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Бесплатан примерак

На основу члана 46. cтав 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
бр.129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 52. тачка 42. Статута општине Алексинац
(„Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина
општине Алексинац, на седници од 28.06.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ
АНИТИ ТУРК ИЗ АЛЕКСИНЦА
I
Утврђује се да је престао мандат одборници Анити Турк из Алексинца, због подношења
оставке.
II
Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења одлуке.
III
Одлуку доставити: Анити Турк, Општинском одбору СПС, Изборној комисији општине
Алексинац и Архиви општине Алексинац.
IV
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-81
У Алексинцу, 28.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 76 став 1 Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр.
83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење), Закључка Владе Републике Србије
05 број 023-5096/2015 од 14.05.2015.г., Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-8329/2015
од 06.08.2015.г. и члана 52. тачка 7.Статута Општине Алексинац ("Службени лист Општине
Алексинац",број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина Општина Алексинац на седници одржаној
дана 28.06.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ „ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ“ БЕОГРАД
Члан 1.
Скупштина општине је сагласна да се потраживања Општине Алексинац од Акционарског
друштва „ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ“ Београд отпишу са стањем на дан 31. децембар последње
пословне године (2015.г.) по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у износу од
106.849,89 динара као и обрачунате камате на овај приход у износу од 76.605,96 динара, као и
неплаћеног припадајућег дела пореза на Фонд зарада у износу од 3.777,00 динара и обрачунате
камате на овај приход у износу од 2.773,40 динара који су утврђени у складу са Записником о
усаглашеном стању дуга - Спецификација - Министарства финансија – Пореске управе – Филијале
Вождовац број: 413.2-162-1/2016. год. од 02.02.2017.године, из разлога што је у поступку
приватизације продат капитал овог субјекта приватизације.
Члан 2.
Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује испуњеност
услова у складу са 76 став 1 Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 83/2014, 46/2015,
112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење) и то:
1. Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-5096/2015 од 14.05.2015.г.,
2. Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-8329/2015 од 06.08.2015.г,
3. Уговора о продаји друштвеног капитала АД ИО БЕОГРАД, Београд број 023-0200268/2016-05 од 27.06.2016.г. који је оверен код Јавног бележника број УОП: 2249-2016
дана 27.06.2016.г.
4. Записник о усаглашеном стању дуга - Спецификација - Министарства финансија – Пореске
управе – Филијале Вождовац број: 413.2-162-1/2016. год. од 02.02.2017.године.
Акти из става 1 овог члана чине саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку доставити Министарству привреде, Министарству финансија-Пореској управи
и субјекту приватизације.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-82
У Алексинцу, 28.06.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 76 став 1 Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 83/2014,
46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење), Закључка Владе Републике Србије 05 број
023-5096/2015 од 14.05.2015.г., Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-8329/2015 од
06.08.2015.г. и члана 52. тачка 7.Статута Општине Алексинац ("Службени лист Општине
Алексинац",број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина Општина Алексинац на седници одржаној
дана 28.06.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА „ЗГОП“ А.Д.
НОВИ САД
Члан 1.
Скупштина општине је сагласна да се потраживања Општине Алексинац од Привредног
друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, отпишу са стањем на дан
31. децембар последње пословне године (2016.г.) по основу неплаћеног припадајућег дела пореза
на зараде заједно са обрачунатом каматом на овај приход у укупном износу од 1.771,502,19
динара, који су утврђени у складу са Спецификацијом обавеза пореза на зараде по територијама на
дан 31.12.2016.године сходно Закључку Владе 05 број 023-8410/2015 од 13.08.2015.године, из
разлога што је у поступку приватизације продат капитал овог субјекта приватизације.
Члан 2.
Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује испуњеност
услова у складу са 76 став 1 Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 83/2014, 46/2015,
112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење) и то:
1. Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-8410/2015 од 13.05.2015.г.,
2. Уговора о продаји Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д.
Нови Сад, број 081-06-17/2016-05 од 08.02.2017.г. који је оверен код Јавног бележника
број. УОП: 430-2017 дана 08.02.2017.г.
3 Спецификацијом обавеза пореза на зараде по територијама на дан 31.12.2016.године
сходно Закључку Владе 05 број 023-8410/2015 од 13.08.2015.године.
4 Обавештење Министарства финансија-Пореска управа-Филијала Нови Сад 1, о отпису дуга
пореског обвезника Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“
а.д. Нови Сад, број2231-435-00-00206/2017-Ј2А07-17 од 07.06.2017.године.
Акти из става 1 овог члана чине саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку доставити Министарству привреде, Министарству финансија-Пореској управи
Филијала Нови Сад 1, и субјекту приватизације.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-83
У Алексинцу, 28.06.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 52.тачка 6.Статута општине Алексинац
(,,Службени лист општине Алексинац“ број 8/08, 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина општине
Алексинац, на седници одржаној дана 28.06.2017. године , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
система за наводњавање алексиначког поља
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације система за наводњавање алексиначког
поља.
Члан 2.
Циљ и задатак израде Плана детаљне регулације система за наводњавање алексиначког
поља је дефинисање трасе система стварање услова за издавање дозволе за изградњу система
са пратећим објектима за наводњавање алексиначког поља.
Члан 3.
Идејно решење за наводњавање ће бити полазна основа за израду плана детаљне
регулације. Идејно решење је израдио ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ –Београд као и
Главни пројекат наводњавања 500hа Aлексиначког поља, урађен од стране ПКБ Агроинжењеринга
1994.год.
Пројекат наводњавања Алексиначког поља треба развијати као део комплексног
мелиоративног решења уређења подручја, а техничка решења наводњавања треба базирати на
спроведеној комасацији. Погодност локације је у томе што се за наводњавање користе
расположиве количине воде из постојеће вишенаменске акумулације Бован.
Члан 4.
Граница обухвата плана је оквирна, а биће ближе утврђена у првој фази израде плана. Циљ
израде плана је стварање планског и законског основа за изузимање земљишта за потребе
изградње јавних објеката – инфраструктурног објекта система за наводњавање.
Члан 5.
Одређивање границе плана врши се у складу са постојећим стањем и правилима и
смерницама прописаним Водопривредном основом и стратегијом и то:
Подсистем 1 обухвата следеће Катастарске Општине:
Јасење мањи део,
Делиград мањи део,
Вукашиновац мањи део,
Брадарац део,
Суботинац део,
Бован део,
Мозгово део
Подсистем 2 који се снабдева водом из језера Бован посредством црпне станице (Подсистем 2) и
који покрива високе делове површина за наводњавање (изнад коте 225 мнм). Цевовод Ц,
максималног пречника D=1000mm.
Подсистем 2 обухвата следеће Катастарске Општине:
Јасење већи део,
Делиград већи део,
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Вукашиновац већи део,
Рутевац,
Ћићина,
Бобовиште.
Графички приказ захвата Плана детаљне регулације је прилог уз ову Одлуку и чини њен
саставни део.
Члан 6.
План детаљне регулације садржи: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу
на посебне целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије саобраћајнице, са елементима за
обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте (нивелациони план); правила уређења и
правила грађења. План ће садржати план парцелације јавне саобраћајнице као и проширења
потребна за задовољавање прописа за ширину регулације за изградњу објеката саобраћајнице –
државни пут другог реда.
Постојеће стање и планска решења плана детаљне регулације који се израђује за
саобраћајнице или инфраструктурне коридоре и објекте садрже:
1) границе плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама);
2) регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и
карактеристичним профилима саобраћајница;
3) план мреже и објеката инфраструктуре;
4) план грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење.
Члан 7.
Носилац израде плана, по члану 47. Закона о планирању и изградњи, је Одељење за
привреду, које ће израду планског документа уступити привредном друштву, односно другом
правном лицу које у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи испуњава услове за
израду планских докумената. Уступање израде планског документа врши се у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.
Члан 8.
Рок за израду плана ће бити дефинисан динамиком реализације основних фаза израде
урбанистичког плана.
Члан 9.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Алексинац.
Члан 10.
Упоредо са Одлуком и изради Плана, доноси се одлука о неприступању изради стратешке
процене утицаја плана на животну средину у складу са Законом о стратешкој процени утицаја
Плана на животну средину (,,Службени гласник РС,, 135/04 и 88/10), а на основу претходног
Мишљења надлежног одељења Општинске управе општине Алексинац, Одељења за привреду,
Одсека за урбанизам, стамбено комуналну област и заштиту животне средине.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Алексинац“
I Број: 011-84
У Алексинцу, 28.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 52. тачка 6.Статута општине Алексинац
(,,Службени лист општине Алексинац“ број 8/08, 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина општине
Алексинац, на седници одржаној дана 28.06.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ - ДРЖАВНИ ПУТ ДРУГОГ
РЕДА – ДЕОНИЦА РУТЕВАЦ -МАЛИ ЦВЕТ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације државног пута II реда за инфраструктурни
објекат обилазница са саобраћајном петљом - деоница Рутевац – Мали цвет.
Члан 2.
Плански основ за доношење одлуке о изради плана је Уредба о изменама и допунама
уредбе о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75,
ДЕОНИЦА БЕОГРАД-НИШ (Сл.гласник РС бр. 121/14)
Члан 3.
Граница обухвата плана је оквирна и садржи постојећи правац локалног пута у дужини од
око 3,5км, а биће ближе утврђена у првој фази израде плана. Циљ израде плана је стварање
планског и законског основа за изузимање земљишта за потребе изградње јавних објеката:
- планиране петље "Сокобања" (око km 779+056) - у функцији остваривања најкраће
везе и повезивања делова подручја општина Сокобања и Књажевац, као и туристичке
дестинације Стара планина са аутопутем, преко (укрштања) са постојећим локалним путем
Л-19, деоница Мали Цвет - Рутевац (веза државних путева IIА реда бр. 217 (Р-121) и бр. 158
(Р-214));
- планиране обилазнице која се делимично поклапа са локалним путем Л-19, деоница
Рутевац Мали цвет.
Члан 4.
Одређивање границе плана врши се у складу са постојећим стањем и правилима и
смерницама прописаним Уредбом о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана
подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, ДЕОНИЦА БЕОГРАД-НИШ (Сл. гласник
РС бр. 121/14)
Графички приказ захвата Плана детаљне регулације је прилог уз ову Одлуку и чини њен
саставни део.
Члан 5.
План детаљне регулације садржи: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу
на посебне целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије саобраћајнице, са елементима за
обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте (нивелациони план ); правила уређења и
правила грађења. План ће садржати план парцелације јавне саобраћајнице као и проширења
потребан за задовољавање прописа за ширину регулације за изградњу објеката саобраћајнице –
државни пут другог реда.
Постојеће стање и планска решења плана детаљне регулације који се израђује за
саобраћајнице или инфраструктурне коридоре и објекте садрже:
1) границе плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама);
2) регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и
карактеристичним профилима саобраћајница;
3) план мреже и објеката инфраструктуре;
4) план грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење.
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Члан 6.
Носилац израде плана, по члану 47. Закона о планирању и изградњи, је Одељење за
привреду, које ће израду планског документа уступити привредном друштву, односно другом
правном лицу које у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи испуњава услове за
израду планских докумената. Уступање израде планског документа врши се у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.
Члан 7.
Рок за израду плана ће бити дефинисан динамиком реализације основних фаза израде
урбанистичког плана.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Алексинац.
Члан 9.
Упоредо са Одлуком и изради Плана, доноси се одлука о неприступању изради стратешке
процене утицаја плана на животну средину у складу са Законом о стратешкој процени утицаја
Плана на животну средину (,,Службени гласник РС“ 135/04 и 88/10), а на основу претходног
Мишљења надлежног одељења Општинске управе општине Алексинац, Одељења за привреду,
Одсека за урбанизам, стамбено комуналну област и заштиту животне средине
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Алексинац“
I Број: 011-85
У Алексинцу, 28.06.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 26. Закона о јавној својини („Службани гласник РС“ бр.72/11, 88/13 и
105/14), члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/2014-др-закон), 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 28.06.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, УПРАВЉАЊУ
И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својини Општине
Алексинац („Службени лист Општине Алексинац“ број 17/14 и 21/2015) у члану 21. став 1. речи
„Одељења општег сектора ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац ( у даљем
тексту: надлежна Дирекција)“ замењују се речима „Јавно предузеће за путеве и стамбено
комуналну изградњу општине Алексинац( у даљем тексту: надлежно Јавно предузеће)“.
У члану 21. став 3. речи „надлежна Дирекција“ замењују се речима „надлежно Јавно
предузеће“.
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22. став 3. речи „надлежна Дирекција“ замењују се речима „надлежно Јавно
25. став 4. речи „надлежна Дирекција“ замењују се речима „надлежно Јавно
27. став 1. речи „надлежна Дирекција“ замењују се речима „надлежно Јавно
27. став 4. речи „надлежна Дирекција“ замењују се речима „надлежно Јавно

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине
Алексинац“.
I Број: 011-86
У Алексинцу, дана 28.06.2017.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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5.
6.
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