обављаће повереник општине
Живановић Векослав из Црне Баре.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Брoj:011-56
У Алексинцу, 03.06.2019.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.

На основу чл. 2., чл. 61. став 7. и чл. 64. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 104/16), Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне
самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 101/17), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“, број 29/18) Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 03.06.2019. године донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У
СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад
принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“ број 10/18), после члана 7. додаје се члан 7а који гласи:
„Дозвољава се увећање утврђеног апсолутног износа накнаде за управљање, у случају принудно постављеног
професионалног управника, на месечном нивоу за сваки посебан део зграде за цену путних трошкова, уколико
професионални управник није са територије општине Алексинац и то до максималног износа од 200 динара.“
Члан 2.
Ова Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање
зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине
Алексинац ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број:011-57
У Алексинцу, 03.06.2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу чл.11. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ бр.18/2010, 55/2013, 27/2018 –
др.закон и 10/2019), чл. 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 - др.закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Сл.лист општине Алексинац“
број 29/2018), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 03.06.2019.године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА И ПРАВУ НА
ЈЕДНОКРАТНУ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У члану 12. Одлуке о стипендирању ученика и студената и праву на једнократну финансијску подршку младим
талентима са територије општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.21/2015, 16/2016) мења се:
став 2. „висина месечне ученичке стипендије износи 4.000,00 динара“, тако да гласи „висина месечне ученичке
стипендије износи 4.500,00 динара“ и
став 3. „висина месечне студентске стипендије износи 6.000,00 динара“, тако да гласи „висина месечне
студентске стипендије износи 7.000,00 динара“
Члан 2.
У члану 17. Одлуке о стипендирању ученика и студената и праву на једнократну финансијску подршку младим
талентима са територије општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.21/2015, 16/2016) иза става 3.
додаје се:
став 4.који гласи:
„Право на награђивање имају студенти са територије општине Алексинац старости до 27 година, односно до 35
година уколико нису у радном односу, а учесници су неког иновативног научног програма или међународних
студијских путовања, изузетно надарени студенти који имају прилику да током свог школовања учествују у
раду образовних установа чији је рад другачији од постојећег образовног система у Србији.“
и став 5., који гласи:
„Талентовани студенти који испуњавају услове у складу са Одлуком имају право на једнократну новчану
помоћ у зависности од врсте усавршавања, материјалних трошкова путовања, котизације и материјала за рад и
то:
-Студенти основних студија у износу до 20.000,00 динара;
-Студенти другог степена студија у износу до 30.000,00 динара;
-Студенти трећег степена студија и студенти који се школују у иностранству у износу до 50.000,00 динара.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Брoj:011-58
У Алексинцу, 03.06.2019.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 10. и члана 40. тачка 54. Статута општине Алексинац ( „Сл. лист општине Алексинац“, бр.
29/18), члана 1. и члана 10. Одлуке о јавним признањима општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“, бр.3/2004),
Скупштина општине Алексинац, на седници од 03.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
Поводом Дана општине Алексинац, Скупштина општине Алексинац додељује следећа јавна признања:
I
НАГРАДЕ
За постигнуте успехе у области образовања:
-Алекса Станковић, ученик и
-Катарина Стојадиновић, ученица
-Стана Стефановић, добровољни давалац крви
Награда општине Алексинац додељује се у новчаном износу од 30.000,00 динара.
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II
ПОХВАЛЕ
За очување традиције, културне баштине и промоцију општине Алексинац:
1. Удружење грађана „Радиност“ Алексинац;
За допринос у области образовања и васпитања:
2. Основна школа „Вук Караџић“ у Житковцу;
За промоцију и афирмацију спорта у Алексинцу:
3.КК “Напредак“ Алексинац“ и
4.Савез за школски спорт Алексинац.
5.За допринос из области историје, група аутора;
-Зоран Стевановић, професор историје;
-Милан Петровић, професор историје:
-др Слободан Петровић и
-Синиша Голубовић.
За допринос у области привреде:
6.ЕУ ПРО;
За допринос у области културе:
7.„Dance studio Ronde“.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење о додели јавних признања за 2019. годину објављује се у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број:020-97
У Алексинцу, 03.06.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Грујица Вељковић, с.р.

`
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