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На основу члана 8. и 9. према Закону о матичним књигама ("Службени гласник РС", број 20/09), 

члана 16. став 1. тачка 3. Закона о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", 

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

Алексинац", број 7/13- пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац, по прибављеном мишљењу 

Министарства правде и државне управе број 20-00-66/2013-31 од 26.12.2013. године, на седници одржаној 

дана 30.12.2013. године донела је  

 

О Д Л У К У  

О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 Овом oдлуком одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге на подручју општине 

Алексинац и седишта матичних подручја. 

 

Члан 2. 

 Матична подручја за које се воде матичне књиге на подручју општине Алексинац су: 

1. Матично подручје КАТУН, које чине насељенa местa:  Катун, Добрујевац, Станци, Црна Бара, 

Пруговац, Липовац, Дражевац, Доњи Крупац, Бели Брег, Горњи Крупац, Рсовац, Врело и 

Преконози. 

2. Матично подручје ТЕШИЦА, које чине насељена места Тешица, Банковац, Грејач, Велики 

Дреновац, Дашница, Лужане, Моравски Бујмир, Лоћика, Голешница, Копривница, 

Врћеновица, Мали Дреновац, Честа, Шурић, Кулина, Породин, Вукања, Љуптен и Чукуровац. 
3. Матично подручје ЖИТКОВАЦ, које чине насељена места Житковац, Горње Сухотно, Доње 

Сухотно, Нозрина, Беља, Стублина,  Моравац, Прћиловица, Горњи Адровац и Доњи Адровац. 

4. Матично подручје ТРЊАНЕ, које чине насељена места Трњане,  Доња Пешчаница, Корман, 

Витковац, Доњи Љубеш, Срезовац, Горњи Љубеш, Гредетин, Каменица, Крушје, Лознац, 

Радевац, Јаковље и Горња Пешчаница. 
5. Матично подручје АЛЕКСИНАЦ, које чине насељена места Алексинац, Вакуп, Краљево, 

Глоговица, Алексиначки Бујмир, Алексиначки Рудник, Бобовиште, Ћићина, Рутевац, 

Брадарац, Вукашиновац, Делиград, Јасење, Мозгово, Бован и Суботинац. 
6.  

Члан 3. 

 Седишта матичних подручја из тачке 2. ове одлуке су: 

 

1. Матично подручје КАТУН у Катуну,  

2. Матично подручје ТЕШИЦА у Тешици, 

3. Матично подручје ЖИТКОВАЦ у Житковцу, 

4. Матично подручје ТРЊАНЕ у Трњану, 

5. Матично подручје АЛЕКСИНАЦ у Алексинцу 

 

 

 

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                 ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
     www.aleksinac.org 
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Члан 4. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о матичним подручјима општине 

Алексинац (Службени лист општине Алексинац бр. 9/10) 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује од 01.јануара.2014. године. 

 Ова одлука објавиће се у „Службеном Гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

 

I Број: 011-169 

У Алексинцу, 30.12.2013. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                   Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

Ha основу члана 10. и 11. Закона о удружењима ("Службени гласник PC", бр. 51/09, 99/11), члана 

89. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник PC", бр. 129/07), члана 52. став. 1. тачка 33. Статута 

општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац", бр. 7/2013-пречишћен текст), члана 4. Статута 

удружења градова и општина Републике Србије (УГОС), Скупштина општине Алексинац на седници 

одржаној дана 30.12.2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ УДРУЖЕЊУ ГРАДОВА И ОПШТИНА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (УГОС) 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком општина Алексинац добровољно приступа Удружењу градова и 

општина Републике Србије (у даљем тексту: УГОС) ради остваривања и унапређивања заједничких 

економских, социјалних и циљева у области културе и спорта, што је у складу са потписаним Протоколом 

о сарадњи градова и општина Републике Србије. 

 

Члан 2. 

Општина Алексинац као један од оснивача УГОС-а приступа Удружењу ради остваривања 

следећих заједничких циљева утврђених Статутом Удружења и то: 
 

- Спровођења активности у складу са Законом о локалној самоуправи и друге активности које 

нису у супротности са важећим прописима Републике Србије; 

- Организовања заједничких активности на довођењу страних инвеститора; 

- Успостављања привредне сарадње и повезивање привредника чланица Удружења градова и 

општина; 

- Међусобног информисања чланица о сопственим потребама у делу извођења радова или 

пружања услуга и учествовање у пружању таквих услуга (евентуални извођачи, добављачи...); 

- Одржавања заједничких састанака на којиме ће чланице редовно и благовремено размењивати 

информације о својим плановима, програмима и активностима; 

- Развијања сарадње и солидарне подршке у случајевима елементарних непогода или других 

ванредних ситуација, у складу са финансијским могућностима чланова; 

- Развијања сарадње на културном и спортском плану; 

-  
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- Развоја партнерских односа и планирање, осмишљавање и релизација пројеката од заједничког 

интереса за развој чланица; 

- Размена студената на паритету равномерне заступљености; 

- Као и остваривања других заједничких циљева и интереса од значаја за удружење. 

 

Члан 3. 

 Општина Алексинац овом Одлуком прихвата Статут Удружења градова и општина 

Републике Србије усвојен на оснивачкој Скупштини Удружења, Одлуку као оснивачки акт, као и друга 

акта која се односе на приступање и учлањење у Удружење градова и општина. 
 

Члан 4. 

            Ради реализације ове Одлуке Скупштина Општина Алексинац овлашћује председника општине 

Алексинац да заступа интересе Општине Алексинац у УГОС-у, да предузима радње и активности које 

непосредно доприносе остваривању заједничких циљева и интереса, као и да предузима друге радње и 

активности у поступку пријаве и уписа у Регистар Удружења. 

 

Члан 5. 

Одлуку о приступању односно о иступању из чланства удружења доноси Скупштина општине 

Алексинац . 
 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 

листу општине Алексинац ". 

 

I Број: 011-170 

У Алексинцу, 30.12.2013. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                   Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

На основу члана 138.  став 2. Закона о спорту  („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011 и 99/2011-др.закон) и 

члана 72. тачка 18. Статута Општине Алексинац („Сл. Лист општине Алексинац“, бр.7/2013 – пречишћени 

текст), Општинско веће општине Алексинац,  на седници одржаној 26.12.2013. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА  

 

Члан 1. 

 Овим правилником  уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из 

буџета Општине Алексинац, односно одобрење програма за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта на територији Општине Алексинац као и начин и поступак враћања средстава уколико се 

утврди да подносилац програма, средства не користи за реализовање одобрених програма.  

 

Члан 2. 

 Потребе и интереси грађана у области спорта  за чије остваривање се обезбеђују средства из  

буџета  Општине Алексинац:  

 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;  

2) организација спортских приредби од посебног значаја за Општину Алексинац;  
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3) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;  

4) учешће спортских организација са територије Општине Алексинац у клупским такмичењима;  

5) предшколски и школски спорт; 

6) активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних 

спортских савеза на територији Општине Алексинац од посебног значаја за Општину Алексинац, у 

зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за Општину Алексинац, која је категорија спортске 

гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска 

организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом;  

 

Члан 3. 

 Општина Алексинац (у даљем тексту: Општина) у финансирању подстицања програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма може учестововати у границама средстава 

одобрених за ту намену у буџету Општине, а на основу критеријума из овог правилника. 

  

Члан 4. 

 Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. Правилника 

имају спортске организације и спортска удружења регистрована код надлежног органа, да имају седиште 

на територији Општине Алексинац, да делују на том подручју и да се редовно такмиче у појединим лигама.  

Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. став 1. тачка 

2. Правилника имају спортске организације, месне заједнице и образовне установе. 

 

Члан 5. 

 Категоризација спортских организација се утврђује за следеће спортове: фудбал, кошарка, рукомет, 

одбојка, атлетика, бокс, карате,џиу-џицу, тенис, стони тенис, кик бокс, шах и остале спортове. 

 

Члан 6. 

 Критеријуми за категоризацију спортова су следећи: 

 

- остварени резултати; 

- ранг такмичења; 

- традиција спорта; 

- медијска заступљеност и популарност; 

- број селекција (пионири, јуниори, кадети, сениори); 

- здравствени, социјални и други утицај на учеснике; 

- финансијски значај и финансијска самосталност; 

- рекламна атрактивност; 

- приступачност и друго. 

Члан 7. 

На основу критеријума за категоризацију, спортови се разврставају у три групе: 

 

 Прва група: Фудбал, Кошарка и Рукомет 

 Друга група: Атлетика, Одбојка, Бокс, Кик-бокс, Џиу-џицу, Карате,  Стони Тенис, Тенис 

 Трећа група: остали спортови 

 Посебне ставке у конкурсу за расподелу средстава из буџета за спорт биће школски спорт и спорт 

од значаја за град. 

      Члан 8.  

Расподела средстава из члана 3. овог правилника, врши се на следећи начин: 

 

 1. Прва група обухвата 70 % средстава опредељених у буџету Општине за ове намене, и то: 

  - Фудбал до 50 % средстава опредељених за финансирање ове групе; 

  - Кошарка до 39 % средстава опредељених за финансирање ове групе; 

  - Рукомет до 11 % средстава опредељених за финансирање ове групе. 

 

 2. Друга група обухвата до 15 % средстава опредељених у буџету Општине за ове намене, и то: 

- Џиу-џицу до 25% средстава опредељених за финансирање ове групе; 

- Одбојка до 20% средстава опредељених за финансирање ове групе; 

- Бокс до 16% средстава опредељених за финансирање ове групе; 
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- Карате до 10% средстава опредељених за финансирање ове групе; 

- Кик-бокс до 10% средстава опредељених за финансирање ове групе; 

- Атлетика до 8% средстава опредељених за финансирање ове групе; 

- Стони тенис до 8% средстава опредељених за финансирање ове групе; 

- Тенис до 3% средстава опредељених за финансирање ове групе. 

 

3. Трећа група до 5% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене, и то 

  - Остали спортови до 100% средстава опредељених за финансирање ове групе. 

 

 4. Четврта група СПОРТ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ до 5% средстава опредељених у буџету 

Општине за ове намене. 

 

 5. Пета група ШКОЛСКИ СПОРТ до 5% средстава опредељених у буџету Општине за 

финансирање ове групе 

 

      Члан 9. 

Расподела средстава у оквиру спортова се врши на основу следећих критеријума: 

- Ранга такмичења; 

- Постигнути резултати; 

- Број такмичара у редовном систему такмичења; 

- Трошкови такмичења.  

      Члан 10.  

Основни услови за доделу средстава из члана 1. овог правилника су: 

 

- да је седиште подносиоца програма на територији Општине, 

- да је подносилац Програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање; 

- да се Програм реализује на територији Општине. 

 

Члан 11. 

 Расподела средстава из члана 4. став 1. и 2. овог правилника врши се на основу јавног конкурса.  

 Јавни конкурс расписује Општинско веће. 

 Акт о расписивању јавног конкурса садржи: 

- предмет јавног конкурса 

- потребну документацију која се подноси уз пријаву 

- критеријуме за одабир програма 

- датум почетка и завршетка  јавног конкурса 

- адресу на коју се доставља пријава 

 

Члан 12. 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за спорт, коју образује решењем Председник општине. Уз 

пријаву подносилац програма подноси програм на прописаном обрасцу чију садржину утврђује  Комисија.  

 Комисија има председника и два члана. 

 

Члан 13. 

 Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће на предлог Комисије за спорт.  

 Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији је програм одобрен, а на основу 

закључених уговора о реализовању одобрених програма између подносиоца програма и Оделења за општу 

управу и друштвене делатности. 

 Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин реализовања програма, 

као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.  

 За реализацију закључених уговора задужује се надлежни орган Општинске управе.   

 

Члан 14. 

 Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене за која су додељена.  

 Ненаменско трошење средстава, има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у 

наредној години. 
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Члан 15. 

         Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, подносилац програма  је дужан да 

на прописаном обрасцу  достави Општинском већу у року од 15 дана по истеку рока за реализовање 

програма. 

 Извештај о реализовању програма разматра Комисија за спорт и доставља предлог Општинском 

већу у вези испуњености услова из члана 14. став 1. овог правилника.  

 Садржину обрасца  Извештаја из става 1. овог члана утврђује Комисија за спорт. 

 Недостављање Извештаја из става 1. овог члана има за последицу неодобравање средстава у 

наредној години.  

Члан 16. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Алексинац“. 

 

II/01 Број: 02-200 

У Алексинцу, 26.12.12.2013.године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                                                П р е д с е д н и к, 

                                                                                                                               Ненад Станковић, с. р. 

                                                             

 

На основу чл.38.Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“, број 51/09 и 99/2011), Уредбе о 

средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса које реализују удружења (Сл. Гласник РС“, бр.8/12) и члана 72. Тачка 18. Статута Општине 

Алексинац („Сл. Лист општине Алексинац“, бр.7/2013 – пречишћени текст), Општинско веће Општине 

Алексинац, на седници одржаној 26.12.2013.године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ИЗБОР АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се прописује начин, поступак и критеријуми за остваривање права за 

доделу средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање програма која реализују 

удружења кроз редовне активности и пројекте. 

 

Члан 2. 

  Средства за подстицање програма и недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног значаја која реализују удружења грађана додељују се на основу јавног конкурса путем јавног 

позива. Јавни конкурс се расписује јавним позивом за област за коју се расписује јавни позив 

(програми/пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из наведене области).  Конкурс/јавни позив 

расписује и спроводи Комисија коју именује председник општине посебним решењем, а чине је 

председник и два члана.(Препорука је најмање један члан Комисије из реда чланова удружења). 

 Јавни позив се објављује у локалним медијима, на огласној табли и на сајту општине. Рок за подношење 

пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања. 

 

 

Члан 3. 

 Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана са подручја општине Алексинац, са 

програмима у области јавног интереса у следећим областима: људска права и развој цивилног друштва,  
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заштита лица са инвалидитетом, борачко-инвалидска заштита, друштвена брига о деци, помоћ старима, 

здравствена заштита, подстицање образовања, науке, културе, заштита животне средине, заштита 

животиња, борба против корупције, развој и неговање међудржавне сарадње, културна баштина и 

неговање историјских тековина, заштита избеглица, одрживи развој, заштита потрошача, народно 

стваралаштво,организације које се баве едукацијом и обукама, верске организације, хуманитарни и остали 

програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе. 

 

Члан 4. 

 Основни критеријуми за доделу средстава удружењима из буџета за програме од јавног интереса 

су: 

- да удружење има статус правног лица; 

- да је од интереса за Општину Алексинац или да је од ширег регионалног значаја; 

- да је седиште удружења на територији Општине Алексинац; 

- да је удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је 

уписано у судски регистар; 

- да удружење има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима 

које су од јавног значаја; 

- да има високу сразмеру  између учинка и коштања програма. 

Приоритет за доделу средстава имаће удружења која: 

- располажу одговарајућим капацитетима; 

- своје програме раде и усмеравају ка већем броју корисника; 

- могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове; 

- имају успешност у реализацији програма; 

- своје програме усмеравају на документима усвојеним на локалном нивоу; 

- раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћ лицима у специфичним животним 

ситуацијама. 

 

Члан 5. 

 Програми се морају реализовати на територији Општине Алексинац, осим оних активности и 

пројеката који непосредно произилазе из чланства у савезу или асоцијацији, по правилу се реализују у 

текућој години. 

 

Члан 6. 

 Трошкови програма морају бити оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима удружења, 

као и трошкови из претходног периода уколико је удружење било корисник буџетских средстава.  

 

Члан 7. 

 Уз образац пријаве на јавни позив удружења подносе програм који садржи: 

- назив и седиште удружења; 

- доказ о упису у регистар; 

- одлуку удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

- прецизирање на коју област се програм односи; 

- податке о циљној групи на коју се програм односи; 

- финансијски план програма; 

- оверену изјаву овлашћеног лица да ће се средства трошити наменски; 

- извештај о утрошку буџетских средстава, односно реализације програма из претходне године 

(уколико су била додељена); 

- ПИБ, број рачуна и име банке код које се организација води. 

Учесници на конкурсу, уз пријаву, прилажу и документацију прописану конкурсом. Комисија може, по 

потреби, захтевати од подносиоца да достави додатну документацију. 
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Члан 8. 

 Комплетна документација за јавни позив доставља се у затвореној коверти на чијој полеђини се 

наводе подаци о подносиоцу пријаве. Пријава се предаје на писарници Општинске управе са назнаком: 

Општинска управа-Комисији за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења грађана која се 

финасирају из буџета општине, у року од 15. Дана од дана објављивања јавног позива. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

Члан 9. 

 О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и сачињава предлог Одлуке о 

избору програма удружења грађана који се финансирају из буџета Општине и доставља га Општинском 

већу у року од 8. Дана од дана закључења конкурса. 

 

Члан 10. 

 Општинско веће на основу предлога Комисије доноси Одлуку о избору програма рада удружења 

грађана, који се финансирају из буџета у року од 5. дана од пријема предлога Одлуке од стране Комисије.  

 

 

Члан 11. 

 Одлука о избору програма рада удружења грађана доставља се учесницима који су изабрани на 

конкурсу. 

 

Члан 12. 

 Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8. 

дана од дана објављивања резултата конкурса. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско 

веће Општине Алексинац. 

 Предлог програма који ће се финансирати или суфинансирати из буџета Општине Алексинац, 

зависи од висине средстава која су за ту намену предвиђена у буџету Општине Алексинац. 

 

Члан 13. 

 По пријему коначне Одлуке о избору програма удружења грађана Председник општине ће, за сваки 

појединачни програм, закључити уговор са корисником средстава у року од 3 дана. 

 Уговор о финансирању програма рада из буџета општине садржи: 

- назив годишњег програма рада; 

- циљеви и очекивани резултати; 

- износ средстава која се додељују из буџета за реализацију програма; 

- датум почетка и завршетка програма; 

- услове за раскид уговора пре времена. 

 

Члан 14. 

 Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање уговора у року од 

осам дана од дана пријема Одлуке или позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

 Уговор о реализовању програма којим се остварује општи интерес Општине Алексинац, а који је 

закључен супротно одредбама Закона о удружењима – ништаван је. 

 

Члан 15. 

 Удружења која су добила средства из буџета за реализацију програма, морају најмање једном 

годишње да чине доступним јавности извештај о свом раду и исти достављају даваоцу средстава. 

 

Члан 16. 

 Наменско коришћење средстава контролишу Оделење за општу управу и друштвене делатности и 

Оделење за финансије Општинске управе Општине Алексинац.  
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 Корисници средстава из буџета из ове Одлуке дужни су да достављају месечне извештаје Оделењу 

за општу управу и друштвене делатности, а завршни наративни и финансијски извештај најкасније до 15. 

марта текуће године за претходну годину. 

 Уколико корисник средстава, у уговореном року, не поднесе извештај о реализацији програма, или 

се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу документацију утврди да програм није реализован у 

складу са одредбама уговора, корисник средстава је обавезан да врати примљена средства. 

Члан 17. 

 Подносиоцу одобреног програма неће бити одобрена средства за реализацију новог програма пре 

него што поднесе извештај у складу са ставом два претходног члана. 

 Подносилац одобреног програма је дужан да чува документацију која се односи на реализовање 

програма, у складу са законом. 

Члан 18. 

 Општина Алексинац може да буде покровитељ програма, односно пројекта, манифестације или 

друге активности чији је носилац удружење, у целини или делимично, и без расписивања конкурса, 

уколико је пројекат, манифестација или друга активност од посебног значаја за Општину Алексинац, 

развој међународне сарадње или је од изузетно високог међународног или државног реномеа. 

 Акт о прихватању покровитељства у смислу претходног става овог члана, доноси Председник 

општине на основу прибављене сагласности Општинског већа. 

Актом о прихватању покровитељства утврђује се и износ буџетских средстава за реализацију 

пројекта, манифестације или друге активности из става 1. Овог члана. 

Председник општине закључује уговор са носиоцем пројекта, односно организатором 

манифестације или друге активности и тим уговором се ближе уређују међусобна права и обавезе и начин 

контроле извршења уговора. 

Члан 19. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Алексинац“. 

II/01 Број: 02-199 

У Алексинцу, 26.12.2013.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                             

                                                                                                                     П р е д с е д н и к, 

                                                                                                                             Ненад Станковић, с.р.

САДРЖАЈ 
      Рег.бр.                                                                              Страна                                                   
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