
 

Година  XXII      Бр.   11                      28. Мај  2014. године                        Бесплатан примерак 

   

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана Закона о локалним изборима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010, Одлука УС 54/2011) и члана 46. став 2. Статута општине 

Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", број 7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине 

Алексинац, на седници одржаној дана 27.05.2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

МИЛАНУ ВЕЉКОВИЋУ ИЗ АЛЕКСИНЦА 

 

I 
 Утврђује се да је престао мандат одборнику Милану Вељковићу из Алексинца, због подношења 

оставке дана 16.05.2014.године. 

 

II 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења 

одлуке. 

III 

 Одлуку доставити: именованом, Изборној комисији општине Алексинац, Општинском одбору 

Демократске странке у Алексинцу и Архиви општине Алексинац. 

 

IV 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Алексинац ". 

  

I Број: 011-46 

У Алексинцу, 27.05.2014. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                 Председник                                                   

                                                                                 Грујица Вељковић, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана Закона о локалним изборима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010, Одлука УС 54/2011) и члана 46. став 2. Статута општине 

Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", број 7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине 

Алексинац, на седници одржаној дана 27.05.2014. године, донела ј 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ 

ВУКИЦИ ПЕТРОВИЋ ИЗ АЛЕКСИНЦА 

 

I 

 Утврђује се да је престао мандат одборници Вукици Петровић из Алексинца, због подношења 

оставке дана 16.05.2014.године. 

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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II 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења 

одлуке. 

III 

 Одлуку доставити: именованоj, Изборној комисији општине Алексинац, Општинском одбору 

Демократске странке у Алексинцу и Архиви општине Алексинац. 

 

IV 

 Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Алексинац ". 

  

I Број: 011-47 

У Алексинцу, 27.05.2014. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                                               Председник 

                                                                                 Грујица Вељковић, с .р. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
На основу члана 39.Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“, број104/2009) и 

члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 7/13-пречишћени 

текст), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 27.05.2014. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ 

ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ 

НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу - сачињена од стране 

Савета европских општина и регија (ЦЕМР). 

 

II 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ општина Алексинац  да у складу са Европском повељом о родној равноправности 

на локалном нивоу изради Локални акциони план за унапређење родне равноправности  на територији 

општине Алексинац. 

 

III 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Алексинац да потпише Европску повељу о родној 

равноправности на локалном нивоу. 

 

IV 

СПРОВОЂЕЊЕ Европске повеље  прати Комисија за родну равноправност и једнаке могућности општине 

Алексинац . 

 

V 

Ову Одлуку  објавити у "Службеном листу општине Алексинац ". 

 

I Број:011-49 

У Алексинцу, 27.05.2014.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                               Грујица Вељковић, с р.   
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На основу члана 39.став 3. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“, број104/2009), 

члана 32 тач.20. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/07), члана 52. тачка 7. 

Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 7/13-пречишћени текст), 

Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 27.05.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА  УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан1. 

 Овом Одлуком приступа се изради Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности 

на територији општине Алексинац за 2015.годину . 

 

Члан 2. 

 Локалним акционим планом за  унапређење родне равноправности на територији општине 

Алексинац за 2015.годину утврдиће се активности, мере и циљеви којима ће се  заинтересованим органима, 

организацијама, појединцима и свим другим субјектима обезбедити остваривање  циљева из области 

унапређења родне равноправности у општини Алексинац. 

 

Члан 3. 

 Локални акциони план за унапређење родне равноправности на територији општине Алексинац за 

2015.годину мора бити у сагласности са  Националном стратегијом за побољшање положаја жена и 

унапређење родне равноправности за период од 2009-2015.године у Републици Србији. 

 

Члан 4. 

 Носилац израде је радна група за израду Локалног акционог плана за  унапређење родне 

равноправности на територији општине Алексинац за 2015.годину, коју ће формирати Председник општине 

након усвајања ове  Одлуке. 

Члан 5. 

 Рок за израду за израду овог плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности општине Алексинац даје мишљење на 

Нацрт Локалног акционог за унапређење родне равноправности на територији општине Алексинац за 

2015.годину. 

                                                                        Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

 

I Број: 011-50 

У Алексинцу, 27.05.2014. године 

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                        Председник 

     Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 46.Закона о планирању и изградњи (,, Службени гласник РС'' број 72/09, 81/09 и 

24/11) члана 52. тачка 6. Статута општине Алексинац (,,Службени лист општине Алексинац'' број 8/08 и 

7/2013-пречишћен текст) Скупштина општине Алексинац на седници од   27.05.2014. године, доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВАКУП 

 

Члан 1. 

              Приступа се изради Плана детаљне регулације  насеља Вакуп, у даљем тексту План. 

 

Члан  2. 

             Циљ доношења плана је да се у складу са претежном наменом и смерницама из Просторниог  плана  

Алексинца, у складу са природним и стеченим вредностима простора, утврди намена земљишта и регулишу 

површине јавне намене,као и правила уређења и правила грађења,чиме ће се стећи услови да се изградња и 

уређење на овом простору  реализује уз примену потребних и одговарајућих мера заштите постојећег и 

планираног.  

Члан 3. 

              Прелиминарна граница планског подручја је граница грађевинског  подручја дефинисана 

планираним грађевинским подручјем насеља Вакуп –Просторни план општине Алексинац (,,Сл.лист 

општине Алексинац, број 4/11) проширена ка северу и североистоку од дела насеља Алексинац до реке 

Моравице рачунајући и водно земљиште ка југоистоку све у КО Вакуп. 

             Израдом плана утврдиће се коначна граница планског и грађевинског подручја. 

 

Члан 4. 

              План садржи нарочито:границу Плана и обухват грађевинског подручја;поделу простора на посебне 

целине и зоне;намену земљишта;регулационе и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози;правила уређења и правила грађења; графички део којим се приказују:регулација и 

нивелација;инфраструктурни системи;заштита животне средине и културних добара. 

 

Члан 5. 

              Рок израде Плана одредиће се динамиком реализације основних фаза израде урбанистичког плана . 

 

Члан  6. 

              Средства за израду Плана обезбеђена су  Програмом  рада за 2014.годину и финансијским планом 

Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Алексинац. 

 

Члан 7. 

              Стручна  контрола и јавни увид обавиће се по законом прописаној процедури. 

              Нацрт Плана биће изложен у просторијама Општине Алексинац и просторијама ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу општине Алексинац у трајању од 30 дана и објављен у дневном листу. 

                                                                               

Члан 8. 

               За наведени План неће се израђивати стратешка процена о чему је претходно прибављено мишљење 

надлежног органа за заштиту животне средине. 

              Разлог за овакву одлуку је то што је за Просторни план општине  Алексинац израђен Извештај о 

стратешкој процени утицаја на животну средину у чијим смерницама је наведено да се у току 

имплементације просторног плана стратешка процена неће радити за регулационе планове  за које није 

утврђено постојање значајних утицаја на животну средину а што је случај са предметним планом.  

 

Члан 9. 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Општине 

Алексинац'' . 

I Број: 011-51 

У Алексинцу,  27.05.2014.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                Грујица Вељковић, с.р. 
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             На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (,, Службени гласник РС'' број 72/09, 81/09 и 

24/11) члана 52. тачка 6. Статута општине Алексинац (,,Службени лист општине Алексинац'' број 8/08 и 

7/2013-пречишћен текст) Скупштина општине Алексинац на седници од   27.05.2014. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БОВАН 

 

Члан 1. 

              Приступа се изради Плана детаљне регулације  насеља Бован,у даљем тексту План. 

Члан  2. 

             Циљ доношења плана је да се у складу са претежном наменом и смерницама из Просторниог  плана  

Алексинца, у складу са природним и стеченим вредностима простора, утврди намена земљишта и регулишу 

површине јавне намене, чиме ће се стећи услови да се изградња и уређењена овом простору реализује уз 

примену потребних и одговарајућих мера заштите постојећег и планираног.  

Члан 3. 

              Прелиминарна граница планског подручја је граница грађевинског подручја насеља Бован 

дефинисана Просторним планом општине Алексинац (,,Сл.лист општине Алексинац'' број 4/11) проширена 

простором који обухвата површину:са југозападне стране од границе грађевинског подручја до прилазног 

пута брани,рачунајући и пут са простором уз њега ка западу и са јужне и југоисточне стране од границе 

грађевинског подручја насеља до уласка у ,,Бованску клисуру''. 

             У састав планског подручја улази и инфраструктурни коридор неопходан за регулисање 

водоснадбевања насеља Бован водом из фабрике воде ,,Бресје''. 

             Израдом  плана утврдиће се коначна граница планског и грађевинског подручја. 

Члан 4. 

              План садржи нарочито:границу Плана и обухват грађевинског подручја;поделу простора на посебне 

целине и зоне;намену земљишта;регулационе и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози;правила уређења и правила грађења; графички део којим се приказују:регулација и 

нивелација;инфраструктурни системи;заштита животне средине и културних добара. 

Члан 5. 

              Рок израде Плана одредиће се динамиком реализације основних фаза израде урбанистичког плана . 

Члан  6. 

              Средства за израду Плана обезбеђена су  Програмом  рада за 2014.годину и финансијским планом 

Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Алексинац. 

Члан 7. 

              Стручна  контрола и јавни увид обавиће се по законом прописаној процедури. 

              Нацрт Плана биће изложен у просторијама Општине Алексинац и просторијама ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу општине Алексинац у трајању од 30 дана и објављен у дневном листу.                                                                           

Члан 8. 

               За наведени План неће се израђивати стратешка процена о чему је претходно прибављено мишљење 

надлежног органа за заштиту животне средине. 

              Разлог за овакву одлуку је то што је за Просторни план општине  Алексинац израђен Извештај о 

стратешкој процени утицаја на животну средину у чијим смерницама је наведено да се у току 

имплементације просторног плана стратешка процена неће радити за регулационе планове  за које није 

утврђено постојање значајних утицаја на животну средину а што је случај са предметним планом.  

Члан 9. 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Општине 

Алексинац'' . 

 

I Број: 011-52 

У Алексинцу,  27.05.2014.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу  члана 3. став 1. тачка 5. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник Републике Србије", број 88/11), члана 7. и члана 16. став 9. Закона о превозу у 

друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 

и 31/2011), члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007) и члана 52. тачка 7.Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 

7/2013-пречишћени текст) Скупштина општине Алексинац , на седници од  27.05.2014.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

O ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

Овом одлуком прописују се услови и начин организовања јавног градског и приградског превоза 

путника на територији општине Алексинац (у даљем тексту: јавни градски и приградски превоз путника), 

права и обавезе предузећа и другог правног лица којем је поверено обављање ове делатности на територији 

општине Алексинац (у даљем тексту: превозник), права и обавезе општине Алексинац која поверава ову 

делатност, права и обавезе корисника превоза (у даљем тексту: путник), средства за обављање делатности, 

цене превоза и тарифни систем, услови за континуирано обављање ове делатности и надзор над 

спровођењем ове одлуке и казне за непоштовање њених одредби. 

 

Члан 2 

Јавни градски превоз путника је обављање превоза путника и обухвата подручје насеља Алексинац 

,Житковац и Алексиначки Рудници. 

Јавни приградски превоз путника је обављање превоза путника између насељених места на 

територији општине Алексинац. 

 

Члан 3 

Јавни градски и приградски превоза путника је комунална делатност од општег интереса. 

Јавни градски и приградски превоз путника обавља предузеће или друго правно лице коме општина 

повери обављање ове комуналне делатности. 

 

На поступак поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника 

примењују се одредбе Закона о комуналним делатностима и Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама. 

Члан 4 

Превозник коме се поверава обављање  превоза путника у градском и приградском превозу, мора да 

испуњава све законом прописане услове, као и да је надлежно министарство утврдило да испуњава услове за 

отпочињање и обављање јавног превоза путника. 

 

Члан 5. 

 Одлуку о расписивању јавног позива за поверавање превоза путника доноси Скупштина општине 

Алексинац. 

 Јавни позив се може расписати за поверавање превоза на свим линијама . 

 Јавни позив се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и отворен је 30 дана од дана 

објављивања. 

 Поступак спроводи Комисија од 5 чланова коју образује Општинско веће општине Алексинац.  

 

Члан 6. 

 Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег превозника садржи: 

- предлог линија са минималним бројем полазака; 

- право учешћа на конкурсу; 

- потребну документацију коју треба доставити на конкурс; 

- преузимање конкурсне документације и 
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- позив учесницима конкурса да и сами предложе нове линије и поласке , а у циљу квалитетније и 

рационалније организације превоза. 

 

Члан 7. 

У року од 15 дана од закључења јавног позива, на предлог Комисије, Скупштина општине 

Алексинац одлучује коме ће поверити превоз и доноси Одлуку о избору превозника. 

Одлука из предходног става објављује се у „Службеним листу општине Алексинац“. 

Са изабранимм превозником,Председник општине закључује уговор о поверавању делатности 

јавног превоза путника. 

Поверавање делатности врши се на време од ( 3-5 ) година, што ће се прецизније одредити 

закључивањем уговора између Председника општине Алексинац и превозника. 

 

Члан 8. 

Уговорне стране могу раскинути уговор под условом да једна другу, као и кориснике услуга превоза 

о томе обавесте, најкасније 30 дана пре раскида уговора, односно обављања делатности. 

 

Члан 9. 

Ако дође до поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга јавног превоза путника услед 

више силе или других разлога који се нису могли предвидети, морају се предузети мере ради отклањања 

поремећаја или прекида или на други начин обезбедити задовољење потреба корисника услуга. 

У случајевима из става 1. овог члана, Председник општине може привремено, а најдуже до 6 месеци 

ангажовати другог превозника и непосредном погодбом закључити уговор о привременом поверавању 

делатности, уз сагласност Скупштине општине Алексинац. 

У случају да се не донесе Одлука из члана 7. став 1. ове Одлуке о избору превозника,Председник 

општине  ће привремено а најдуже до једне године поверити обављање превоза превознику непосредном 

погодбом и закључити привремени уговор, уз саглсност Скупштине општине Алексинац. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА 

 

Члан 10. 

Јавни градски и приградски превоз путника обавља се аутобусима: 

1. на сталним линијама јавног градског и приградског превоза путника, које раде свакодневно током 

целе године, 

2. на сезонским линијама јавног градског и приградског превоза путника, које раде у одређеном 

периоду у току године, 

3. на привременим (ванредним) линијама јавног градског и приградског превоза путника, које раде 

за време одржавања културних, уметничких, спортских и других манифестација, верских, државних 

празника, прекида саобраћаја због више силе, извођења радова на реконструкцији пута када на другачији 

начин није могуће организовати функционисање линије на редовној траси и друго. 

 

Члан 11. 

Општинско веће општине Алексинац на предлог Одељења за инспекцијске послове општинске 

Управе општине Алексинац одређује сталне и сезонске линије јавног градског и приградског превоза 

путника на територији oпштине Алексинац као и ванредне линије на основу указане потребе привременог 

карактера. 

 

Члан 12. 

Траса линије одређује се бројем и  називима путева којима се крећу аутобуси, од почетног до 

крајњег стајалишта.  

Улице и путеви на којима се одвија превоз морају да испуњавају прописане услове у погледу 

ширине саобраћајних трака, носивости коловозне конструкције и врсте коловозног застора, минималних 

полупречника кривина, величине нагиба, осветљености у насељеном месту и др. 

Одељење за инспекцијске послове-саобраћајна инспекција Општинске управе општине Алексинац 

одређује испуњеност услова улица и путева за градски и приградски превоз путника, по прибављеном 

мишљењу управљача јавног пута и органа надлежног за безбедност саобраћаја. 
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Члан 13. 

Одељење за привреду Општинске управе општине Алексинац уз сагласност Одељење за 

инспекцијске послове-саобраћајна инспекција Општинске управе општине Алексинац и                    ЈП 

Дирекције за урбанизам и изградњу општине Алексинац одређује стајалишта која се користе на линијама у 

јавном градском и приградском превозу путника.  

Аутобуска стајалишта морају бити изграђена у складу са условима утврђеним законом и другим 

прописима. 

На почетним и завршним стајалиштима линија-терминусима уређује се безбедна окретница за 

аутобусе. 

Члан 14. 

Извод из реда вожње на аутобуском стајалишту дужан је да постави превозник.  

На важнијим саобраћајним чворовима, где се сусреће више линија, постављају се информативни 

панои, који садрже план мреже линија извод из реда вожње са поласцима и интервалима између полазака и 

друге податке од интереса за боље информисање путника.  

О постављењу информационих паноа стара се превозник. 

На саобраћајној површини - коловозу стајалиште се обележава стандардном саобраћајном 

сигнализацијом. 

Аутобуска стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника могу користити само 

возила на линијама код којих је то стајалиште уписано у регистровани и оверени ред вожње. 

 

Члан 15. 

Одржавање и обележавање саобраћајних површина, окретница и површина за стајалишта на 

коловозу врши предузеће којем је поверено обављање комуналне делатности одржавања хоризонталне, 

вертикалне и светлосне сигнализације на територији општине Алексинац. 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац стара о постављању и одржавању 

надстрешница аутобуских стајалишта. 

 

Члан 16. 

Рад линија јавног градског и приградског превоза путника одвија се по регистрованом и овереном 

реду вожње. 

Ред вожње је дефинисани план рада возила на линији јавног градског и приградског превоза 

путника у простору и времену. 

Редом вожње се временски дефинишу поласци свих возила на линији са почетног, односно 

завршног терминуса линије. 

Ред вожње за линију јавног градског и приградског превоза путника садржи: 

1. назив превозника који обавља превоз на линији, 

2. број и назив линије, 

3. период важења реда вожње, 

4. број возила на раду и тип возила, 

5. трасу, назив стајалишта, средњу дужину линије и удаљеност у километрима од 

почетног стајалишта, 

 

Члан 17. 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у градском и приградском превозу путника подноси се 

Одељењу за привреду Општинске управе општине Алексинац до 30. априла текуће године. 

Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње, подноси се: 

 

-извод из регостра Агенције за привредне регистре о вршењу делатности јавног линијског превоза 

путника; 

-акт надлежног Министарства којим се утврђује испуњеност услова за отпочињање и  обављање 

јавног превоза путника; 

-списак возила ангажованих у превозу путника са овереним фотокопијама саобраћајних дозвола 

возила; 

-уговор о поверавању обављања превоза путника у градском и приградском превозу путника на 

територији општине Алексинац и 
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-ред вожње у 4 (четири) примерака. 

 

У регистар реда вожње уноси се: редни број, назив превозника, број и назив линије, датум уписа 

реда вожње у регистар, број акта, рок важења реда вожње и напомена. 

Овера реда вожње врши се стављањем текста на полеђини предложеног реда вожње који садржи: 

број и/или назив линије, редни број под којим је уписан у регистар, број акта, датум овере и потпис 

овлашћеног лица. 

 

Члан 18. 

Израду реда вожње, у складу са превозним потребама, захтевима корисника и параметрима 

Одељења за инспекцијске послове-саобраћајне инспекција Општинске управе општине Алексинац, врши 

превозник. 

Превозник је дужан да захтев за регистрацију и оверу реда вожње, заједно са редом вожње из става 

1 овог члана, у довољном броју примерака достави Одељењу за инспекцијске послове-саобраћајној 

инспекцији Општинске управе општине Алексинац најкасније 10 дана пре почетка примене. 

 

Члан 19. 

Одељење за привреду Општинске управе општине Алексинац је дужна да ред вожње овери у року 

од пет дана од дана подношења или да оверу одбије. 

Ако Одељење за привреду Општинске управе општине Алексинац одбије оверу реда вожње, дужна 

је да у року одређеном у ставу 1 овог члана донесе решење и образложи разлоге одбијања. 

Против решења из става 2 овог члана може се уложити приговор Општинском већу, у року од осам 

дана од дана пријема решења о одбијању овере реда вожње. 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА  

 

Члан 20. 

Превозник може отпочети обављање превоза у јавном градском и приградском превозу путника ако 

има: уговор о обављању делатности, регистровани и оверени ред вожње, као и доказ о исправности возила. 

Пре примене реда вожње, превозник је дужан да обавести кориснике превоза преко средстава јавног 

информисања или на други одговарајући начин. 

 

Члан 21. 

Превозник је дужан да обавља превоз по регистрованом и овереном реду вожње.  

Одступања од регистрованог реда вожње на линији, у смислу скраћења, продужења, делимичне 

измене трасе и привремених измена у регистрованим временима полазака без одобрења Одељење за 

привреду Општинске управе општине Алексинац могу се вршити изузетно, из оправданих разлога. 

Под оправданим разлозима из става 1 овог члана сматрају се: 

1. елементарне непогоде (пожар, поплава, земљотрес, поледица, снежни нанос, одрон и слично); 

2. знатна оштећења улица, путева и путних објеката; 

3. искључење возила због техничке неисправности која онемогућава безбедан превоз; 

4. прерасподела капацитета по линијама јавног градског и приградског превоза путника због измене 

саобраћајне ситуације и мера које су предузели надлежни органи општинске управе, док ти разлози постоје. 

Превозник је дужан да о одступању и разлозима за одступање у најкраћем могућем року обавести 

Одељење за привреду Општинске управе општине Алексинац, надлежну инспекцију и путнике. 

Одељење за привреду Општинске управе општине Алексинац дужано је да по пријему обавештења 

из претходног става изда превознику сагласност за измену трасе, док трају оправдани разлози. 

 

Члан 22. 

У возилу којим се обавља јавни градски и приградски превоз путника, мора се налазити: 

1. путни налог за возило попуњен на прописан начин, потписан од стране возача, потписан и оверен 

од стране овлашћеног лица, 

2. важећи ред вожње, односно фотокопија важећег реда вожње оверена печатом и потписом 

овлашћеног лица превозника, 

3. акт о утврђивању цене превоза, 
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4. сагласност Одељења за инспекцијске послове-саобраћајна инспекција Општинске управе 

општине Алексинац за укључивање возила у рад на линијама јавног градског и приградског превоза 

путника. 

Сагласност за укључивање возила у рад на линијама јавног градског и приградског превоза путникa 

издаје Одељење за инспекцијске послове-саобраћајна инспекција Општинске управе општине Алексинац , 

по претходно обављеном прегледу возила од стране Комисије за преглед возила, коју образује управa 

надлежнa за послове саобраћаја. 

Назив и број линије мора бити истакнут на предњем десном ветробранском стаклу, у доњем углу, 

као и на првом левом бочном стаклу возила, тако да буде јасно видљив од споља. 

 

Члан 23. 

Возило које обавља превоз мора испуњавати следеће услове:  

1. да је унутрашњост возила уредна, чиста и неоштећена, 

2. да су седишта уредно причвршћења и без оштрих ивица, тако да не може доћи до оштећивања 

одеће или повреде путника, 

3. да је пртљажни простор уредан, 

4. да у возилу исправно функционишу уређаји за загравање и проветравање. 

 

Када возило не обавља превоз, или се не примају путници, треба да има постављену одговарајућу 

ознаку: „у квару", „за гаражу", „ванредна вожња" и сл. 

  

Члан 24. 

У сваком возилу морају бити истакнуте и следеће информације: 

1.  начин усмеравања кретања путника, 

2.  обавештење о важећим ценама превоза и тарифном систему, 

3.  број телефона за жалбе, примедбе и сугестије путника, 

4.  о правима и обевезама путника, 

5.  упозорење путницима који стоје да морају да се држе за рукохвате и да се не наслањају    

     на врата, 

6.  о резрвисаним местима за инвалиде, мајке са децом и труднице, 

7.  о забрани пушења и разговора са возачем. 

 

Члан 25. 

Послове организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном градском и 

приградском превозу путника обавља Одељење за инспекцијске послове-саобраћајна инспекција Општинске 

управе општине Алексинац. 

Уговором између општине Алексинац и превозника регулишу се међусобна права и обавезе 

уговорних страна, начин одређивања и висина накнаде за обављање дефинисаних послова, као и остала 

питања од значаја за обављање наведене комуналне делатности. 

Превозник је дужан да обезбеди штампање и дистрибуцију карата, обавља послове информисања 

путника, контролу возних исправа у аутобусу, контролу спровођења реда вожње и диспечерских послова. 

Превозник је у обавези да правном лицу из става 1 овог члана омогући приступ возилима, 

документацији, као и да пружи све неопходне податке у циљу ефикасније организације, контроле и 

реализације интегрисаног тарифног система и контроле остваривања регистрованог реда вожње. 

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА 

 

Члан 26. 

Путник за време вожње мора да има возну карту или исправу на основу које има право на превоз, и 

коју на захтев овлашћеног лица мора показати ради контроле. 

Путник који се у аутобусу затекне без возне карте или исправе на основу које има право на превоз, 

дужан је да овлашћеном лицу покаже личну исправу о идентификацији и да плати возну и доплатну карту, у 

складу са актом којим се утврђују цене превоза и настави започету вожњу. 
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Члан 27. 

Ако путник који се затекне без возне карте или исправе, не плати возну и доплатну карту, превоз му 

се прекида на првој следећој станици,а доплатну карту може да плати у року од осам дана. 

Путнику из става 1, овлашћено лице ће уручити опомену која садржи: податке о путнику (име, 

презиме, матични број и сл.), висину износа доплатне карте, у складу са актом којим се утврђују цене 

превоза, линију јавног превоза, број и врсту возила, датум издавања, потпис, службени број овлашћеног 

лица, и друге потребне елементе. 

Члан 28. 

Уколико путник у року од осам дана превознику не достави доказ о плаћеној доплатној карти из 

члана 22 став 1, исти је дужан да, по истеку наведеног рока, одмах достави податке управи надлежној за 

инспекцијске послове у циљу покретања прекршајног поступка. 

 

Члан 29. 

Овлашћено лице за вршење контроле у аутобусу дужно је да пре почетка контроле покаже службену 

легитимацију. 

Овлашћено лице може привремено или трајно да одузме претплатну возну карту ако је путник 

бесправно користи. 

Претплатна возна карта вратиће се путнику ако одмах плати возну и доплатну карту или у року од 

осам дана плати доплатну карту. 

Члан 30. 

Путник има право да са истом возном картом настави започету вожњу другим аутобусом, у случају 

прекида саобраћаја или квара аутобуса. 

Члан 31. 

Путник је дужан да ствари нађене у аутобусу и на аутобуском стајалишту преда возном особљу. 

Уколико се власник нађене ствари не пронађе за време вожње, возно особље ће ствари предати 

одговарајућој служби превозника одмах по завршетку рада. 

 

Понашање путника у возилу 

 

Члан 32. 

Путницима је забрањено да: 

1. улазе у аутобус у напитом стању, 

2. уводе у аутобус животиње, 

3. уносе у аутобус оружје, осим лицима која су посебним прописима овлашћена за 

ношење оружја, (припадницима полиције и Војске Србије), 

4. уносе у аутобус ствари које могу повредити, оштетити, упрљати или узнемирити путнике или 

оштетитити аутобус, 

5. уносе у аутобус запаљиве и експлозивне, односно опасне материје, 

6. узнемиравају виком, непристојним изразима и другим сличним поступцима, 

7. ометају возно особље у аутобусу у вршењу послова, 

8. бацају отпатке у аутобусу, 

9. користе радиодифузне и друге уређаје, изузев службених радио - станица, 

10. користе превоз са неисправном или неважећом возном исправом. 

Возно особље је дужно да опомене путника који поступа противно одредбама става 1 овог члана. 

Путник који и поред опомене врши забрањену радњу из става 1 овог члана удаљиће се из аутобуса. 

 

V ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Уговором о поверавању обављања ове комуналне делатности, који се по спроведеном поступку 

закључује са превозником, уговориће се и минимум процеса рада у обављању јавног градског и приградског 

превоза путника у случају штрајка запослених код превозника. 

 

Члан 34. 

У случају штрајка, поремећаја или прекида у обављању ове комуналне делатности, услед више силе 

или других разлога који се нису могли спречити, односно предвидети, надлежни орган превозника и органи 
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општине Алексинац дужни су да предузимају неопходне оперативне и друге мере предвиђене Одлуком о 

комуналним делатностима. 

 

VI СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЦЕНЕ ПРЕВОЗА И ТАРИФНИ СИСТЕМ 

 

Члан 35. 

Средства за обављање јавног градског и приградског превоза путника обезбеђују се из следећих 

извора: 

- прихода од продаје карата, 

- субвенција из буџета општине Алексинац и 

- других извора прихода, у складу са законом. 

Цена услуге превоза у јавном градском и приградском превозу путника утврђује се актом 

Општинског већа општине Алексинац, у складу са елементима утврђеним важећим прописима и елементима 

тарифног система. 

 

Члан 36. 

Тарифни систем подразумева скуп начела и принципа по којима се утврђују цене услуге превоза, 

организује продаја возних исправа и систем наплате услуге превоза, као и услове коришћења јавног градског 

и приградског превоза. 

Тарифни систем обухвата: подручје примене, систем карата (временске, претплатне, појединачне, 

итд.), модел формирања цена услуга, катрегорије корисника, систем наплате, систем контроле путника, 

систем продаје (продајна мрежа) и др. 

Тарифни систем доноси Општинско веће општине Алексинац. 

 

VI НАДЗОР 

 

Члан 37. 

Надзор над применом ове одлуке и над законитошћу рада предузећа, односно другог правног лица 

које обавља ову комуналну делатност, врши Одељење за инспекцијске послове-саобраћајна инспекција 

Општинске управе општине Алексинац  

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и над обављањем ове комуналне 

делатности врши саобраћајни инспектор Општинске управе општине Алексинац. 

Саобраћајни инспектор Општинске управе општине Алексинац има право и дужност да у вршењу 

инспекцијског надзора: 

1. прегледа возила којима се обавља превоз путника у јавном градском и приградском превозу 

путника и контролише потребну документацију за возила (путне налоге за возила, уговоре о закупу возила, 

саобраћајне дозволе и друго), 

2. контролише важеће и оверене редове вожње и другу документацију у вези са обављањем 

делатности превоза путника, 

3. утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза, 

4. контролише превозна документа у обављању превоза путника. 

 

 

Члан 38. 

У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор  дужан је и овлашћен да: 

1. Нареди отклањање недостатака у погледу: 

- испуњености прописаних услова и начина за обављање превоза путника у јавном градском и 

приградском превозу путника, 

- уредне контроле техничке исправности возила, 

- придржавања реда вожње. 

2. Забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља, односно средства 

употребљавају супротно прописима, та да искључи возило којим се врши линијски превоз путника у 

градском и приградском саобраћају, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске 

таблице у трајању од пет дана сати, а у случају поновног искључења возила истог превозника, горе наведене 

мере се предузимају у трајању од десет дана. 



Број 11  страна  153          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ         28. мај 2014. године 

 

Члан 39. 

 Против решења саобраћајног инспектора Општинске управе може се изјавити жалба Општинском 

већу општине Алексинац у року од 8 (осам) дана о дана достављања решења. 

 Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења. 

 

Члан 40. 

 Саобраћајни инспектор Општинске управе општине Алексинац за време обављања инспекцијских 

послова мора носити службену легитимацију која садржи име, презиме и фотографију саобраћајног 

инспектора са печатом и потписом овлашћеног лица. 

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 41. 

Новчаном казном од 50 000 до 500 000 динара казниће се за прекршај предузеће, односно друго 

правно лице које обавља ову комуналну делатност ако: 

1.  обавља превоз, а не испуњава услове из члана 4, 

2. отпочне и обавља превоз путника без уговора о обављању превоза или отпочне обављање прeвоза 

путника без доказа о исправности возила (члан 20 став 1), 

3. се не придржава регистрованог и овереног реда вожње (члан 21 став 1), 

4. пре почетка обуставе превоза на одређеној линији о томе не обавести надлежни орган Општинске 

управе општине Алексинац, надлежну инспекцију и путнике. (члан 21 став 4), 

5. у возилу нема путни налог попуњен, оверен и потписан на прописан начин (члан 22 став 1 тачка 

1), 

6. у возилу којим обавља превоз путника нема важећи ред вожње или оверену фотокопију важећег 

реда вожње (члан 22 став 1 тачка 2), 

7. у возилу којим обавља превоз нема акт о утврђивању цене превоза (члан 22 став 1 тачка 3), 

8. обавља јавни градски и приградски превоз путника на линији без сагласности надлежног органа 

Општинске управе општине Алексинац (члан 22 став 1 тачка 4), 

9.  у возилу нису истакнуте информације у складу са чланом 24, 

10. примењује цене превоза супротно одредбама члана 35 став 2. 

 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 2 500 до 30 000 динара и 

одговорно лице у предузећу, односно другом правном лицу. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и начину обављања јавног 

превоза путника и условима за обављање ауто такси превоза (''Службени лист општине Алексинац'' број 

4/96) 

Члан 43. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алексинац". 

 

 

I Број:011-53 

У Алексинцу, 27.05.2014.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 

7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 27.05.2014.године, 

донела је  

О Д Л У К У 

 О УСПОСТАВЉАЊУ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

„ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“ 

I 

              Успоставља се услуга социјалне заштите „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“ у 

2014.години. 

              Средства за партиципацију локалне самоуправе за услугу из става 1. овог члана обезбеђена су у 

буџету општине Алексинац у за 2014.годину, функција 090- социјална заштита, позиција 62- средства за 

ралаизацију услуге „Дневни боравак“. 

II 

              О начину и висини партиципације корисника услуге из члана 1. ове одлуке, одлучиће се посебном 

одлуком. 

III 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

 

I Број: 011-54 

У Алексинцу, 27.05.2014.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                                       Грујица Вељковић, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
На основу 52. тачка 7. Статута општине Алекиснац („Службени лист општине Алексинац“, број 

7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 27.05.2014.године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

 О НАЧИНУ И ВИСИНИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

„ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“ 

 

I 

              Одређује се партиципација  за кориснике услуге социјалне заштите „Дневни боравак за децу и младе 

са сметњама у развоју“ у 2014.години. 

               Висина партиципације утврђује се по скали. 

               Скала о висини партиципације одређена је на основу минималне зараде у 2013.години и економске 

цене услуге „Дневног боравка деце и младих са сметњама у развоју“. 

                

1. Нулта скала ...............................................................................................................................00,00 динара. 

(У ову скалу се срставају лица која остварују приходе испод загарантоване минималне зараде за 

2014.годину). 

 

2. Скала – 1 ...............................................................................................................................1.000,00 динара. 

              (Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства до  7000,00 динара). 

   

3. Скала – 2 ..............................................................................................................................1.500,00  динара. 

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства од 7.000,00 -9000,00 динара) 

 

4. Скала – 3................................................................................................................................2.000,00 динара. 

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства од  9000,00 до 11.000,00 динара) 

 

5. Скала – 4.................................................................................................................................2.500,00 динара 

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства од  11.000,00 до 13.000,00 динара) 
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6. Скала -5 ..................................................................................................................................3.000,00 динара 

(Корисници који остварују просек прихода по члану домаћинства  преко 13.000,00 динара) 

 

 

II 

 Висина партиципације  корисника услуге из тачке 1 ове Одлуке важи за  2014. годину. 

 

III 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

I Број: 011-55 

У Алексинцу, 27.05.2014.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                                       Грујица Вељковић, с. р. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На основу 96. и 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 

64/10 – УС и 24/11), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 

7/2013 – пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 27.05.2014. године,  

донела је   

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ  

ЗЕМЉИШТУ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о грађевинском земљишту („Службени лист општине Алексинац“, број 2/2010) у члану 

12. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

 „Изузетно, у случају кад се грађевинско земљиште даје у закуп, по закупнини нижој од тржишне 

закупнине или без накнаде, ради изградње објекта у функцији реализације пројекта локалног економског 

развоја, по претходно прибављеној сагласности Владе Републике Србије, рок на који се неизграђено 

грађевинско земљиште у јавној својини даје у закуп не може бити дужи од 60 година.“ 

  

Члан 2.  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

 

I Број: 011-56 

Алексинац, 27.05.2014. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК,  

                                                                                                                   Грујица Вељковић, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/2009, 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС) и члана  

52.тачка 6. Статута општине Алексинац  („Службени лист општине Алексинац“,бр.7/2013-пречишћени 

текст), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 27.05.2014. године , донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАУЗЕЋУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 1. 

        У Одлуци о заузећу јавних површина („Службени лист општине Алексинац“, број 2/2010, 3/2011 и 

15/2013) члан 7.мења се и гласи: 

„   Забрањено је:  
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   - постављање летње баште уз објекат, односно регулациону , грађевинску линију и тротоар сем ако 

урбанистичким условима није другачије регулисано;  

- наткривање летњих башти фиксним надстрешницама од чврстог материјала 

  (опека, дрво, метал) и повезивање истих са објектом;  

- ограђивање летње баште фиксним оградама од чврстог материјала;  

- постављање у летњој башти баштенског роштиља, ражња и сл.  

Члан 2. 

Члан 8 мења се и гласи: 

„Постављање летње баште врши се на захтев власника или закупца угоститељског објекта, на 

коловозу у пешачкој зони.  

                Ако захтев подноси закупац, одобрење се може дати само уз сагласност власника објекта.  

              Уз захтев се прилажу:  

- решење о регистрацији;  

- услови за постављање  и скица предметног заузећа јавне површине;  

- доказ о уплати комуналне таксе за заузеће јавне површине.“  

 

Члан 3. 

 Члан 14. мења се и гласи: 

 „Изложбени пулт, расхладне витрине за продају индустријског сладоледа и напитака, апарати за 

сладолед и кокице могу се постављати на местима одређеним од стране Општинске управе – Одељења за 

привреду Општинске управе општине Алексинац.  

              Изложбени пулт је монтажна конструкција која се поставља уз пословни објекат ради излагања робе 

која се у објекту продаје. 

 Изложбени пулт може се поставити уз пословни објекат на делу тротоара уз скицу подносиоца 

захтева и  уз одобрење Одељења за привреду Општинске управе општине Алексинац, с тим да се површина 

тротоара у ширини од 1,80м ослободи ради несметаног пролаза пешака. 

 У улици Књаза Милоша изложбени пулт може се поставити само уз пословни објекат максималне 

ширине 0,60м, уз скицу подносиоца захтева и  уз одобрење Одељења за привреду Општинске управе 

општине Алексинац. 

 Одобрењем из става 3. и 4. овог члана одређује се место, површина која се може заузети, време 

коришћења заузетог простора , као и посебни услови у погледу обезбеђење пролаза пешака, безбедности 

саобраћаја и начин уређивања заузетог простора. 

             Расхладне витрине из става 1. овог члана могу се постављати, у периоду од 15. априла до 30. октобра 

текуће године.“ 

Члан 4. 

 Члан 31. тачка 4. , 8. и 10. мења се и гласи: 

 „4. користи летњу башту без прибављеног одобрења (чланом 10. ове Одлуке) и у супротности са 

прибављеним одобрењем;  

  8. тезгу користи без прибављеног одобрења (13. став 2. ове Одлуке) и у супротности са 

прибављеним одобрењем; 

 10.поступа супротно одредбама члана 14.став 3. и 4. ове Одлуке;“  

 

Члан 5. 

Ова Измена и допуна Одлуке ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Алексинац“.  

 

 

I Број:011-57 

У Алексинцу, 27.05.2014.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Грујица Вељковић, с.р. 
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  На основу члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алекиснац“ 

број 7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 27.05.2014. 

године, донела је  

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

 

Члан 1. 

Одлука о допуни Одлуке о висини накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у јавним 

предузећима ("Службени лист општине Алексинац" , број 6/2014) ставља се ван снаге. 

 

Члан 2. 

 Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Алексинац". 

 

I Број:011-58 

У Алексинцу, 27.05.2014.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Грујица Вељковић, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На основу члана 52. став. 1. тачка 42. и члана 10. Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“, 7/2013-пречишћен текст) и члана 1. Одлуке о јавним признањима општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 3/2004), Скупштина општине Алексинац, на седници од 

27.05.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Поводом Дана општине Алексинац, Скупштина општине Алексинац додељује следећа јавна 

признања: 

I 

П Л А К Е Т А 

Pierluigi Ghione-у 

 

II 

Н А Г Р А Д Е 

Живковић Драгослав - 40.000.оо динара 

Емилијан Милосављевић -30.000,оо динара 

Александар Станковић - 30.000,оо динара 

 

III 

П О Х В А Л Е 

 

Основна школа „Љупче Николић“ 

Друштво за развој креативности 

Књижевни клуб „Велимир Рајић“  

 

IV 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Алексинац ". 

 

I Број: 020-34 

У Алексинцу, 27.05.2014. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, 

број 7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац, на седници од 27.05.2014 . године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  СТАТУТА ЈАВНОГ НОВИНСКО-

ИЗДАВАЧКОГ, РАДИО-ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА „РЕЧ РАДНИКА“ АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о Измени Статута Јавног новинско-издавачког, радио-дифузног и 

ТВ предузећа „Реч радника“ Алексинац, који је усвојен Одлуком  број:128, на седници Надзорног одбора од 

15.05.2014. године. 

II 

Текст Одлуке о Измени Статута Јавног новинско-издавачког, радио-дифузног и ТВ предузећа „Реч 

радника“ Алексинац, саставни је део овог решења. 

  

III 

 Решење доставити: Јавном новинско-издавачком, радио-дифузном и ТВ предузећу „Реч радника“ 

Алексинац, Одељењу за општу управу и друштвене делатности и  Архиви општине Алексинац. 

 

I Број: 020-35 

У Алексинцу, 27.05.2014. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

На основу члана 18. став.8. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, 

број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и члана 35.став 1. тачка 8. Статута 

ЈНИРТВП „Реч радника“, Надзорни одбор ЈНИРТВП „Реч радника“ на седници од 15.05.2014. године 

доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА 

 

I 

               Мења се Статут ЈНИРТВП „Реч радника“ („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013) и то 

тако што се у члану 46. брише став 2. „за именовање вршиоца дужности директора важе исти услови као и за 

именовање директора). 

II 

             Измене Статута ЈНИРТВП „Реч радника“ Алексинац ступају на снагу даном добијања сагласности 

од Оснивача. 

III 

Одлуку доставити Оснивачу ради давања сагласности на измене Статута. 

 

 

У Алексинцу, 15.05.2014. године 

 

 

Председник Надзорног одбора 

 Милан Матејић 
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На основу члана 35. и 38. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, 

број 119/2012), члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 

8/08 и 7/13) и члана 48. Оснивачког акта Јавног новинско-издавачког, радио дифузног и ТВ предузећа „Реч 

радника“ Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 3/2013) Скупштина општине Алексинац, 

на седници од 27.05.2014. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ НОВИНСКОГ-ИЗДАВАЧКОГ, РАДИО-ДИФУЗНОГ И ТВ 

ПРЕДУЗЕЋА „РЕЧ РАДНИКА“  АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

Разрешава се Далибор Радичевић, дипломирани машински инжењер из Трњана, са функције 

директора Јавног новинско-издавачког, радио-дифузног и ТВ предузећа „Реч радника“ Алексинац, због 

подношења оставке.  

II 

Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 

III 

Ово решење објавити  у „Службеном  листу општине Алексинац", „Службеном гласнику Републике 

Србије“ и на интернет страници општине Алексинац. 

IV 

Решење доставити: именованом, ЈНИРТВП  „Реч радника“  и Архиви општине Алексинац.  

 

I Број: 020-36 

У Алексинцу, 27.05.2014. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

Грујица Вељковић, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/2012), члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 8/08 и 7/13) и члана 50. Оснивачког акта Јавног новинско-издавачког, радио дифузног и ТВ 

предузећа „Реч радника“ Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 3/2013) Скупштина 

општине Алексинац, на седници од  27.05.2014. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ НОВИНСКОГ-ИЗДАВАЧКОГ, 

РАДИО-ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА „РЕЧ РАДНИКА“  АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

Именује  се Александра Симић из Алексинца на место вршиоца дужности директора Јавног 

новинско-издавачког, радио-дифузног и ТВ предузећа „Реч радника“ Алексинац, на период од шест месеци. 

II 

Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и коначно је. 

III 

Ово решење објавити  у „Службеном  листу општине Алексинац", „Службеном гласнику Републике 

Србије“ и на интернет страници општине Алексинац. 

IV 

Решење доставити: именованом, ЈНИРТВП  „Реч радника“  и Архиви општине Алексинац.  

 

I Број: 020-37 

У Алексинцу, 27.05.2014. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 26. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник Републике Србије", број  

119/2012) и члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", брoj 

7/13-пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац, на седници од 27.05.2014. године, донела је  

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА    

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ  ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

Разрешавају се: 

1. Далиборка Билић, дипл.правник и дипл.социолог, председник Комисије. 

2. Александар Ранђеловић, дипл.правник, члан Комисије. 

 

II 

Именују се: 

1. Александар Ранђеловић, дипл.правник, из Алексинца, улица Момчила Поповића број 85/18, 

ЈМБГ 2110982731337, тел: 060 15 83 200, за председника Комисије. 

2. Јовица Миладиновић, адвокат, из Алексинца, ул. Делиградска бр. 14., ЈМБГ 3108949731312, 

тел: 064 11 86 857 за члана Комисије. 

 

III 

Ово решење објавиће се у „Службеном  листу општине Алексинац". 

 

IV 

Решење доставити: Именованима, Одељењу за финансије и Архиви општине Алексинац.  

 

I Број: 020-34 

У Алексинцу, 27.05.2014. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

                                                                                                                            Председник 

          Грујица Вељковић     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

На основу члана 34. и 35. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 

72/2011 и 88/2013), члана 12. Уредбе о условима  прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2012) и члана 72. став 1. тачка 6. Статута општине 

Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013-пречишћен текст), Општинско веће општине 

Алексинац, на седници од 27.05.2014. године, донело је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ  

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се закупнина за пословни простор у јавној својини општине Алексинац.  

 

Члан 2.  

 Непокретне ствари у јавној својини општине Алексинац, дају се у закуп на одређено време у 

поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом у 

случајевима утврђеним законом и Уредбом Владе РС. 

 

Члан 3.  

 Председник општине Алексинац, одлучује о давању у закуп пословног простора који не служи 

извршавању надлежности органа и организација општине Алексинац-комерцијалне непокретности на 

временски период до пет (5) година. 
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Члан 4.  

 Пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од процене 

тржишне висине закупнине утврђене овом одлуком, којом се уређује закупнина за пословни простор, а 

према локацији пословног простора како у погледу утврђивања почетне висине закупнине тако и у погледу 

разврставања локације по зонама  и делатностима.  

 

Члан 5.  

 Основ за утврђивање почетне цене за издавање у закуп пословног простора чине 4 (четири) зоне у 

којима се пословни простор налази. 

 

Члан 6.  

 Под зонама у смислу члана 5. ове одлуке подразумевају се  4 (четири) зоне и то:  

- прва зона пословног простора обухвата улицу Књаза Милоша у Алексинцу;  

- друга зона је у свим другим улицама, осим у ул. Књаза Милоша, у Алексинцу; 

- трећа зона обухвата пословни простор који се налази у Житковцу, Алексиначком Руднику, Моравцу, 

Тешици, Прћиловици, Вакупу, Глоговици и Краљеву;  

- четврта зона обухвата пословни простор у осталим насељеним местима на територији општине Алексинац.  

 

Члан 7.  

 Почетна цена за утврђивање висине закупнине за давање пословног простора у закуп утврђује се по 

м2 и то: 

 за прву зону 410,оо динара по м2; 

 за другу зону 360,оо динара по м2; 

 за трећу зону 220,оо динара по м2; 

              за четврту зону 180,оо динара по м2; 

 

Члан 8. 

Утврђене закупнине које плаћају садашњи закупци остају на снази. 

 

Члан 9. 

Одлуку о давању у закуп непокретности, након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно непосредном погодбом,  доноси Председник општине 

Алексинац 

 

Члан 10.  

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи „Одлука о образовању закупнине за пословни 

простор“ ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац број 2702/8 од 28.12.2011. године. 

 

Члан 11.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.  

 

 

II/1 Број: 020-33 

У Алексинцу, 27.05.2014. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                                                                                          

      Ненад Станковић, с.р. 
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