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Бесплатан примерак

На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011), члана 46. Статута општине Алексинац ("Службени лист
општине Алексинац", број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од
15.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
РАКИЋ МИОДРАГА ИЗ АЛЕКСИНЦА
I
Утврђује се престанак мандата одборника Ракић Миодрагу из Алексинца, услед смрти.
II
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
III
Одлуку доставити: Изборној комисији општине Алексинац, Општинском одбору Социјалистичке
партије Србије и Архиви општине Алексинац.
IV
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Алексинац ".
I Број: 011-42
У Алексинцу, 15.05.2018. 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 и 113/17) и чланом 52. тачка 2. Статута
општине Алексинац ("Сл.лист општине Алексинац", бр. 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Скупштина општине
Алексинац на седници од 15.05.2018.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 2017. Годину
Члан 1.
У поступку доношења одлуке о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2017. годину
ангажовати ревизора за обављање екстерне ревизије финансијских извештаја који чине садржај завршног
рачуна у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему.
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Члан 2.
Државна Ревизорска институција дала је сагласност број 400-14071/2018-04 да екстерну ревизију
завршног рачуна буџета општине Алексинац за 2017. 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 2017. годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Алексинац."
I Број: 011-43
У Алексинцу, 15.05.2018. 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 и 101/2016)
и члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013, 23/2014,
9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од 15.05.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА У
ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда у општини Алексинац за 2018.годину.
II
Саставни део ове Одлуке је текст Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда у општини
Алексинац за 2018.годину са Мишљењем Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ БеоградВодопривредни центар „Морава“ Ниш број: 3961/1 од 26.04.2018. године.
III
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
IV
Одлуку доставити: Одељењу за привреду - Oдсек за пољопривреду и водопривреду и Архиви општине
Алексинац.
I Број: 011-44
У Алексинцу, 15.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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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 52. став 1.
тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15)
Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 15.05.2018.године донела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених и
стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се
налазе на територији општине Алексинац, као и утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних делова
зграда у случају постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе као вид принудне мере.
Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, подразумева се обавеза власника и корисника
самосталних делова зграде да одржавају своје делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог
дела зграде према прописима који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише
опасност од наступања штете или немогућности коришћења других делова зграде.
Под принудном управом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се постављање професионалног
управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе као вид принудне мере у случају да зграда у
законском року није изабрала своје органе управљања, и у случају истека или престанка мандата управника,
уколико у прописаном року не буде изабран нови управник.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама
Члан 2.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде су:
1) просечна нето зарада у општини Алексинац за претходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику износи 40.523,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3;
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за
зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година
утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1;
4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен
коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или пословног простора:
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Зграде са лифтом

Зграде без лифта

2,74 динара

2,11 динара

4,11 динара

3,16 динара

5,48 динара

4,21 динара

6,85 динара

5,27 динара

до 10 година старости

од 10 до 20 година
старости
од 20 до 30 година
старости
преко 30 година
старости

Члан 3.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део
су:
1) просечна нето зарада у општини Алексинац за претходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику износи 40.523,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3;
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за
зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година
утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1;
4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а
за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру гараже, гаражног бокса и гаражног места у
заједничкој гаражи:

старост зграде

гаража

гаражни бокс
или
место у заједничкој гаражи

до 10 година старости
1,26 динара

0,84 динара

од 10 до 20 година
1,90 динара
старости

1,26 динара

Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

15.мај

2018. године

страна 109

од 20 до 30 година
старости

2,53 динара
1,69 динара

преко 30 година старости
3,16 динара

2,11 динара

Текуће одржавање у стамбеним зградама
Члан 4.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег одржавања
заједничких делова зграде су:
1) просечна нето зарада у општини Алексинац за претходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику износи 40.523,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 6;
3) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен
коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3.
Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ трошкова текућег
одржавања зграде.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања
на име трошкова текућег одржавања у апсолутном смислу за сваки посебан део зграде:
Зграде без лифта

Зграде са лифтом

243,14 динара

316,08 динара

Члан 5.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег одржавања
заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део су:
- просечна нето зарада у општини Алексинац за претходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику износи 40.523,00 динара;
- коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 6;
- коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а
за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на
име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место у
заједничкој гаражи:
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Гаража

Гаражни бокс или место у заједничкој гаражи

145,88 динара

97,26 динара

Накнада за рад принудног управника
Члан 6.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у случају принудно
постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Алексинац за претходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику износи 40.523,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 8;
3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова зграде, за зграде
које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5; за згаде које имају од 8 до 30 посебних
делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају преко 30 посебних делова, утврђен је
коефицијент 0,7.
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за управљање у случају
принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу за сваки
посебан део зграде:
Број посебних делова зграде
до 8 посебних делова
од 8 до 30 посебних делова
преко 30 посебних делова

Износ накнаде за рад принудног управника
162,09 динара
194,51 динара
226,93 динара

Члан 7.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова и гаражних места
плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих
критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Алексинац за претходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику износи 40.523,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 8;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни бокс утврђен
коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђени коефицијент је 0,2.
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за управљање у случају
принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу за гаражу,
гаражни бокс или гаражно место као посебан део зграде:
Гаража и гаражни бокс
32,42 динара

гаражно место у заједничкој гаражи
64,84 динара

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алексинац".
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I Број: 011-45
У Алексинцу, 15.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.

На основу члана 71. став 1. тачка 1. и члан 72.Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10,
93/12 и 101/16), члан 2. став 3. тачка 1., члан 3. став 1. тачка 1., члан 4. и члан 5. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине
Алексинац ("Службeни лист општине Алексинац", бр. 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине
Алексинац, на седници одржаној дана 15.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ, КОРИШЋЕЊА, ОДРЖАВАЊА И УПРАВЉАЊА
СЕОСКИМ ВОДОВОДИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се општи услови о начину изградње, одржавања, коришћења и управљања
сеоским водоводима на територији општине Алексинац.
Члан 2.
Јавни водовод јесте скуп повезаних објеката са припадајућом опремом, који су у функцији захватања
воде из уређеног и заштићеног изворишта, пречишћавања, складиштења и транспорта воде за пиће
дистрибутивном водоводном мрежом до крајњих корисника, који корисницима испоручује више од 10 m³/дан
воде за пиће или снабдева више од 50 становника.
Сеоски водовод јесте јавни водовод који водом за пиће снабдева сеоско насеље, а састоји се најмање
од уређеног и заштићеног изворишта и дистрибутивне водоводне мреже.
Члан 3.
Извориште јесте простор (извор, део реке или језера, акумулације или њен део и аквифер или његов
део) на коме се захвата вода за разне кориснике.
Објекти за захватање воде за водоснабдевање могу бити: каптирани извори, бунари и водозахвати на
површинским водама.
Изворишта и објекти за захватање воде за водоснабдевање требају да обезбеде довољну количину
воде која мора да испуњава услове у погледу здравствене исправности.
Члан 4.
За подручја где се налазе изворишта за снабдевање водом за пиће, потребно је одређивање зона
санитарне заштите, те је потребно израдити Елаборат о зонама санитарне заштите којим ће се дефинисати
одређивање, одржавање, коришћења и њихова заштита.
Активности и процедуре за одређивање зона санитарне заштите, дефинисане су важећим
Правилницима и законским актима.
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Члан 5.
У заштитним зонама изворишта забрањује се гајење дрвећа и жбунастог биља, употреба свих врста
ђубрива, изградња објеката и све друге радње које могу угрозити извориште или довести до загађења воде.
Непосредна зона санитарне заштите изворишта и резервоара, мора бити ограђена, означена
прописном таблом са упозорењем, а врата објекта закључана и обезбеђена.
Власник, односно корисник непокретности која се налази у зони санитарне заштите изворишта дужан
је да начин коришћења непокретности прилагоди условима утврђеним за коришћење и одржавање зона
санитарне заштите.
Члан 6.
Сеоски водовод се гради и користи у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, Законом о
јавној својини, Законом о водама, Законом о комуналним делатностима, прописима струке, стандардима и
техничким нормативима и другим важећим законима и прописима Републике Србије из ове области.
Члан 7.
Јавне чесме, прикључене на сеоски водовод, могу се користити ради јавног снабдевања водом, а
овакво коришћење воде може бити трајно или привремено.
Јавне чесме са сопственим извориштем, требају бити заштићене од околног загађења, а вода из
оваквих јавних чесми може се користити за пиће, уз прописано праћење квалитета воде од стране овлашћене
установе (Института или Завода за јавно здравље) и по одобрењу надлежног општинског органа.
Одвод воде са јавних чесми мора бити каналисан да се вода не задржава у околини чесме.
Члан 8.
Јавни бунари и појила морају бити озидани каменом или бетонским прстеном и имати заштитну
хигијенску кућицу и привезану кофу за воду.
Непосредна околина бунара мора бити бетонирана најмање три метра у пречнику са нагибом од
бунара ка околини.
Вода из јавних бунара може се користити за пиће, уз прописано праћење квалитета воде од стране
овлашћене установе (Института или Завода за јавно здравље) и по одобрењу надлежног општинског органа.
Члан 9.
Јавни бунари и појила нису део сеоског водовода.
Члан 10.
Управљање и одржавање изворишта, сеоских водовода, јавних чесми и бунара, поверава се вршиоцу
комуналне делатности на управљање и одржавање уговором у коме су дефинисане обавезе и дужности.
II. Прикључење на сеоски водовод
Члан 11.
Прикључивање на сеоски водовод може се вршити по пуштању у рад новоизграђених објеката за
водоснабдевање или накнадно током периода коришћења постојећег водовода.
Члан 12.
Корисницима сеоског водовода, у смислу ове одлуке, сматрају се физичка и правна лица прикључена
на сеоски водовод, а која су то право стекла:
- Учешћем у изградњи сеоског водовода;
- Уплатом накнаде за изградњу водовода и трошкова прикључења;
- Наслеђем, односно поделом домаћинства којe има статус корисника водовода, уз услов плаћања
трошкова раздвајања прикључака.
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Корисник сеоског водовода је власник домаћинства или грађевинске парцеле, или правно лице које
обавља послове и радње из делокруга своје делатности.
Члан 13.
Прикључење нових корисника на сеоски водовод дозвољено је само корисницима у смислу члана.
12.ове одлуке и под условом да постоје техничке могућности за извођење.
Члан 14.
Техничке услове за водоводни прикључак одређује вршилац комуналне делатности коме је поверено
управљање и одржавање сеоског водовода, а у складу са прописима струке и законском регулативом.
Сваки корисник може прикључити своје домаћинство или грађевинску парцелу са објектом, на сеоску
водоводну мрежу по испуњеним техничким условима за прикључење и уз претходно регулисање свих
финансијских обавеза.
Писмени захтев за издавање техничких услова и прикључење на сеоски водовод подноси власник
домаћинства или грађевинске парцеле са објектом.
Све трошкове извођења прикључака на водоводну мрежу сноси корисник водовода.
Члан 15.
Водоводни прикључак је спој од уличне водоводне мреже до шахте корисника.
Водоводни прикључак се завршава са првим вентилом и водомером у индивидуалној водоводној
шахти, док се иза водомера наставља кућна или унутрашња водоводна инсталација корисника.
Члан 16.
Водоводна шахта, за прикључак код корисника, поставља се унутар грађевинске парцеле, непосредно
иза регулационе линије (до 5 метара), односно према техничким условима које изда овлашћено лице вршиоца
комуналне делатности.
Шахта за индивидуални (кућни) прикључак треба бити минималних унутрашњих димензија
1,0x1,0x1,0 метара, бетонирана, озидана или фабричка од ПВЦ/ПЕ материјала са бетонираном плочом на врху
и металним шахт поклопцем.
У водоводној шахти треба бити смештен водомер са вентилима за манипулацију, и у истој се не смеју
налазити друге инсталације (канализационе, струјне, телекомуникационе, водне инсталације са алтернативних
извора снабдевања) и садржаји који могу изазвати загађење воде или оштећење водоводне цеви, водомера и
арматура.
Обавеза корисника је да водоводну шахту одржава чистом, сувом и у складу са овом одлуком, док
водомер мора бити заштићен од мраза, оштећења и крађе.

Члан 17.
Техничке услове за извођење нестандардних прикључења или превезивања, прикључака за правна
лица или раздвајања постојећих прикључака, обрађује и издаје вршиоц комуналне делатности у складу са
прописима струке и техничким могућностима.
Члан 18.
У случају да не постоји техничка могућност директног извођења водоводног прикључка са уличне
водоводне мреже, такав прикључак се може поставити преко суседне парцеле уз одговарајућу оверену писмену
сагласност власника исте.
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Члан 19.
Радове на издавању водоводног прикључка, интервенције на прикључку, првом вентилу или
водомеру, изводи искључиво стручно лице вршиоца комуналне делатности.
Члан 20.
Обавеза корисника је да одржава индивидуалну водоводну шахту, унутрашњу водоводну инсталацију
иза водомера у исправном стању, и за штету која настане из неисправности истих сам ће сносити одговорност,
трошкове поправке, одржавања или нерационалне потрошње воде.
Члан 21.
Правно или физичко лице које није учествовало у изградњи сеоског водовода може се прикључити на
сеоски водовод:
- Ако водовод, с обзиром на капацитет изворишта, може да задовољи потребе свих корисника;
- Ако се његово снабдевање водом, не може на економичан и технички рационалан начин решити
другачије.
Лицу из става 1.овог члана одобрење за прикључак издаје вршилац комуналне делатности, који у
зависности од капацитета и стања водосистема одређује максимални пречник оваквог прикључка новом
кориснику.
Лице из става 1.овог члана које је прикључено на сеоско водовод дужно је да:
- Надокнади део трошкова изградње сеоског водовода.
- Сноси све трошкове извођења прикључења и проширења водоводне мреже уколико је то потребно.
- Од момента прикључења, сноси припадајући део трошкова одржавања и коришћења водовода.
Лица из става 1.овог члана, која су прикључена на сеоски водовод, имају једнака права и обавезе као
и остали корисници сеоског водовода.
Члан 22.
Вршилац комуналне делатности је у обавези да изведе нови водоводни прикључак у року од 30 дана,
од дана уплате свих трошкова, регулисања свих претходних обавеза или припремних радова за извођење новог
водоводног прикључка.
Извођење нових водоводних прикључака врши се током целе године, осим у зимским месецима због
лоших временских услова.
Члан 23.
Забрањено је спајање самосталних уређаја (алтернативних извора воде) са водоводним прикључком
или водоводном мрежом сеоског водовода.
Члан 24.
Вршилац комуналне делатности, који одржава и управља повереним сеоским водоводом, у обавези је
да изврши преглед свих водоводних прикључака и водоводних шахти корисника и да за уочене недостатке или
неправилности кориснику изда писмени налог са обавештењем о истом и са роком отклањања од 60 дана.
Корисници који немају изграђену водоводну шахту или уграђен водомер са вентилом испред, или
поседују непрописну шахту, имају рок од 60 дана да исту изведу у складу са техничким условима вршиоца
комуналне делатности и овом Одлуком.
Све трошкове на извођењу прописне водоводне шахте, уградњи водомера или вентила испред, са
интервенцијом на водоводном прикључку, сноси корисник.
Члан 25.
У случају да корисник није отклонио недостатке или неправилности из писменог налога вршиоца
комуналне делатности, исти ће привремено бити искључен са сеоског водовода до отклањања истих.
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Вршилац комуналне делатности је у обавези да истог корисника прикључи у року од 3 дана од дана
отклањања свих недостатака и неправилности из писменог налога, као и по уплати свих наведених трошкова
протеклих из оваквих радњи.
Све трошкове привременог искључења и поновног прикључења сноси корисник.
Члан 26.
Привремено искључење се изводи у водоводној шахти корисника, или на јавној површини уколико
исти не дозволи приступ шахти или интервенцију радницима вршилаца комуналне делатности.
О интервенцији на привременом искључењу корисника, вршилац комуналне делатности је у обавези
је да сачини записник и исти достави општинском одељењу за инспекцијске послове, комуналној инспекцији.
III.
Коришћење сеоског водовода
Члан 27.
Коришћење сеоског водовода обухвата:
- Редовно снабдевање здравствено исправном водом за пиће свих корисника;
- Редовну контролу воде за пиће, односно физичко-хемијске и бактериолошке анализе воде за пиће из
овлашћених установа (Института или Завода за јавно здравље), сходно важећој законској регулативи;
- Редовну дезинфекцију воде за пиће са праћењем резидуала хлора у водоводној мрежи;
- Одржавање водоводне мреже, поправку кварова, испирање водоводних линија, прање резервоара,
одржавање технолошке, хидромашинске и електро опреме, као и друге активности на одржавању
водних објеката у функционално стање;
- Активности на штедњи и расподели воде у случају недостатака, несразмерне потрошње воде или
хаварија које изазивају краткорочно или дугорочно поремећај нормалне потрошње;
- Периодичну проверу водоводних шахти корисника, очитавања водомера, замене водомера;
- Прикључење нових корисника;
Члан 28.
По поверавању сеоског водовода, вршилац комуналне делатности је у обавези да на изворишту:
-Угради уређај за мерење протока и да систематски прати количину захваћене воде;
- Изврши контролу квалитета воде и испитивање ефикасности опреме за пречишћавање или
дезинфекцију воде и предузима мере на обезбеђењу техничке исправности уређаја, опреме и инсталација;
- Предузима мере за обезбеђење здравствене исправности воде за пиће.
Члан 29.
Вода из сеоског водовода користи се првенствено као вода за пиће и подмиривање хигијенских
потреба у домаћинству. За остале потребе вода се може користити само уколико је има у довољним
количинама.
Изузетно, вода из сеоског водовода може се користити и у друге сврхе ради отклањања последица
више силе (пожара, земљотреса, поплава и слично).
Члан 30.
Сваки корисник плаћа накнаду на утрошену воду из сеоског водовода.
Количина утрошене воде се утврђује према разлици стања бројила на водомеру између два узастопна
очитавања, а обрачун се врши на целе кубне метре воде.
Одлуку о начину и динамици очитавања воде и фактурисању доноси вршилац комуналне делатности,
на основу техничких или економских критеријума, или временских прилика (мраз, снег и слично).
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Члан 31.
У случају неисправности водомера, количина утрошене воде се утврђује на основу просечне
потрошње у претходних 12 месеци или у периоду када је исти био у раду.
Уколико нема потрошње у претходном периоду, или корисник нема уграђен водомер из техничких
разлога, количина утрошене воде утврдиће се упоређивањем са сличним корисницима из исте категорије.
Одлуку о висини накнаде у случају неисправности или непостојања водомера доноси вршилац
комуналне делатности.
Члан 32.
Вршилац комуналне делатности је дужан да формира и води евиденцију свих корисника сеоског
водовода и потрошње воде, у којој се уписује: серијски број и димензије водомера, датум очитавања,
нумеричко стање на водомеру и количина утрошене воде.
Корисник треба доставити вршиоцу комуналне делатности сваку промену из евиденције у року од 8
дана од настанка промене.
Члан 33.
Накнада за утрошену воду се обрачунава на основу количине утрошене воде (м3-метар кубни) и
јединичне цене, а иста треба бити усклађена и са свим важећим законским прописима који обрађују ову област.
Корисник је дужан да измири накнаду за утрошену воду у року назначеном на рачуну.
Члан 34.
Одлуку о утврђивању јединичне цене воде и накнаде за кориснике сеоског водовода доноси вршилац
комуналне делатности, уз сагласност Општинског већа општине Алексинац, у складу са законским прописима.
Овом одлуком су утврђене две категорије корисника, физичка и правна лица, и за њих се доносе
посебне јединичне цене воде по којима ће се обрачунавати накнада за утрошену воду.
Члан 35.
Вршилац комуналне делатности је у обавези да по прегледу и испитивању стања сеоског водовода и
квалитета воде са изворишта, изради програм преузимања и одржавања истог, са калкулацијом трошкова
одржавања и са предлогом потребних и нужних интервенција на истом ради довођења водовода у оперативно
и функционално стање.
Члан 36.
Вода утрошена за гашење пожара се не плаћа, а корисник је дужан да о томе извести вршиоца
комуналне делатности и достави потврду овлашћење ватрогасне службе или полиције најкасније у року од 7
дана.
Ватрогасна служба има право да за потребе гашења пожара користи воду са свих уличних хидраната,
и у свако време.
Члан 37.
Вршилац комуналне делатности може одлучити да се вода из сеоског водовода може користити без
накнаде и за друге јавне потребе: јавне чесме, фонтане, прање и поливање улица, поливање паркова и сл.
Члан 38.
Трошкови одржавања и управљања, реконструкције, доградње и изградње сеоског водовода
финансирају се из накнада за утрошену воду, накнада за коришћење и одржавање водовода, буџета општине
Алексинац, Републике Србије, донаторских средстава, учешћем корисника или из других извора
финансирања.
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Члан 39.
Коришћење воде из сеоског водовода може привремено престати само у случају ванредне
ситуације, већих техничких сметњи и кварова на водним објектима или мрежи, као и прекида снабдевања
електричном енергијом.
У случају привременог прекида снабдевања водом, вршилац комуналне делатности мора
благовремено обавестити кориснике о узроцима и року отклањања сметњи.
Члан 40.
Штедња воде може се увести због недостатка воде и у другим оправданим случајевима.
Одлуку о штедњи воде доноси вршилац комуналне делатности.
О предузимању мера штедње воде, узроцима штедње и времену трајања, вршилац комуналне
делатности мора благовремено да обавести кориснике и да издаје упутства о штедњи.
Члан 41.
Испорука воде из сеоског водовода може се привремено обуставити кориснику у случајевима када:
1. Дође до извођења поправке, сметње и кварова на водоводној мрежи или прикључку корисника;
2. Стање инсталације корисника угрожава квалитет воде у сеоској водоводној мрежи;
3.Корисник самовољно изврши прикључење домаћинства или парцеле на сеоску водоводну мрежу;
4. Изврши повезивање прикључка сеоске водоводне мреже са алтернативним извором воде;
5. Корисник узима воду испред водомера;
6.Корисник дозволи узимање воде другом кориснику са његовог прикључка или испред водомера, без
одобрења и сагласности вршилаца комуналне делатности;
7. Корисник не дозволи приступ овлашћеним радницима вршилаца комуналне делатности до водомера
(мерног уређаја), шахте или инсталација јавног водовода или прикључака унутар грађевинске парцеле;
8. Својим објектима и радњама омета нормалну испоруку воде другим корисницима;
9. Корисник не изврши отклањање квара на унутрашњој водоводној инсталацији, који угрожава друге
кориснике и прави материјалну штету;
10. У водомерној шахти постоје и друге инсталације (инсталације воде са алтернативног извора воде,
канализације, енергетски или телекомуникациони каблови) осим инсталација прикључка на сеоску водоводну
мрежу.
11. Водомерно склониште није прописно и исправно (загађено, затрпано, неприступачно, неодговарајућих
димензија или са непрописним поклопцем) а корисник и поред писмене опомене вршилаца комуналне
делатности није предузео потребне радње дасе исто доведе у исправно стање у прописаном року;
12. Корисник крши прописе о начину потрошње воде за време штедње воде;
13. Корисник не плати два узастопна рачуна за утрошену воде у року прописаном овом Одлуком, а ни по
добијању опомене за плаћање рачуна;
14. Корисник намерно поквари водомер, самовољно га демонтира, поправља или замени, оштети пломбе на
водомеру или првом вентилу које је поставило овашћено лице вршиоца комуналне делатности;
У случају из става 1.овог члана вршилац комуналне делатности писмено упозорава корисника на
недостатке, неисправности и разлоге опомене, због којих му се може привремено обуставити даља испорука
воде из сеоског водовода.
Оваквом кориснику се у писменом упозорењу оставља и рок за отклањање недостатака или
неправилности након чега се може и извршити привремено искључење и привремен прекид испоруке воде.
Члан 42.
Привремено искључење воде остварује се демонтирањем водомера, уградњом вентила на
закључавање испред водомера или прекидањем везе на прикључку на јавној површини у случају да корисник
не дозволи искључење у својој водоводној шахти.
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У случају демонтирања водомера, вршилац комуналне делатности преузима обавезу чувања истог а
кориснику издаје потврду о томе.
Вршилац комуналне делатности је у обавези да искљученог корисника прикључи у року од 3 дана од
дана отклањања свих недостатака и неправилности из писменог налога, као и по уплати свих наведених
трошкова протеклих из оваквих радњи.
Корисник сноси трошкове привременог искључења воде као и трошкове отклањања узрока ако је до
тога дошло његовим неисправним или неовлашћеним радњама.
Члан 43.
Ако се код корисника утврди неисправност (физичка веза сеоске водоводне мреже са инсталацијом
алтернативног извора воде, загађеност шахте фекалијама или другим опасним садржајима, опасност од споја
напонских каблова и водоводних инсталација и сл.) која може угрозити здравље и безбедност других
корисника, вршилац комуналне делатности ће због хитности таквог корисника без одлагања искључити са
јавне водоводне мреже и обавестити општинско одељење за инспекцијске послове, комуналну инспекцију.
Овакав корисник биће одговоран: за све последице ове недозвољене радње, трошкове који су
потребни да се водоводне инсталације и квалитет воде у сеоској водоводној мрежи доведе у претходно стање
на прописани ниво квалитета и функционалности.
Вршилац комуналне делатности је дужан да оваквог корисника привремено искључи са водоводне
мреже и упозори писменим путем да отклони све утврђене неисправности.
Поновно прикључење оваквог корисника врши се након прегледа на терену стручне службе вршилаца
комуналне делатности, да је отклоњена поменута неисправност, и по уплати трошкова привременог
искључења и поновног прикључења.
Члан 44.
Корисник може привремено или трајно отказати потрошњу воде из сеоског водовода.
Захтев се предаје писменим путем вршиоцу комуналне делатности који је у обавези да по пријему
писменог захтева и уплати трошкова искључења и претходне утрошене воде, у року од 7 дана, изврши
искључење корисника са сеоског водовода демонтажом водомера или прикључка.
Трошкове код оваквог искључења и поновног прикључења на сеоски водовод сноси корисник.
IV.

Одржавање и управљање сеоским водоводима

Члан 45.
Одржавање сеоског водовода мора бити поверено правном лицу регистрованом за обављање ове
делатности, које поседује стручне и техничке капацитете за квалитетно и ефикасно извршавање послова
водоснабдевања и обавеза из члана 27. ове Одлуке и важећих законских прописа који уређују поменуту област.
Члан 46.
Изабрани вршилац комуналне делатности дужан је да током активности на одржавању и управљању
сеоског водовода:
-води потребне евиденције и документацију о радовима и активностима;
- изради огласну таблу на јавном месту у насељу које покрива сеоски водовод, на којој ће се постављати сва
обавештења, одлуке и друга битна документа и акта на увид корисницима.
Члан 47.
Надлежан републички или општински орган, по налогу одељења за инспекцијске послове општине
Алексинац или неког републичког органа, може увести привремене мере у сеоском водоводу, уколико
корисници-сувласници или вршилац комуналне делатности није квалитетно, ефикасно и у законским
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оквирима обављао поверене обавезе ,послове и активности на снабдевању корисника водом за пиће и
управљању сеоским водоводом.
Члан 48.
По отклањању недостатака, неисправности и неправилности у раду сеоског водовода, надлежни орган
ће укинути привремене мере, уз услов да постоји изабрани вршилац комуналне делатности који ће преузети
обавезе одржавања и управљања сеоским водоводом.

Члан 49.
Управљање и одржавање сеоског водовода, поред обавеза из члана 27., обухвата још и:
- Одржавање свих објеката и опреме водовода у исправном стању;
- Инвестиционо одржавање, реконструкцију или доградњу и изградњу, потребних водних објеката и
опреме, за обезбеђење потребних капацитета или квалитета воде за пиће или обезбеђење
покривености свих потрошача, а све у складу са законским прописима који уређују ову област и
Уговора са вршиоцем комуналне делатности;
- Одржавање и набавку резервних делова за потребе сеоског водовода;
- Заштиту водовода од оштећења и заштиту воде од загађења и других штетних радњи;
- Одржавање зона санитарне заштите изворишта и одржавање резервоара и осталих објеката
водоснабдевања;
- Очитавање потрошње воде, израда фактура-рачуна и наплата воде;
- Интервенције на водоводном прикључку или замени водомера са издавањем фактура-рачуна;
- Поправку или санацију водоводне мреже или водних објеката, оштећених од стране корисника или
трећих лица.
Члан 50.
Све интервенције на водним објектима и водоводној мрежи сеоског водовода, закључно са
прикључком и водомером, обавља искључиво вршилац комуналне делатности.
За обављање ових послова и радова није потребна сагласност корисника, односно власника имања на
којима се налазе постојеће водоводне инсталације или објекти сеоског водовода.
За причињену штету кориснику, односно власнику имања надокнађује се штета.
Члан 51.
Вршилац комуналне делатности дужан је да:
- Непрекидно одржава у исправном стању уређаје и опрему водовода, односно водоводну мрежу и
остале водне објекте;
- Одржава квалитет и исправност воде у складу са прописима и техничким могућностима.
Члан 52.
Вршилац комуналне делатности дужан је да о планираним оправкама и радовима обавести кориснике
најкасније 24 часа пре отпочињања радова, оглашавањем путем средстава јавног информисања или
постављањем обавештења на огласној табли.
У случају изненадног квара на објектима или водоводној мрежи вршилац комуналне делатности може
и без претходног обавештења, да из снабдевања водом искључи све или поједине кориснике, с тим што је
дужан да кориснике обавести чим се за то стекну услови.
Члан 53.
У случају већих, изненадних, сложених или временски неповољних кварова (неповољни временски
услови, нерадни дани и сл.), вршилац комуналне делатности може искључити део сеоске водоводне мреже
до почетка интервенције.
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Изузетно, код већих и сложених кварова на сеоском водоводу, уколико ће њихово отклањање изазвати
прекид у водоснабдевању дужи од 24 сати, вршилац комуналне делатности је у обавези да корисницима
обезбеди воду за пиће путем ауто-цистерне.
Члан 54.
Уколико дође до поремећаја квалитета и неисправности воде из сеоског водовода, по добијању
негативних резултата испитивања воде од стране овлашћене установе (Института или Завода за јавно
здравље), вршилац комуналне делатности је у обавези да о истом без одлагања обавести кориснике као и
општинско одељење за инспекцијске послове, комуналну инспекцију, а да корисницима обезбеди воду за пиће
путем ауто-цистерне.
Члан 55.
Трошкови одржавања и поправке водоводне мреже, технички исправних и усаглашених водоводних
прикључака закључно са водомером, објеката и опреме сеоског водовода падају на терет свих корисника
водовода у подједнаком износу.
Трошкове усклађивања неисправних водоводних прикључака, индивидуалних водоводних шахти,
уградње водомера и првог вентила, у складу са овом Одлуком, сноси сам корисник.
Члан 56.
Корисник је дужан да одржава индивидуалну водоводну шахту и своје унутрашње водоводне
инсталације, иза водомера, у исправно стање.
Корисник је одговоран за нестанак и оштећење водомера.
Нестанак, оштећење и друге сметње, на водомеру или прикључку, корисник је дужан да пријави
вршиоцу комуналне делатности у року од 2 дана од дана утврђених сметњи или неисправности.
Члан 57.
Корисник је дужан да сеоски водовод користи у складу са овом Одлуком, према техничким и другим
условима које му одреди вршилац комуналне делатности.
Члан 58.
Сеоски водоводи, у складу са чланом 2.ове одлуке, су јавни водоводи који служе за потребе
водоснабдевања, те су њихови власници, сувласници или корисници (правна лица, предузетници или физичка
лица) дужни да их одржавају, и да њима управљају, у складу са овом одлуком и свим посебним законима који
уређују ову област.
По избору правног лица које ће обављати послове вршилаца комуналне делатности, власници,
сувласници или корисници (правна лица, предузетници или физичка лица) сеоског водовода склапају Уговор
на одређено време, и у Уговору ће дефинисати тачан обим радова, активности и обавеза на одржавању и
управљању сеоског водовода тако да морају да се задовоље сви законски прописи који уређују поменуту
област.
Члан 59.
Локална самоуправа у сарадњи са Месном заједницом дужна је да обезбеди Законом прописане услове
за преношење права управљања и одржавања на Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“
Алексинац, на основу закљученог уговора о пословно техничкој сарадњи, након добијања грађевинске и
употребне дозволе или озакоњења водних објеката, као и прибављања санитарне сагласности за употребу
објеката за водоснабдевање.
Водоводи који су изграђени средствима грађана, такође се могу уговором пренети на управљање и
одржавање Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Алексинац на начин прописан у ставу 1.
овог члана.
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V. Надзор и казнене одредбе
Члан 60.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за привреду-Одсек за пољопривреду и водопривреду и
Одељење за комуналне и грађевинске послове општинске Управе општине Алексинац.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове одлуке и аката донетих на основу
одлуке врши Одељење за инспекцијске послове општинске Управе општине Алексинац-Комунална
инспекција, која је овлашћена да:
1. Контролише стање сеоских водовода, јавних чесми и јавних бунара;
2. Контролише да ли се коришћење, одржавање, заштита и обезбеђење сеоских водовода, јавних чесми
и јавних бунара врши у складу са условима утврђеним овом одлуком;
3. Наложи корисницима и правним лицима којима је поверено управљање и одржавање сеоским
водоводима извршавање прописаних обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака,
4. Подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за прекршаје одређене овом одлуком и
5. Издаје прекршајни налог за прекршај за који је одређена новчана казна у фиксном износу.
Члан 61.
Правно лице задужено за одржавање и управљање сеоским водоводом казниће се за прекршај
новчаном казном од 100.000 динара ако:
1.Ако изврши прикључење на сеоски водовод противно одредбама члана 21. ове одлуке,
2. Благовремено не обавести кориснике о привременом прекиду снабдевања водом (члан 39. став 2.
одлуке),
3. Благовремено не обавести кориснике о штедњи воде и не издаје упутство о штедњи (члан 40. став
3. одлуке),
4.Корисницима не обустави испоруку воде у случајевима из члана 41.одлуке,
5. Одржава сеоски водовод противно одредбама члана 49.алинеја 1 до 5 и члана51. одлуке.
6. Не обавести кориснике или одељење за инспекцијске послове, комуналну инспекцију о
неисправности воде за пиће (члан 54. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000,00 динара одговорно лице у
Правном лицу задуженом за одржавање и управљање сеоским водоводом.
Члан 62.
Физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном од 25.000,00 динара ако:
1. У заштитним зонама изворишта, каптажа и резервоара предузима радње противно одредби члана 5.
или се неовлашћено задржава у свим зонама,
2. Самостални уређај за снабдевање водом (алтернативни извор воде) споји са сеоским водоводом
(члан 23. одлуке),
3. Воду за пиће користи противно одредбама члана 29.одлуке,
4. Не придржава се одређених мера и издатих упутства о штедњи воде за пиће члан 40. одлуке,
5. Предузима неку од радњи из члана 41. одлуке, изузев тачке 1.
За прекршај из члана 58. ове одлуке, непостојање вршиоца комуналне делатности, казниће се
новчаном казном од 25.000,00 динара власници, сувласници или корисници сеоског водовода (правна лица,
предузетници или физичка лица).
VI. Прелазне и завршне одредбе
Члан 63.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општим условима искоришћавања и
одржавања сеоских водовода („Службени лист општине Алексинац“, број 3/94, 5/03, 7/03 и 1/06).
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Члан 64.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-46
У Алексинцу, 15.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 4. и члана 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/11 и 104/16) и члана 52. став 1. тачка 7.Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној
15.05.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
I
У Одлуци о јавном водоводу и канализацији („Службени лист општине Алексинац“, број 12/13), после
члана 6. додаје се нови члан 6а. који гласи:
„Делатности из члана 6. ове Одлуке ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац обавља и у селима и у
другим насељеним местима ван подручја насељеног места Алексинац, која имају изграђене водоводе.
Одредбе ове одлуке које се односе на комуналну делатност снабдевања водом за пиће сходно се
примењују и у селима и у другим насељеним местима ван насељеног места Алексинац у којима је управљање
и одржавање водовода преузето од стране ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, на основу закљученог
уговора о пословно техничкој сарадњи након добијања грађевинске и употребне дозволе или озакоњења
објекта водоснабдевања.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алексинац.
I Број: 011-47
У Алексинцу, 15.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 2. став 3. тачка 8, члана 3. став 1. тачка 8, члана 9. став 2., члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута
општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина општине
Алексинац, на седници одржаној дана 15.05.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНА РАСВЕТА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о јавној расвети (у даљем тексту: одлука) регулишу се услови и начин обављања комуналне
делатности јавна расвета на територији општине Алексинац, права и обавезе корисника комуналне услуге и
вршилаца комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.
Јавна расвета
Члан 2.
Под јавном расветом, у смислу одредаба ове одлуке, подразумева се систем енергетских објеката, инсталација
и уређаја за осветљавање јавних површина.
Као јавне површине у смислу одредаба ове одлуке, подразумевају се: улице, општински путеви, тргови,
мостови, пешачке површине поред стамбених и других објеката, паркови, паркинзи и зелене површине у
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стамбеним насељима, новогодишња декоративна расвета, објекти за рекреацију који се налазе у јавној својини,
уређена речна обала и друге површине на којима је предвиђена изградња јавне расвете.
Послови јавне расвете
Члан 3.
Под пословима јавне расвете, у смислу одредаба ове одлуке, подразумевају се:
1)
изградња јавне расвете,
2)
редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету,
3)
редовно одржавање јавне расвете.
II НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Члан 4.
Послове изградње јавне расвете обавља надлежни орган управе општине Алексинац.
Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету, уговара надлежни орган управе општине
Алексинац.
Послови редовног одржавања јавне расвете на територији општине Алексинац у делу израде Програма и
вршење надзора над извођењем радова обавља надлежни орган управе општине Алексинац.
Послови редовног одржавања јавне расвете на територији општине Алексинац у делу извођења радова могу
да се доделе привредном субјекту изабраном у складу са Законом о јавним набавкама или се поверавају Јавном
предузећу општине Алексинац које испуњава услове за одржавање јавне расвете.
Члан 5.
Послови изградње инсталација јавне расвете, као и послови редовног одржавања јавне расвете врше се у
складу са годишњим Програмом јавне расвете.
Програм из става 1. овог члана доноси се до краја текуће године за наредну годину.
Извођење радова на редовном одржавању врши извођач, који је у поступку јавне набавке изабран као
најповољнији извођач, односно јавно предузеће коме су поверени послови.
Надзор над пословима извођења радова редовног одржавања јавне расвете на територији општине Алексинац
врши Одељење за комуналне и грађевинске послове општинске управе Алексинац.
Члан 6.
Под редовним одржавањем јавне расвете подразумева се одржавање, адаптацијa и унапређење енергетских
објеката, инсталација и уређаја за јавну расвету и исту треба одржати у исправном стању за њено
функционисање (замена сијалица, пригушница, грла, упаљача, заштитних стакалa, прегорелих каблова,
неисправних елемената аутоматике и другог неисправног електро материјала.)
Редовно снабдевање
Члан 7.
Под редовним снабдевањем електричном енергијом за јавну расвету, подразумева се редовна испорука
електричне енергије.
Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету регулише се Уговором који закључују снабдевач
за електричну енергију и надлежни орган управе у складу са Законом о јавним набавкама.
Уговором из става 2. овог члана ближе се уређује начин снабдевања, цена kWh, рокови плаћања, као и друга
питања од значаја за функционисање јавне расвете.
Забрањене радње
Члан 8.
Забрањено је неовлашћено:
- уклањање и рушење објеката и инсталација јавне расвете;
- прикључивање на објекте и инсталације јавне расвете;
- постављање рекламних паноа, причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката на објекте и
инсталације јавне расвете;
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- прљање и на други начин оштећивање објеката и инсталација јавне расвете.
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Члан 9.
Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности јавно осветљење обезбеђује се из:
- прихода буџета општине,
- наменских средстава других нивоа власти и
- других извора у складу са законом.
За обављање и развој комуналне делатности јавно осветљење из члана 3. ове одлуке обезбеђују се средства у
буџету општине.
IV НАДЗОР
Члан 10.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове општинске управе
општине Алексинац.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунални инспектор.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу општине Алексинац у року од
15 дана од дана достављања решења.
Члан 11.
У вршeњу пoслoвa инспeкциjскoг нaдзoрa кoмунaлни инспeктoр имa oвлaшћeњe дa прeглeдa комуналне
објекте, 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.
Проверава да ли вршилац комуналне делатности испуњава услове за обављање комуналне делатности
прописане овом одлуком.
Кoмунaлни инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг зa прeкршaj зa кojи je oдрeђeнa нoвчaнa кaзнa у фикснoм
изнoсу.
Нa oвлaшћeњa кoмунaлнoг инспeктoрa кoja нису прoписaнa oвoм oдлукoм схoднo сe примeњуjу oдрeдбe зaкoнa
кojимa сe урeђуje инспeкциjски нaдзoр.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај правни субјекат ако не
одржава објекте и инсталације јавне расвете у исправном стању у складу са Програмом и налозима за
извршење програма надлежног органа општинске управе.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном субјекту.
Члан 13.
Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,000 динара казниће се за прекршај правно лице ако се
неовлашћено прикључује на објекте и инсталације јавне расвете (члан 8. став 1. алинеја 2.).
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из става
1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из става
1. овог члана.
Члан 14.
Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
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1) уклања, руши, прља и на други начин оштећује објекте и инсталације јавне расвете (члан 8. став 1. алинеја
1. и 4.);
2) поставља рекламне паное, врши причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката на објекте и
инсталације јавне расвете (члан 8. став 1. алинеја 3.).
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из става
1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из става
1. овог члана.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алексинац".
I Број: 011-48
У Алексинцу, 15.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 4., 5., и 6. Закона о јавним путевима („Службени глаcник РС“ број 101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012, 104/2013), члана 5. Уредбе о категоризацији државних путева („Службени глаcник РС“ број
105/2013, 119/2013 и 93/2015), члан 3. став 10., члан 4. став 3. и члан 13. став 1. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11 и 104/2016) и члана 52.став 1. тачка 7. Статута општине
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина општине
Алексинац, на седници одржаној 15.05.2018.године донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИM И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за категоризацију општинских путева и улица на територији
општине Алексинац, одређују се општински путеви, прописује се начин обављања послова на одржавању,
заштити и управљању општинским путевима и улицама у насељима, одређује се накнада која се плаћа за
употребу и коришћење општинских путева, прописује се надзор, као и казнене одредбе.
Члан 2.
Према значају саобраћајног повезивања јавни путеви на територији општине Алексинац се деле на:
1) Општинске путеве (саобраћајно повезују територију општине са територијом суседних општина,
као и територију општине са мрежом државних путева);
2) Улице (саобраћајно повезују делове насеља). Коловозне конструкција улица које су истовремено
делови државних или општинских путева који пролазе кроз насеља и саобраћајна сигнализација, осим
светлосне, сматрају се деловима тих путева.
Путеви и улице у насељима спадају у јавне путеве и на њих се односе све одредбе Закона о јавним
путевима у погледу одржавања, заштите, изградње и реконструкције.
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Члан 3.
Некатегорисани путеви су Јавни путеви који не испуњавају критеријуме из члана 2. ове одлуке али су
добра у општој употреби и у државној су својини. То су пољски и шумски путеви, путеви на насипима и путеви
до излетишта.
II УТВРЂИВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
Члан 4.
На територи општине Алексинац утврђују се следећи Општински путеви (ОП):
- Општински пут бр.1 (ОП-1) од Житковца (веза на Државни пут 217) до Витковац (граница са општином
Крушевац) дужине 16,5 км,
- Општински пут бр. 2 (ОП-2) од Трњана (веза на ОП-1) до Јаковља (граница са општином Крушевац) дужине
11,5 км,
- Општински пут бр. 3 (ОП-3) од Тешице (веза на Државни пут 217) до Великог Дреновца (граница са
општином Ниш) дужине 6,0 км,
- Општински пут бр.4 (ОП-4) од Житковца (веза на ОП-1) до Горњег Сухотна–Каменице, дужине 10,0 км,
- Општински пут бр. 5 (ОП-5) од Суботинца (веза на Државни пут 217) до Мозгова (граница са општином
Ражањ), дужине 10,7 км,
- Општински пут бр. 6 (ОП-6) веза на Државни пут 158 до Липовца (Манастир) дужине 13,8 км,
- Општински пут бр. 7 (ОП-7) од Дражевца (веза на Државни пут 158) до Рсовца (веза на Државни пут 218),
дужине 14,4 км,
- Општински пут бр. 8 (ОП-8) од Гредетина (веза на ОП-2) до Каменице-Кулине (веза са ОП-10) дужине 9,0
км,
- Општински пут бр. 9 (ОП-9) од насеља Станци (веза на ОП-6) до Црне Баре (веза са општином Соко Бања)
дужине 8,2 км,
- Општински пут бр. 10 (ОП-10) од Кулине (веза на Државни пут 217) до Љуптен (веза на Државни пут 216)
дужине 6,5 км,
- Општински пут бр. 11 (ОП-11) од Грејача (веза на ОП-3) до Дашнице, дужине 3,2 км,
- Општински пут бр. 12 (ОП-12) од Лоћике (веза на Државни пут 217) до Малог Дреновца, дужине 3,60 км,
- Општински пут бр. 13 (ОП-13) од Лоћике (веза на Државни пут 217) до Копривнице, дужине 2,7 км,
- Општински пут бр. 14 (ОП-14) од Врћеновице (веза на Државни пут 217) до Шурића, дужине 1,5 км,
- Општински пут бр. 15 (ОП-15) од Врћеновице (веза на Државни пут 217) до Честе, дужине 0,6 км,
- Општински пут бр. 16 (ОП-16) од Лужана (веза на Државни пут 217) до Моравског Бујмира, дужине 3,3 км,
- Општински пут бр. 17 (ОП-17) од Нозрине (веза на Државни пут 217) до Беље, дужине 3,4км,
- Општински пут бр. 18 (ОП-18) од Доњег Адровца (веза на ОП-1) до Горњег Адровца, дужине 4,4 км,
- Општински пут бр. 19 (ОП-19) од Рутевца (веза на Државни пут 158) до Брадарца- Бованске клисуре (веза на
Државни пут 217) дужине 6,0 км,
- Општински пут бр. 20 (ОП-20) од Ал. Рудника (веза на Државни пут 158) до Бобовишта-Ћићине (веза на
Државни пут 158) дужине 7,0 км,
- Општински пут бр. 21 (ОП-21) од Горњег Крупца (веза на Веза на ОП-7) до Преконога (граница са општином
Соко Бања), дужине 5,8 км,
- Општински пут бр. 22 (ОП-22) од Тешице (веза на Државни пут 217) до Дражевца (веза на Државни пут 158)
дужине 5,0 км,
- Општински пут бр. 23 (ОП-23) од Банковца (веза на Државни пут 217) до Грејача (веза на ОП-3) дужине 2,0
км,
- Општински пут бр. 24 (ОП-24) од Глоговице (веза на Државни пут 158) до Пруговца (веза на ОП-9) дужине
7,0 км,
- Општински пут бр. 25 (ОП-25) од Глоговице (веза на Државни пут 158) до Алексинца (веза на ул. Максима
Горког) дужине 3,0 км,
- Општински пут бр. 26 (ОП-26) од Житковца (веза на Државни пут 217) до Доњег Адровца (веза на ОП-1),
дужине 2,2 км.
Члан 5.
Општински путеви и улице у насељима изграђују се на основу техничка документације и одредаба
Закона о јавним путевима и Закона о планирању и изградњи, које се односе на изградњу, санацију и

Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

15.мај

2018. године

страна 127

реконструкцију путева. Одлуку о изградњи, санацији и реконструкцији општинских путева и улица доноси
Скупштина општине Алексинац, а одобрење за извођење радова издаје надлежно Одељење Општинске управе.
Члан 6.
Некатегорисани путеви се изграђују на основу техничке документације чији обим и садржај одређује
орган општинске управе надлежан за послове грађевинарства. Одлуку о изградњи некатегорисаних путева
доноси Скупштина општине Алексинац, а одобрење за извођење радова издаје надлежно Одељење општинске
управе.
Члан 7.
Јавни пут сачињавају: труп пута, путни објекти и путни појас између тачака удаљених најмање 1 метар
од крајње тачке попречног профила пута са обе стране.
Члан 8.
Јавни путеви могу се изграђивати за двосмерни или једносмерни саобраћај. Ширина коловоза за
двосмерни саобраћај мора да буде најмање 5 метара, а за једносмерни саобраћај 3 метра са проширењем за
мимоилажење или претицање на сваких 500 метара.
Члан 9.
Некатегорисани путеви се могу изграђивати са или без коловозног застора. На укрштању са
Општинским путем мора се изградити коловозни застор од камена, бетона или асфалта на некатегорисаном
путу у дужуни од најмање 10 метара и са ширином од најмање 3 м.
Члан 10.
По завршеној изградњи, санацији или реконструкцији јавних путева, за које је издато одобрење за
извођење радова, врши се технички преглед изведених радова и издаје одобрење за употребу и упис у
катастарски операт.
Члан 11.
Послови на изградњи, санацији или реконструкцији јавних путева: пројектовање, административно
технички послови, евиденција и стручни надзор, обавља Општинска управа општине Алексинац-Одељење за
комуналне и грађевинске послове. Изградња, санација или реконструкција јавних путева се путем јавних
набавки уговара са предузећем које испуњава законске услове за извођење оваквих радова.
Коловозе делова аутопута и државних путева, који пролазе кроз територију општине Алексинац,
уређује и одржава о свом трошку Републичка дирекција за путеве, у складу са законом.
Члан 12.
Средства за изградњу, санацију или реконструкцију општинских путева и улица у
обезбеђују се из:
- прихода буџета општине,
- наменских средстава других нивоа власти и
- других извора у складу са законом.

Алексинцу

IV ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У АЛЕКСИНЦУ
Члан 13.
Под одржавањем општинских путева и улица подразумевају се радови којима се обезбеђује несметан
и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута. Одржавање јавног пута обухвата редовно, периодично
и ургентно одржавање.
Члан 14.
Радови на редовном одржавању су: редовни прегледи улица, путева и објеката, чишћење коловоза од
нечистоће и одрона, поправци оштећења на свим елементима доњег и горњег строја коловоза, поправци
тротоара, уређење ивичњака, уређење банкина, чишћење јаркова, пропуста и других објеката, поправка
мостова, заштита мостова и објеката од корозије, поправци и обнављању хоризонталне, вертикалне и
светлосне сигнализације, уређењу и одржавању зелених површина, банкина и засада и грађевински захвати за
које није потребно издавање одобрења за извођење радова.

Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

15.мај

2018. године

страна 128

Члан 15.
Одржавањем путева у зимском периоду сматрају се радови и активности неопходни за обезбеђење
проходности и безбедности саобраћаја, на путевима и улицама, који могу бити угрожени снежним падавинама,
завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске температуре или појаве ледене кише.
Зимско одржавање утврђује се Планом зимског одржавања који доноси Скуштина општина
Алексинац, најкасније до 1 /првог/ новембра текуће године, а за наступајући зимски период.
Члан 16.
Радови на периодичном одржавању обухватају: ојачање коловозне конструкције, рехабилитацију и
појачано одржавање. Радови на периодичном одржавању изводе се на основу техничке документације и
одобрења за извођење радова које издаје надлежни орган општинске управе.
Члан 17.
Радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и
ванредним околностима у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.
Члан 18.
Одржавање некатегорисаних путева је обавеза Месних Заједница, предузећа које газдује шумама и
других корисника.
Члан 19.
За време трајања радова на одржавању примењују се све прописане мере ХТЗ: сигнализација,
регулисање саобраћаја, безбедност радника и учесника у саобраћају, спречавање штете трећим лицима и др.
Члан 20.
За одржавање општинских путева и улица у Алексинцу средства се обезбеђују у буџету општине. За
одржавање улица у сеоским насељима и некатегорисаних путева средства обезбеђују: Буџет општине
Алексинац, Месне Заједнице, корисници путева и др.
Члан 21.
Послове на одржавању општинских путева и улица у Алексинцу, коришћење, заштита, развој,
управљање, административно технички послови, евиденција и стручни надзор, врши Одељење за комуналне
и грађевинске послове општинске управе Алексинац.
V ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У АЛЕКСИНЦУ
Члан 22.
Одредбе Закона о јавним путевима о заштити путева односе се и на заштиту општинских путева и
улица. Заштита улица и путева врши се ради очувања њихове употребне вредности.
Члан 23.
На општинским путевима и улицама са савременим коловозом забрањено је кретање возила са
гусеницама сем возила Војске Србије, али уз надокнаду проузроковане штете као и запрежних возила без
пнеуматика.
Члан 24.
Забрањено је заузимање и преоравање општинских путева и улица, остављање било каквих предмета
или материјала на овим путевима, испуштање отпадних и других вода, бацање смећа или отпадног материјала,
остављање нерегистрованих и неисправних возила или вршење било каквих радњи којима се оштећује пут и
омета одвијање саобаћаја.
Члан 25.
На општинском путу и улици забрањено је: привремено или стално заузимање пута и извођење радова
који нису у вези са његовом реконструкцијом и одржавањем, посипање, остављање или бацање било каквих
предмета или материјала, вучење предмета (греде, балвана, плугова, камених блокова и сл.) на путу, спуштање
низ стране засека, усека и насипа дрвене грађе, дрва за огрев, камење и другог материјала, паљење траве,
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пуштање стоке на пут, као и напасање на путном земљишту, грађење појила за стоку, држање ђубришта или
гнојних јама у заштитном појасу пута, испуштање отпадних и других вода на путно земљиште, на пут или
путни јарак или спречавање отицање воде са пута и из пропуста кроз труп пута, наношење блата са прилазног
пута на локални пут, ометање или угрожавање саобраћаја на путу.
Члан 26.
Предузеће, предузетник или физичко лице које раскопава јавну површину дужно је да пре
раскопавања јавне површине положи новчана средства у депозит код управе надлежне за финансије, или
банкарску гаранцију, а ради обезбеђења враћања јавне површине у првобитно стање.
Новчана средства из предходног члана утврђују се у висини вредности радова неопходних за враћање
јавне површине у првобитно стање, а на основу потврде коју издаје Одељење за комуналне и грађевинске
послове Општинске управе општине Алексинац.
Уколико предузеће, предузетник или физичко лице у року од 5 дана од дана завршетка раскопавања
или истека накнадно продуженог рока за раскопавање не доведе раскопану јавну површину у првобитно стање,
надлежни инспектор донеће решење о извођењу радова од стране другог лица, на терет ових субјеката, из
новчаних средстава депозита.
Стручни надзор над квалитетом изведених радова на довођењу јавне површине у првобитно стање
врши Општинска управа општине Алексинац-Одељење за комуналне и грађевинске послове.
Члан 27.
Лице које наноси смеће или други материјал на пут дужно је да га уклони.
Сопственици, односно корисници јавних локала, биоскопа, земљишта, простора за јавне приредбе и
других објеката поред пута дужни су да редовно чисте и одржавају део пута испред својих објеката.
Општински пут и улица се чисти на начин којим се не омета саобраћај, односно не угрожава
безбедност саобраћаја и не наноси штета путу и путним објектима.
Уколико лице које наноси смеће или други материјал на пут или улицу, односно сопственик или
корисник објекта поред пута или улице не поступи у смислу става 1 до 3 овог члана, улица ће бити очишћена
о његовом трошку, по налогу комуналног инспектора, а локални пут по налогу инспектора за путеве.
Члан 28.
Грађевински и други материјал, који не служи одржавању општинских путева, не може се остављати
поред пута на растојању мањем од 5 метара. Рачунајући од спољне ивице земљишног појаса.
Изузетно, управа надлежна за саобраћај може да одреди мање растојање из става 1 овог члана, ако то
не утиче на прегледност пута, а услови терена то омогућавају.
Члан 29.
Ограде и дрвеће поред локалних путева подижу се тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају
безбедност саобраћаја.
Ширина појаса поред пута, у коме не могу да се подижу ограде и дрвеће, износи 3 метра, рачунајући
од спољне ивице земљишног појаса.
Члан 30.
У зонама укрштања улица, као и улице и општинских путева, троуглове прегледности одређује управа
надлежна за саобраћај, према важећим стандардима и нормативима из саобраћајног инжењерства.
Члан 31.
Возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије (ванредни превоз)
може се користити на улицама, општинским и некатегорисаним путевима само на основу посебне дозволе,
коју издаје орган надлежан за саобраћај.
Возила из става 1 овог члана, које се користи без посебне дозволе, може искључити из саобраћаја
градски инспектор за путеве или овлашћени радник Министарства унутрашњих послова.
Штету почињену ванредним превозом улици, односно општинском или некатегорисаном путу и
путним објектима, сноси превозник.
Члан 32.
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На путу и путном објекту и у њиховој близини забрањено је извођење радова којима би се могли
оштетити или угрозити пут или путни објекат, повећати трошкове одржавања пута и путног објекта или
ометати, односно угрожавати саобраћај на путу.
Члан 33.
На местима на којима се окупљају грађани у великом броју (спортски стадиони, сајмишта, школе,
јавни локали и сл.) или на местима која се користе за држање стоке у већем броју (пашњаци, ергеле и сл.), а
налазе се поред општинског пута са густим моторним саобраћајем, морају се поставити заштитне ограде на
начин како то захтева безбедност саобраћаја и заштита пута и путних објеката од оштећења.
Заштитне ограде дужне су да подигну и одржавају сопственици, односно корисници земљишта или
објеката из става 1 овог члана. Ако сопственик, односно корисник то не учини, надлежна инспекција ће
наложити да се о трошку сопственика, односно корисника ограде подигне и одржава, од стране предузећа или
предузетника коме је град поверио те послове.
Члан 34.
Општинска управа општине Алексинац-Одељење за комуналне и грађевинске послове дужна је да
покрене поступак код управе надлежне за инспекцијске послове, односно општинске управе ради рушења
објеката, односно уклањања објеката, стубова, рекламних паноа, који су изграђени без одобрења, односно
постављени без сагласности на улици, општинском путу и јавној површини.
VI УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ, ЈАВНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА
Члан 35.
Управљање општинским путевима и улицама у насељима у смислу ове Одлуке јесте: заштита пута,
вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији путева, организовање и обављање стручних
послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; уступање радова на одржавању;
организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
планирањем изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута; вођење евиденције и вршење јавних
овлашћења.
Члан 36.
Општинска управа општине Алексинац–Одељење за комуналне и грађевинске послове предлаже
програм изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица у Алексинцу у складу
са потребама и могућностима финансирања изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских
путева и улица у Алексинцу. Програм доноси Скупштина општине Алексинац. Средства за реализацију
Програма обезбеђују се у буџету општине Алексинац.
Члан 37.
Општинска управа општине Алексинац–Одељење за комуналне и грађевинске послове је дужна да
организује и реализује Програм на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева и да
омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њима.
Члан 38.
Општинска управа општине Алексинац–Одељење за комуналне и грађевинске послове обавља и
следеће послове:
1. даје услове и сагласност за прикључење прилазних путева на општинске путеве,
2. издаје сагласност за постављање натписа поред општинских путева и улица у насељима,
3. даје сагласност за постављање инсталација и водова у трупу јавних путева, земљишном и
заштитном појасу;
Дозволу, одобрење, сагласност или мишљење из става 1. Овог члана Општинска управа општине
Алексинац–Одељење за комуналне и грађевинске послове је дужно да изда, ако су испуњени услови, у року
од осам дана од подношења захтева. Општинска управа општине Алексинац–Одељење за комуналне и
грађевинске послове је дужна да води евиденцију о управним актима донетим у вршењу јавних овлашћења.
Против управних аката из става 2. Овог члана може се поднети жалба Општинском већу општине Алексинац.
VII НАДЗОР
Члан 39.
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Надзор над извршењем одредаба Закона које се односе на улице у насељима и јавне путеве и одредаба
ове Одлуке врши орган управе надлежан за послове саобраћаја преко инспекцијске службе.
Инспекцијски надзор над извршавањем наведених прописа обухвата нарочито:
1. Стање општинских, јавних путева и улица у насељима, одржавање по техничким и другим
прописима, примене техничких и других прописа приликом извођења радова и употребе материјала;
2. Услове саобраћаја и мере заштите ових путева и улица;
3. Изградњу и реконструкцију општинских и јавних путева и улица у насељима и израде техничке
документације за изградњу и реконструкцију;
4. Испуњавање услова прописаних за лица која врше пројектовање, техничку и унутрашњу контролу,
руковођење радовима и врше стручни надзор.
Члан 40.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за општинске и јавне путеве, некатегорисане путеве и
улице у насељима овлашћен је и дужан да:
1. Прегледа техничку и другу документацију у вези са изградњом, реконструкцијом и одржавањем ових
путева као и да прегледа радове изведене на овим путевима и нареди отклањање недостатака;
2. Обустави радове који се изводе супротно прописима или се изводе у непосредној близини ових путева;
3. Нареди рушење објеката и уклањање инсталација постављених у заштитном појасу и нареди уклањање
објеката, материјала, ограда, дрвећа и растиња подигнутих или остављених противно одредбама прописа о
општинским и некатегорисаним путевима;
4. Забрани привремено саобраћај за возила која наносе штету на овим путевима, а немају дозволу за ванредни
превоз.
5. Забрани радове на путевима који се изводе без одобрења надлежног органа.
Жалба на решење којим се забрањују радови на путевима који се изводе без одобрења надлежног
органа не задржава његово извршење.
Рок за враћање путног земљишта у првобитно стање, у случају забране извођења радова без одобрења
или прекопавања, не може бити краћи од 3 ни дужи од 8 дана.
Предузима и друге мере и радње за заштиту ових путева и безбедно одвијање саобраћаја на њима за
које је овлашћен.
Против решења инспектора може се изјавити жалба, у року од осам дана од дана достављања,
Општинском већу општине Алексинац. Жалба не одлаже извршење решења којим се забрањују радови или
саобраћај, односно којим се наређује отклањање недостатака којима је угрожено безбедно одвијање
саобраћаја.
Против решења надлежног органа из Члана 38 може се изјавити жалба, у року од осам дана од дана
достављања, Општинском већу општине Алексинац.
Саобраћајни инспектор издаје прекршајни налог за који је одређена казна у фиксном износу.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
За прекршај због непоступања по одредбама ове Одлуке, као и за поступање супротно одредбама исте
казниће се:
1. Предузеће или правно лице новчаном казном у износу од 75.000 динара;
2. Предузетник новчаном казном од 37.000 динара;
3. Физичко лице новчаном казном од 12.000 динара.
Члан 42.
За прекршај због неизвршење решења инспектора за општинске, јавне путеве и улице у насељима
казниће се:
1. Предузеће или правно лице новчаном казном у износу од 100.000 динара;
2. Предузетник новчаном казном од 50.000 динара;
3. Физичко лице новчаном казном од 15.000 динара.
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VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању локалних путева на територији
општине Алексинац и одређивање њихових праваца (Међуопштински службени лист Ниш број 14/1991 и
„Службени лист општине Алексинац“ број 6/2002) и Одлука о локалним и некатегорисаним путевима
(„Службени лист општине Алексинац“, број 4/1994).
Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-49
У Алексинцу, 15.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 2.став 3.тачка 14, члана 3. став.1 тачка 14. члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), члана 66. Закона о добробити животиња
("Службени гласник РС", бр 41/09), члана 46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр 91/05, 30/10 и 93/12)
и члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац ("Службeни лист општине Алексинац", бр. 7/2013, 23/2014, 9/2015 и
21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од 15.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности зоохигијене, права и обавезе
корисника комуналне услуге и вршилаца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.
Овом одлуком се уређује и организовање обављања осталих послова зоохигијенске службе као и обављањање
систематске дератизације, дезинсекцие и дезинфекције као опште превентивне мере за заштиту становништва од заразних
болести.
Члан 2.
Комунална делатност зоохигијене обухвата:
1. хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у
прихватилишту за животиње;
2. лишавање живота неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње;
3. контролу и смањење популације напуштених паса и мачака;
4. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за нешкодљиво уклањање;
5. спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
Површине јавне намене у смислу одредаба ове одлуке јесу површине јавне намене одређене Одлуком о
заузећу јавних површина.
Члан 3.
Остали послови зоохигијенске службе обухватају:
1. хватање и збрињавање напуштених животиња свих врста (осим паса и мачака) у прихватилишта за
животиње;
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња;
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3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња свих врста од објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла.
Члан 4.
Спровођење систематске дератизације, дезинсекцие и дезинфекције као опште превентивне мере за заштиту
становништва од заразних болести, спроводи се у насељеним местима ,стамбеним објектима, у објектима за јавни
саобраћај, у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и другим објектима у којима се обавља
друштвена односно јавна делатност и другим површинама, у складу са програмом који доноси Општинско веће за сваку
годину.
Програм из става 1.овог члана нарочито садржи: податке о територији на којој ће се мера спроводити,
учесницима у поступку спровођења мера ,времену и роковима за спровођење тих мера,праћењу спровођења мера и процена
постигнутих резултата, извору и динамици обезбеђивања средстава за реализацију тих програма и др..
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 5.
Послове из делатности зоохигијене из члана 2. став 1.тачка 1, 2, 3. и 4. ове одлуке, обавља Јавно комунално предузеће
„Комуналне услуге“ Алексинац (у даљем тексту : Предузеће).
Предузеће доноси годишњи програм обављања делатности зоохигијене, који
садржи:
1. обим послова које обавља у оквиру делатности зоохигијене, у складу са законом и
подзаконским актима, са динамиком њихове реализације,
2. начин организовања и извршавања послова из делатности зоохигијене, и
3. износ потребних средстава за реализацију програма.
На програм из става 1. овог члана Општинско веће даје сагласност.
Програм из става 1. овог члана доноси се до краја текуће године за наредну годину.
Послове из члана 2. став 1. тачка 5. послове зоохигијенске службе, из члана 3. и послове из члана 4. ове одлуке,
обавља Вршилац делатности, коме се, у складу са законом, обављање ових послова повери (у даљем тексту: Вршилац
делатности).
Члан 6.
Предузеће је дужно да обављање делатности зоохигијене организује тако да обезбеди:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и
стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност
корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање
комуналних делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Члан 7.
У вршењу послова делатности зоохигијене - послова хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и
изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње Предузеће је дужно да:
1. прикупља напуштене и изгубљене псе и мачке и то нарочито у околини школа, предшколских и других установа,
пијаца, угоститељских објеката, стајалишта, аутобуске и железничке станице и других површина око јавних објеката;
2. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима и мачкама и прикупља их;
3. врши превоз прикупљених паса и мачака до прихватилишта;
4. прикупљене псе и мачке смешта у прихватилиште при чему предузима следеће мере: врши тријажу, третман против
екто и ендопаразита, утврђивање идентитета, обавештавање власника, односно проверу на списку тражених животиња,
преглед од стране ветеринара и утврђивање здравственог стања, смешта и разврстава животиње према полу, врши
стерилизацију, обележавање (у складу са Законом о ветеринарству) и увођење у евиденцију прихватилишта;
5. брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња;
6. врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште;
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У вршењу послова делатности зоохигијене из става 1. овог члана, Предузеће је дужно да у свему поступа у складу са
правилником којим се ближе прописују услови за заштиту добробити животиња у погледу простора, просторија и опреме,
које мора да испуњава прихватилиште за напуштене животиње, начин поступања са животињама у овим објектима,
програм обуке о добробити животиња, садржина и начин вођења евиденције у прихватилиштима, начин и средства за
прикупљање напуштених и изгубљених животиња, као и начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених
животиња.
Члан 8.
У прихватилиште смештају се:
1) напуштени и изгубљени пси и мачке,
2) пси и мачке чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима,
3) пси и мачке које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу,
4) пси и мачке које су у опасности.
Предузеће је дужно да сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама за заштиту животиња, као и
да редовно обавештава јавност и друге власнике прихватилишта о животињама које се налазе у прихватилишту.
Члан 9.
Лица која се у прихватилишту брину о животињама, морају бити обучена за поступање са животињама у складу са
Законом и осталим подзаконским актима.
Члан 10.
У вршењу послова делатности зоохигијене - послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене
и изгубљене животиње, Предузеће је дужно да у свему поступа у складу са законом и правилником којим се ближе
прописују услови и средства за лишавање животиња живота.
Члан 11.
Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухвата:
1. регистрацију и обележавање свих напуштених паса и мачака,
2. изградњу прихватилишта и побољшање услова у постојећим прихватилиштима,
3. стерилизацију,
4. удомљавање,
5. лишавање живота паса и мачака на хуман начин, у складу са одредбама Закона о добробити животиња, и
6. спровођење стратегије "ухвати-стерилиши-пусти".
У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, Предузеће је дужно да поступа у складу
са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака (у даљем тексту: Програм).
Програм из става 2. овог члана, доноси Општинско Веће.
Члан 12.
Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или
уништавање отпада животињског порекла обухватају:
1. примање пријава о налажењу леша животиња на површини јавне намене;
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене,
3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са површина јавне намене до објекта за нешкодљиво
уклањање;
У вршењу послова из става 1. овог члана, Предузеће је дужно да поступа у складу са законом и актима донетим на основу
закона.
Члан 13.
Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката, спровођењем
мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене обухватају:
1.старање о броју и врсти присутних штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
2. пријем пријава о присутности штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
3. предузимање мера ради смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
4. надзор над спровођењем смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката, и
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5. друге послове којима се спроводи мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и
инсеката.
У вршењу послова из става 1. овог члана и члана 4. ове одлуке, Вршилац делатности је дужан да испуњава услове у
погледу просторија, кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте и количине препарата и других потребних средстава за
спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
Спровођење дератизације и уништавање крпеља и комараца обухвата примену хемијских, механичких и биолошких
средстава за сузбијање штетних врста глодара, крпеља и комараца.
Предлог о врсти, типу и количини средстава која ће се употребити, даје Вршилац делатности у складу са важећим
законским прописима.
Члан 14.
У случају поремећаја или прекида у обављању делатности зоохигијене ,услед више силе или других разлога који
нису могли да се предвиде, односно спрече, Предузеће односно Вршилац делатности је обавезан да одмах, обавести
Општинску управу-Одељење за привреду и без одлагања, предузме мере на отклањању узрока поремећаја.
Члан 15.
У случајевима из члана 14. ове одлуке, Предузеће односно Вршилац делатности је обавезно да истовремено са
предузимањем мера, обавести Општинску управу-Одељење за привреду, о разлозима поремећаја или прекида, као и о
предузетим мерама.
Кад Општинска управа-Одељење за привреду, прими обавештење из става 1. овог члана, дужна је да без одлагања о
томе обавести Општинско веће и предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере неопходне за
несметано обављање ове комуналне делатности и то:
1. oдрeди рeд првeнствa и нaчин обављања делатности зоохигијене,
2. нaрeди мeрe зa зaштиту комуналних и других објеката, уређаја и имовине Предузећа која служи за обављање
делатности зоохигијене,
3. прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих пoслeдицa и другe пoтрeбнe мeрe, и
4. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид у oбaвљaњу делатности зоохигијене, кao
и oдгoвoрнoст зa нaкнaду учињeнe штeтe.
Члан 16.
У случају прекида у обављању послова услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада.
Члан 17.
Власник односно држалац који изгуби пса или мачку дужан је да тај губитак без одлагања а најкасније у року од три
дана од дана губитка животиње, пријави Предузећу и ветеринарској служби.
Ако власник, односно држалац пса или мачке не пријави губитак из става 1. овог члана, сматра се да је напустио
животињу.
Трошкове збрињавања напуштених паса и мачака сноси власник.
Члан 18.
Трошкове уклањања лешева животиња са површине јавне намене до објеката за нешкодљиво уклањање сноси
власник, а ако је власник непознат трошкове сноси власник прихватилишта.
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 19.
Извори средстава за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:
- прихода буџета општине,
- наменских средстава других нивоа власти и
- других извора, у складу са законом.
Члан 20.
За обављање и развој делатности зоохигијене из члана 2. ове одлуке обезбеђују се средства у буџету општине.
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Висина средстава која се опредељује у буџету општине за обављање делатности зоохигијене одређује се на основу
јединичне цене комуналних услуга и количине извршених комуналних услуга у претходном периоду.
Члан 21.
Комуналну услугу хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених паса и мачака у прихватилишта,
лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене животиње и спровођења мера из програма контроле и
смањења популације напуштених паса и мачака, плаћају власници или држаоци паса и мачака односно животиња, уколико
се утврди њихов идентитет.
Цене комуналних услуга из става 1. овог члана утврђују се ценовником Предузећа на основу елемената за одређивање
цена комуналних услуга утврђених законом.
На ценовник из става 2. овог члана, сагласност даје Општинско Веће.
IV. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 22.
Послове из члана 2.став 1.тачка 5. послове зоохигијенске службе из члана 3. и послове из члана 4. ове одлуке, обављају
јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: Вршилац делатности),
коме се у складу са законом, обављање појединих послова повери.
Поверавање послова из члана 2. став 1. тачка 5. и члана 4. ове одлуке, врши се у складу са Законом о јавним набавкама.
Поверавање појединих послова зоохигијенске службе чије финансирање се не врши из средстава буџета општине, врши
се на основу јавног позива.
Одлуку о расписивању јавног позива доноси Председник општине, на предлог Општинске управе-Одељења за
комуналне и грађевинске послове.
Одлуку о поверавању послова зоохигијенске службе доноси Председник општине.
На основу одлуке из става 4. овог члана са изабраним Вршиоцем делатности закључује се уговор.
Члан 23.
Хватање и збрињавање напуштених животиња свих врста (осим паса и мачака) у прихватилишта за животиње врши се
по пријави или по основу сазнања.
Вршилац делатности је дужан да ухваћену животињу смести у одговарајуће прихватилиште, и да је на одговарајући
начин збрине.
Вршилац делатности је дужан да предузме мере за проналазак власника односно држаоца ухваћене животиње.
Трошкове хватања и збрињавања напуштених животиња из става 1. овог члана сноси власник или држаоц животиња, a
aкo је непознат, трошкове хватања и збрињавања сноси Вршилац делатности.
Члан 24.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру,излагање, одржавање такмичења или
промета животиња, Вршилац делатности врши за све кориснике осим из објеката који су регистровани као фарме.
Уклањање лешева из става 1. овог члана Вршилац делатности врши по пријави власника или држаоца животиња.
Власник односно држалац животиња је дужан, да одмах а најкасније у року од 12 сати пријави Вршиоцу делатности да
му је животиња угинула уз навођење адресе и власника објекта или домаћинства.
Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, леш животиње може бити уклоњен само
по налогу ветеринарског инспектора.
Трошкове уклањања лешева животиња из става 1. овог члана сноси власник или држаоц животиња.
Члан 25.
Транспорт или организовање транспорта лешева животиња свих врста од објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског
порекла, вршилац послова обавља на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Трошкове транспорта лешева животиња из става 1. овог члана, сноси власник или држаоц животиња.
Члан 26.
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Нешкодљиво уклањање животињских лешева врши се прерадом у кафилерији, закопавањем у јаме гробнице или на
сточном гробљу , на начин и по поступку утврђеном посебним прописима.
О изградњи објеката из става 1. овог члана, стара се Одељење за грађевинске и комуналне послове општинске Управе
општине Алексинац
Члан 27.
Средства за изградњу и одржавање објеката из члана 26.став 1.ове одлуке, обезбеђују се у буџету општине Алексинац.
Члан 28.
Забрањено је:
1.остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на површинама јавне намене;
2. сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху.
3.спречавати службена лица Предузећа у вршењу послова прописаних чл.7.став 1. тачка 1.ове одлуке.
V. НАДЗОР
Члан 29.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа-Одељење за привреду и Одељење за комуналне и грађевинске
послове.
Члан 30.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке у делу обављања делатности зоохигијене обавља
Општинска управа- Одељење за инспекцијске послове.
У вршeњу пoслoвa инспeкциjскoг нaдзoрa 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.
Прoтив рeшeњa кoмунaлнoг инспeктoрa мoжe сe изjaвити жaлбa Општинском вeћу у рoку oд 15 дaнa
oд дaнa дoстaвљaњa рeшeњa.
Кoмунaлни инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг зa прeкршaj зa кojи je oдрeђeнa нoвчaнa кaзнa у
фикснoм изнoсу.
Нa oвлaшћeњa кoмунaлнoг инспeктoрa кoja нису прoписaнa oвoм oдлукoм схoднo сe примeњуjу
oдрeдбe зaкoнa кojимa сe урeђуje инспeкциjски нaдзoр.
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1.не поступа у складу са чланом 7. Ове одлуке;
2.не врши смештај паса и мачака у прихватилиште у складу са чланом 8. Ове одлуке;
3.не поступа у складу са чланом 11.став 2. Ове одлуке;
4.не врши послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене у складу са чланом 12. Ове
одлуке;
5.не поступа у складу са одредбама члана 26.став 3.ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара.
Члан 32.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај Вршилац делатности –правно лице ако:
1. не поступа у складу са чланом 13. Ове одлуке.
2. не поступи у складу са чланом 23.став 2. и 3. Ове одлуке;
3. не поступа у складу са чланом 24.став1. и 2. Ове одлуке;
4. не поступа у складу са чланом 15.став 1. Ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000 динара.
Члан 33.
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Новчаном казном од 20.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко лице ако:
1.поступа супротно забранама из члана 28. Ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном од 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да важи Одлука о организовању, сакупљању и нешкодљивом уклањању
животињских лешева и о мерама за хватање и уништавање паса и мачака луталица („Службени лист општине Алексинац“,
број 8/02 и 4/06)
Члан 35.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алексинац.
I Број: 011-50
У Алексинцу, 15.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и
104/2016) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број
7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана
15.05.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ КОНТИНУИРАНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА
КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Овом одлуком одређује се начин континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга о
квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних услуга.
Члан 2.
Корисници комуналних услуга изјашњаваће се, о квалитету пружених услуга, анкетом (попуњавањем
упитника) коју ће спроводити вршилац комуналне услуге.
Изјашњавање ће се спроводити најмање једном годишње. О исходу изјашњавања корисника
комуналних услуга вршилац ће обавестити оснивача у свом редовном годишњем извештају.
Члан 3.
Укoликo су рeзултaти изjaшњaвaњa кoрисникa кoмунaлних услугa тaкви дa вeћинa кoрисникa ниje
зaдoвoљнa пружeнoм кoмунaлнoм услугoм oдрeђeнoг вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти, jeдиницa лoкaлнe
сaмoупрaвe пoкрeћe пoступaк прeиспитивaњa рaдa тoг вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти и нaлaжe му дa oтклoни
нeдoстaткe кojи су нaвeдeни у изjaшњaвaњу кoрисникa у рoку кojи нe мoжe бити дужи oд 90 дaнa.
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Члан 4.
Укoликo вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти нe пoступи у склaду ca претходним чланом у пoглeду
oтклaњaњa нeдoстaтaкa квaлитeтa пружeнe кoмунaлнe услугe, jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe мoжe пoвeрити
oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти другoм вршиoцу кoмунaлнe дeлaтнoсти кojи испуњaвa услoвe у складу са
Законом о комуналним делатностима.
Члан 5.
Вршиоци комуналних услуга у смислу члана 1. ове одлуке су Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Алексинац, Јавно комунално предузеће „Комуналне услуге“ Алексинац и Јавно предузеће за
путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-51
У Алексинцу, 15.05.2018. 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) и члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац ("Службeни лист општине Алексинац", бр. 7/2013,
23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од 15.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ - ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о максималном број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Алексинац за 2017. годину („Службени лист општине Алексинац“, број 19/17, 22/17 и 26/2017) у
члану 3.став 1. алинеја 4.мења се и гласи:
„-ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац....................................................................81 запослени“.
У члану 3.став 1. алинеја 10.мења се и гласи:
„- Центар за културу и уметност Алексинац......................................................................23 запослена“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном 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: 011-52
У Алексинцу, 15.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 52., тачка 42. и члана 10. Статута општине Алексинац ( „Сл. лист општине
Алексинац“, бр. 8/08, 7/13, 23/14, 9/15, 21/15), члана 1. и члана 10. Одлуке о јавним признањима општине
Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“, бр.3/2004), Скупштина општине Алексинац, на седници од
15.05.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
Поводом Дана општине Алексинац, Скупштина општине Алексинац додељује следећа јавна
признања:
I
ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Томислав Трифуновић, дугогодишњи позоришни, филмски и телевизијски стваралац,
За допринос у области културе и афирмације општине Алексина.
II
НАГРАДЕ
За изузетна достигнућа из области историје и археологије:
- Петар Милојевић, дипломирани археолог и
- Татјана Трајковић – Филиповић, дипломирани археолог;
За најбољу шахисткињу:
- Анастасија Војиновић, ученица;
За доприносе у области социјалне заштите:
- Јасмина Николић, директор Центра за социјални рад.
Награда општине Алексинац додељује се у новчаном износу од 25.000,00 динара.
III
ПОХВАЛЕ
За допринос у побољшању и унапређењу услова за бољи живот својих суграђана:
- Владан Милојевић, председник Месне заједнице Витковац;
За допринос у области образовања и васпитања:
- Основна школа „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу;
За промоцију и афирмацију спорта у Алексинцу:
-Спортски савез општине Алексинац.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење о додели јавних признања за 2018. годину објављује се у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 020-98
У Алексинцу, 15.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

`

ПРЕДСЕДНИК,
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 16.став 1.тачка 4, члана 18.став 3. и члана 19. Закона о ефикасном коришћењу
енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2013), члана 2. Правилника о условима за именовање
енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
31/2016) и члана 69. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број
7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Председник општине Алексинац доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I
Марина Солуновић, дипломирани инжењер архитектуре, запослена у Општинској управи општине
Алексинац, именује се за Енергетског менаџера општине Алексинац, лиценца Министарства рударства и
енергетике РС за област општинске енергетике бр.ЕМО 0070 18.
II
Енергетски менаџер обавља послове прописане Законом о ефикасном коришћењу енергије и
Правилником о условима за именовање енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе и то:
- прикупља и анализира податке о начину коришћења енергије обвезника система;
- припрема програме и планове из члана 6. став 1. тач. 4) и 5) Закона о ефикасном коришћењу
енергије;
- предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији;
- стара се о припреми годишњег извештаја из члана 18. став 1. тачка 6) наведеног закона;
- предузима и друге активности и мере прописане законом.
III
Енергетски менаџер општине Алексинац се именује на период од четири године из реда стално
запослених.
Енергетски менаџер има положен испит за енергетског менаџера за област општинске енергетике,
решење број:312-01-00225/1/2018-06 од 10.04.2018.године.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
II Број: 020-93
У Алексинцу, 11.05.2018. године
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ненад Станковић, с.р.
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