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Година  XXX    Бр. 17                     05. Јун 2021. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 47. Пословника Скупштине општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 

5/2019), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 05.06.2021.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

I 

Члану Општинског већа општине Алексинац Дејану Стефановићу из Алексинца, улица Устаничка 5, престаје 

мандат члана Општинског већа због подношења оставке. 

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

III 

     Одлуку доставити: Именованом, Одељењу за финансије, Персоналној служби и Архиви општине Алексинац. 

I Број: 020-99 

У Алексинцу, 05.06.2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                              Председник  

                                                                                                        Ненад Станковић, с.р 

 

На основу члана 48. и 56. став 6. Закона о локалним изборима („Службени  гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење, 68/2020) и члана 34. Статута општине 

Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), Скупштина општине Алексинац, на седници од 

05.06.2021.године, донела је 

О Д Л У К У  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ 

МАРИЈИ МИЛАДИНОВИЋ 

I 

 Потврђује се мандат одборници Марији Миладиновић из Лужана, са Изборне листе „Александар Вучић-за нашу 

децу“. 

II 

 Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Нишу у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 

III 

 Ову одлуку доставити: Именованој, Општинском одбору Српске напредне странке, Одељењу за финансије и 

Архиви општине Алексинац. 

IV 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

I Број: 011-42 

У Алексинцу, 05.06.2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

  Ненад Станковић, с.р. 

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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На основу члана 29. став 2. тачка 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 32 ст. 1 тач. 6 Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 

40. став 1.тачка 34. Статута Општине Алексинац (,,Службени лист општине Алексинац“, 

бр.29/2018), а по прибављеном Мишљењу Комисије за јавно-приватно партнерство број 08/2021 од 

01.06.2021. године, Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 05.06.2021.године, 

донела је: 

 

 

        ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ–ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Концесиони акт за поверавање обављања делатности градског-приградског 

превоза путника на територији општине Алексинац у облику јавно-приватног партнерства са 

елементима концесије у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, а на који 

је Комисија за јавно-приватно партнерство дала позитивно Мишљење број 08/2021 од 01.06.2021. 

године. 

Саставни део ове Одлуке чини Концесиони акт за поверавање обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац. 

 

 

Члан 2. 

Поступак доделе Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац спровешће се 

у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 3. 

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

Алексинац“. 

 

I Број:011-43 

У Алексинцу, 05.06.2021.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Ненад Станковић, с.р. 
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ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
 

 
 

 

 

 

Концесиони акт 

за поверавање обављања делатности градско – 

приградског превоза путника на територији општине 

Алексинац 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
Алексинац, 2021. година 
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........................................................................................................ 27  

 

❖ Концесиона накнада .......................................................................... 27 

 

❖ Процењена  вредност концесије ...................................................... 27 
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❖ Предлог линија у градском и приградском  превозу путника на на територији 

општине Алексинац 

................................................................................................................. 31 

 

❖  Динамика развоја пројекта ............................................................. 42 

 

Законски прописи  који су коришћени при изради Предлога Концесионог акта 

 

⮚ Закон о јавно – приватном партнерству и концесијама 

 

⮚ Закон о комуналним делатностима  

 

⮚ Закон о локалној самоуправи 

 

⮚ Закон о јавним набавкама 

 

⮚ Закон о превозу у друмском саобраћају / Закон о превозу путника у друмском 

саобраћају 

 

⮚ Закон о основама система образовања и васпитања  
 

⮚ Одлука  о  начину обављања градског и приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац и други општи акти локалне самоуправе 

 

⮚ Тарифни систем за обављање јавног градског и приградског превоза на 

територији општине Алексинац 

 
 

🗹 Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 
градско - приградског превоза путника  на територији општине 
Алексинац 

 

 

🗹 Уводна разматрања 

 

 

Општинско веће општине Алексинац је Решењем о измени решења II/01Број: 020-69 од 

21.04.2020.године, именовало Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта јавно–

приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из 
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своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности превоза путника у 

градско-приградском саобраћају на територији општине Алексинац у саставу:  

 

  1. Далибор Радичевић, председник општине Алексинац; 

  2. Дејан Милошевић, начелник Општинске управе општине Алексинац; 

  3.Милош Милошевић, струковни инжењер саобраћаја-специјалиста, координатор; 

  4. Љиљана Петровић Дугачки, дипл.правник; 

  5. Вања Стаменковић, дипл.економиста; 

  6.  Јелена Коцић Марковић, дипл.економиста; 

  7. Весна Радивојевић, дипл.хемичар; 

  8. Данијела Павловић, дипл.правник; 

  9. Сузана Дикић, дипл.правник; 

 10. Далибор Марковић, дипл.грађевински инжењер; 

 11. Данијела Новаковић, специјалиста електротехнике и рачунарства. 

 

 

🗹 Појам концесије 
 

 

Чланом 10. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС«, 

бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је прописано да је концесија, у смислу овог закона, уговорно или 

институционално ЈПП са елементима концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално 

коришћење природног богатства, добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра 

у својини јавног тела или обављања делатности од општег интереса, које јавни партнер уступа 

приватном партнеру, на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање 

концесионе накнаде од стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер 

сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије. 

Чланом 10.став 2 Закона прописани су посебни облици концесије, концесија за јевне радове 

и концесија за јавне услуге а став 4. овог члана  прописује концесију за јавне услуге која у смислу 

овог закона представља уговорни однос истоветан уговору о јавној набавци услуга у складу са 

законом којим се уређују јавне набавке, ако накнада за пружене услуге састоји или од самог права 

на комерцијално коришћење, односно пружање услуга или од тог права заједно са плаћањем.  

 

 

🗹 Предмет концесије 
 

 

Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији 

општине Алексинац је у надлежности општине Алексинац, што је прописано одредбама Закона о  

превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11) / Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015), Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07), Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», 

бр. 88/11 и 104/2016), као и одредбама Одлуке о начину обављања градског и приградског превоза 

путника на територији општине Алексинац («Сл.лист општине Алексинац», број 18/2019). 
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Сходно наведеном, треба напоменути да је предмет концесије поверавање обављања 

делатности градског и приградског  превоза путника на територији општине Алексинац. 
 

У  Прилогу овога акта је дат детаљнији преглед  линија на територији општине Алексинац. 

 

🗹 Разлози за давање концесије 
 

Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у законској 

обавези општине Алексинац да обезбеди организацију обављања градског и приградског линијског 

превоза путника на територији општине. 
 

Правни основ, као и разлози, односно оправданост за спровођење поступка реализације 

пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег 

интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности градско – 

приградског превоза путника на територији општине Алексинац, садржани су у законској обавези 

општине Алексинац да обезбеди организацију обављања градског и приградског превоза путника 

на својој територији, где треба навести да је: 
 

🗹 чланом 7. Закона о  превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 
91/05, 62/06 и 31/11) прописано да општина, односно град уређује и обезбеђује, у 
складу са законом, организацију и начин обављања јавног превоза путника који се 
обавља на територији једне општине, односно града, 
 

o чланом 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 
68/2015) прописано да  јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу 
са законом, организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља 
на територији јединице локалне самоуправе и такси превоза, 

 

🗹 чланом 16. став 9. Закона о  превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 
66/01, 91/05, 62/06 и 31/11) прописано да општина, односно град уређује начин 
регистрације и овере реда вожње за градски и приградски превоз, 
 

 

 

 

o чланом 64. став 5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник 
РС'', бр. 68/2015) прописано да јединица локалне самоуправе уређује начин 
регистрације и овере реда вожње у градском и приградском превозу, 

 

🗹 чланом 64. став 5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', 
бр. 68/2015) прописано да јединица локалне самоуправе уређује начин регистрације и 
овере реда вожње у градском и приградском превозу; 

 

🗹 чланом 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07) 
прописано да општине преко својих органа у складу са Уставом и Законом уређују и 
обезбеђују обављање  и развој  комуналне делатности - линијског  градског и 
приградског превоза путника у друмском саобраћају,  
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🗹 чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 104/2016) 
прописано да су комуналне делатности у смислу овог закона делатности пружања 
комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица 
код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење 
одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим 
вршењем, као и да су комуналне делатности делатности од општег интереса, али и да је 
као комунална делатност, између осталог, дефинисана и делатност  градског и 
приградског превоза путника, 

 

🗹 чланом 4. став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 
104/2016) прописано да јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, 
обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и 
функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и 
уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој, 

 

🗹 чланом 4. став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 
104/2016) прописано да јединица локалне самоуправе уређује у складу са законом 
услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних 
услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем 
комуналних делатности обезбеђујући нарочито: 

 

1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева 

нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и 

нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у 

добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга; 

2) развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и 

унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга; 

3) сагласност са начелима одрживог развоја, која су дефинисана посебним законом 

који уређује одређену комуналну делатност; 

4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних 

делатности успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и 

другим активностима када за то постоји могућност; 

5) конкуренцију у обављању делатности, 
 

🗹 чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 104/2016) 
прописано да се поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу 
одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне 
делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће, као и да се 
на поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање 
обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање 
обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних 
услуга, примењују одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и 
концесије, 

 

🗹 чланом 11. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник 
РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) прописано да се концесија може дати ради 
комерцијалног коришћења природног богатства, добра у општој употреби која су у 
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јавној својини, односно добра у својини јавног тела или обављања делатности од општег 
интереса, а нарочито за јавни превоз (тачка 6), 

 

🗹 чланом 13. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник 
РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) прописано да јавно тело има право да самостално 
покрене поступак реализације пројекта ЈПП са елементима концесије за коришћење 
природног богатства, добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у 
својини јавног тела или обављања делатности од општег интереса из своје надлежности, 
као и да давалац концесије може бити: 

 

1) Влада, у име Републике Србије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности 

Републике Србије; 
 

2) Влада аутономне покрајине, у име аутономне покрајине када су јавна тела и предмет 

концесије у надлежности аутономне покрајине; 
 

3) скупштина јединице локалне самоуправе, када су јавна тела и предмет концесије у 

надлежности јединице локалне самоуправе; 
 

4) јавно предузеће,  
 

5) правно лице овлашћено посебним прописима за давање концесије, 
 

🗹 чланом 4. тачка 7. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Службени 
гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) прописано да је јавно тело: 

 

(1) државни орган, организација, установа и други директни или индиректни корисник 

буџетских средстава у смислу закона којим се уређује буџетски систем и буџет, као 

и организација за обавезно социјално осигурање; 
 

(2) јавно предузеће; 
 

(3) правно лице које обавља и делатност од општег интереса, уколико је испуњен неки 

од следећих услова: 
 

- да више од половине чланова органа управљања тог правног лица чине 

представници јавног тела; 
 

- да више од половине гласова у органу тог правног лица имају представници јавног 

тела; 
 

- да јавно тело врши надзор над радом тог правног лица; 

- да јавно тело поседује више од 50% акција, односно удела у том правном лицу; 
 

- да се више од 50 % финансира из средстава јавног тела. 
 

(4) правно лице основано од јавног тела, а које обавља и делатност од општег интереса 

и које испуњава најмање један од услова из тачке 7) подтачка (3) овог члана. 
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🗹 чланом 159. став 2. тачка 4.Закона о основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015  и 68/2015) прописано 
да у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства и за: 4) превоз: деце и 
њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености 
већој од два километра, ученика основне школе на удаљености већој од четири 
километра од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у 
развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на 
републичка и међународна такмичења; 

 

🗹 кроз организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника на 
територији општине Алексинац потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз 
ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија 
грађана општине Алексинац, а који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-
приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно општине 
Алексинац је дужана да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности 
јавног превоза у који је под једнаким условима доступан свим корисницима превозних 
услуга и за који се наплаћује услуга превоза , а сходно члану 1. став 4. Одлуке  о  начину 
обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине 
Алексинац («Сл.лист општине Алексинац », број 18/2019); 

 

🗹 чланом 29. Одлуке  о  начину обављања градског и приградског линијског превоза 
путника на територији општине Алексинац («Сл.лист општине Алексинац », број 18/2019) 
прописано да се средства за обављање градског и приградског линијског превоза 
путника обезбеђују из цене услуге, из буџета општине, прихода од концесионе накнаде 
ако је има и других извора у складу са законом, као и да општина Алексинац може  
својом одлуком одредити категорије лица која не плаћају накнаду за превоз или плаћају 
накнаду за превоз са попустом, као и услове, начин и поступак за остваривање ових 
права; 

 

🗹 чланом 9. и чланом 10. Одлуке  о  начину обављања градског и приградског линијског 
превоза путника на територији општине Алексинац («Сл.лист општине Алексинац », број 
18/2019) прописано да превозник може почети линијски превоз путника тек по упису 
реда вожње у Регистар реда вожње код надлежног Одељења управе  као и да  надлежно 
Одељење  управе из члана 10.  региструје и оверава ред вожње у року од 30 дана од 
дана достављања истог; 

 

🗹 члановима 22. 24. и 26. Тарифног система за обављање јавног градског и приградског 
превоза на територији општине Алексинац ( у даљем тексту „Тарифни систем“) 
прописано право на бесплатан превоз лица која су држављани Републике Србије и имају 
пребивалиште на територији општине. 

 

Како општина Алексинац нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности 

градског и приградског линијског превоза путника, неопходно је спровести поступак реализације 

пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег 

интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског 

превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Алексинац, а сходно 

одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/2016), а како би се обезбедио адекватан превоз ђака до школских установа, 
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као и радника до радних места, али и других категорија општине Алексинац, који исказују захтеве 

за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација. 

 

🗹 Одузимање поверених послова 

 

Чланом 53. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени 

гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је прописан начин престанка ЈПП-а, односно 

дефинисано је да ЈПП са или без елемената концесије престаје: 

 

1) испуњењем законских услова; 

 

2) раскидом јавног уговора због јавног интереса; 

 

3) споразумним раскидом јавног уговора; 

 

4) једностраним раскидом јавног уговора; 

 

5) правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или поништава. 

 

Чланом 53. ставом 2.  Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени 

гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је такође прописано и да JПП са или без елемената 

концесије престаје испуњењем законских услова: 

 

1) истеком рока на који је закључен јавни уговор; 

 

2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног партнера. 

 

Истим чланом, ставом 3.  је прописано и да изузетно од става 2. тачка 2) овог члана ЈПП са 

или без елемената концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем члана конзорцијума, ако 

најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно обавезу испуњења дела јавног 

уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је окончан стечајни поступак, 

уз претходну сагласност јавног партнера. 

 

Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је прописан чланом 

54. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/2016), а у коме се наводи да јавни партнер може једнострано раскинути 

јавни уговор у следећим случајевима: 

 

1) ако приватни партнер у случају концесије није платио концесиону накнаду више од два пута 

узастопно или континуирано неуредно плаћа концесиону накнаду; 

 

2) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге према стандардима 

квалитета за такве радове, односно услуге на начин како је договорено јавним уговором; 
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3) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у општој 

употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара; 

 

4) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за оцену 

његове квалификованости приликом избора најповољније понуде; 

 

5) ако приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора у уговореном 

року; 

 

6) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне радње које су у 

супротности са јавним уговором; 

 

7) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без претходног 

одобрења јавног партнера; 

 

8) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима облигационог 

права и прихваћеним правним правилима за конкретну врсту уговора. 

 

Чланом 54. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени 

гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је прописано да се критеријуми на основу којих јавни 

партнер утврђује постојање разлога за раскид јавног уговора из става 1. тач. 2) до 7) овог члана 

утврђују јавним уговором. 

 

Ставом 3. истог члана је прописано да пре једностраног раскида јавног уговора, јавни 

партнер мора претходно писаним путем упозорити приватног партнера о таквој својој намери и 

одредити примерени рок за отклањање разлога за раскид јавног уговора и за изјашњавање о тим 

разлозима, где је ставом 4. поменутог члана дефинисано да ако приватни партнер не отклони 

разлоге за раскид јавног уговора у року из става 3. овог члана, јавни партнер раскида јавни уговор. 

 

Чланом 54. ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени 

гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је прописано да у случају једностраног раскида јавног 

уговора од стране јавног партнера, јавни партнер има право на накнаду штете коју му је 

проузроковао приватни партнер у складу са општим правилима облигационог права. 

 

Ставом 6. поменутог члана је прописано да се на последице превременог раскида јавног 

уговора због пропуста приватног партнера примењују посебна правила утврђена јавним уговором 

као и општа правила облигационог права. 

 

🗹 Утицај концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру 
и друге привредне области, на ефикасно функционисање техничко-
технолошких система 
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Обављањем комуналне делатности градско – приградског превоза путника на територији 

општине Алексинац обезбеђује се адекватан превоза ђака до школских установа, као и радника до 

радних места, али и других категорија општине Алексинац који исказују захтеве за коришћењем 

услуга градско-приградског превоза путника, а за долазак до циљних дестинација. 

 

Веома значајно је истаћи да се функционисањем градско – приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац обезбеђује одговарајућа мобилност грађана који исказују захтеве 

за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, 

што за последицу има смањење броја индивидуалних путничких аутомобила у свакодневној 

употреби, те самим тим и смањење количине издувних гасова возила у ваздуху, уз напомену да је 

ово веома значајно са аспекта заштите животне средине. 

 

Заштита животне средине се обезбеђује и кроз критеријум Укупан број регистрованих 

аутобуса и просечна старост возила, где се кроз бодовање даје предност превозницима који 

конкуришу ''млађим'' возним парком, односно возилима која испуњавају савремене еколошке 

стандарде. 

 

Модернизација и консолидација јавног градског и приградског превоза на територији 

општине Алексинац би требало да има веома повољан утицај на животну средину и еколошку 

одрживост на следећи начин: 

- саобраћајна бука ће бити знатно умањена 

- смањује сезагађење ваздуха и земљишта 

- смањује се негативан утицај саобраћаја на земљиште 

- значајно се подиже ниво безбедности саобраћаја 

- значајно се смањује потрошњаенергије неопходне за 

одвијање саобраћаја 

 

Функционисање јавног градског и приградског превоза биће усклађено са законском 

регулативом у области заштите животне средине: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС” бр. 135/04, 36/09, 43/11 и 14/16) 

- Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 

- Закон о процени утицаја на животну средину(„Сл. гл. РС” бр. 135/04 и 36/09) 

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гл. РС” бр. 36/09 и 10/13) 

- Закон о заштити буке у животној средини(„Сл. гл. РС” бр. 36/09, 88/10) - Закон о 

заштити земљишта („Сл. гл. РС” бр. 112 /15) и др. 

  

У наредним поглављимабиће приказан распоред образовних установа на територији 

општине Алексинац. Такође ће бити приказан број ученика по школама, приказ насеља која 

гравитирају одређеним линијама, као и број становника по тим насељима. Такође је направљен 

преглед државних и локалних путева и улица којима ће се делимичном или у целости одвијати 

градски и приградски превоз. 
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Чланом 5. Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 36/2009, 

72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) дефинисано је да су правна и физичка лица 

дужна да у обављању својих делатности обезбеде рационално коришћење природних богатстава, 

да урачунају трошкове заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, 

да примењују прописе, односно предузимају мере заштите животне средине , у складу са законом. 

 

Чланом 9. став 1. тачка 5. Закона о заштити животне средине дефинисано је да је правно или 

физичко лице које својим незаконитим или неисправним активностима доводи до загађења 

животне средине одговара у складу са  законом, при чему је загађивач дужан да отклони узрок 

загађења и последице директног или индиректног загађења животне средине. 

 

Члан 40. став 3. Закона о заштити животне средине указује на то да превозна средства која 

се производе и пуштају у промет морају испуњавати услове у погледу емисије за мобилне изворе 

загађивања. 

 

Члан 102. Закона о заштити животне средине обавезује правна и физичка лица да у 

обављању своје активности обезбеди заштиту животне средине и то: 

 

   - применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, 

 

  - увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем обновљивих природних 

ресурса, 

 

    -предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања и штете по 

животну средину, 

 

    -вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и енергије, испуштању 

загађујућих материја и енергије, класификацији, карактеристикама и количинама отпада, као и о 

другим подацима и њихово достављање надлежним органима, 

 

   - другим мерама у складу са законом. 

 

Члан. 103, став 2. Закона о заштити животне средине дeфинише да је за загађивање животне 

средине одговорно правно и физичко лице које је незаконитим или неправилним деловањем 

омогућило или допустило загађивање животне средине. 

 

Члан 104. Закона о заштити животне средине налаже да загађивач који својим чињењем 

или нечињењем проузрокује загађивање животне средине дужан је да, без одлагања, предузме 

мере утврђене планом заштите од удеса и санационим планом, односно да предузме неопходне 

мере ради смањења штета у животној средини или уклањања даљих ризика, опасности или 

санације штете у животној средини. Ако штета нанета животној средини не може да се санира 

одговарајућим мерама, лице које је проузроковало штету одговорно је за накнаду у висини 

вредности уништеног добра. 
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Поред овога треба напоменути да функционисање градско – приградског превоза путника 

подразумева коришћење мреже општинских путева, улица у насељу и државних путева на 

територији општине Алексинац, а што је веома значајно са становишта даљег развоја мреже путева, 

али и других делова путне инфраструктуре (аутобуских стајалишта, пешачких стаза и сл.), уз 

напомену да је у прилогу овог акта дат детаљан преглед општинских, улица у насељу и државних 

путева на територији општине Алексинац који се користе приликом обављања делатности градско 

– приградског превоза путника. 

 

Члан 164. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( "Сл.гласник РС", бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015- др. закон, 9/2016- одлука УС и 

24/2018) налаже да учесници у саобраћају не смеју да предузимају радње које могу изазвати или 

изазивају угрожавање животне средине, а возач у саобраћају не сме да проузрукује прекомерну 

буку. 

 

Члан 164. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима налаже да учесници у 

саобраћају не смеју на путу или поред њега, да испуштају, односно одлажу материје, отпад којим 

се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина. 

 

Члан 3. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 

налаже да се управљање отпадом врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по 

угрожавање живота и здравља људи и животне средине. 

 

Члан 36. Закона о управљању отпадом дефинише да се отпад складишти на местима која су 

технички опремљена за привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, 

у центрима за сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама у складу са овим законом. 

 

Члан 47. Закона о управљању отпадом налаже власницима истрошених батерија и 

акумулатора да их преда ради даљег третмана лицу које за то има дозволу. 

 

Члан 48. став 1. тачка 1. Закона о управљању отпадом налаже да отпадна уља која су 

неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су хидраулична уља, моторна, 

турбинска уља и друга мазива као и уљни остаци из резервоара не смеју бити испуштана или 

просипана на или у земљиште, површинске и подземне воде и у канализацију. Истим чланом, 

ставом 4. налаже се да власници отпадних уља који нису произвођачи отпадног уља, отпадно уље 

предају лицу које врши сакупљање и третман. 

 

Емисија штетних издувних гасова од стране моторних возила представља главни чинилац 

аеро загађења у свим већим срединама. Посебну угроженост имају најоптерећеније саобраћајнице 

које имају највећи пролазак аутобуса, што доводи до повећане концентрације штетних материја 

изнад дозвољених вредности. 
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Главни штетни састојци емисије данашњих мотора који користе конвенционално гориво су: 

угљен моноксид, оксиди азота, угљо-водоници, сумпордиоксид, микро честице као и емисија угљен 

диоксида која има утицај на изазивање ефеката стаклене баште и киселих киша. 

Сви аутобуси морају да задовољавају следеће еколошке норме у смислу концентрације 

штетних материја у издувним гасовима и то: 

 

- СО угљен-моноксид: макс.0,50g/km 
- HC+Nox: макс. 0,17 г/км 
- NOx азот-моноксид: макс. 0,08 г/км  
- PM чврсте честице: макс. 0,005 g/km 

 
У земљама Европске уније се од 2010. године, примењује Директива 33/2009 која се односи на 

промовисање енергетски ефикасних и еколошки чистих возила у друмском транспорту која се 

користе у јавном сектору, као што су аутобуси за јавни превоз. Директива дефинише стратегију 

смањења емисије угљен моноксида за 20% до 2020. године, у поређењу са 1990. годином, као и 

еколошке и енергетске критеријуме код набавки нових возила. На основу наведеног, спроведена 

су бројна истраживања, те се дошло до закључка да један аутобус са ЕУРО 0 стандардом загађује 

исто као и 20 аутобуса са ЕУРО 4 стандардом. 

 

Такође треба истаћи да се на овакав начин стварају и потребни услови за нормалну 

свакодневну комуникацију грађана Алексинца а у циљу обављања својих редовних школских 

активности у процесу образовања свих категорија ученика и студената, радних активности 

запосленог становништва, као и у циљу обављања привредних и свих осталих активности од значаја 

за свакодневно функционисање различитих категорија становништва, што је веома значајно за 

успостављање и развој адекватног привредног, образовног и др. амбијента на територији општине 

Алексинац. 

У прилогу овог акта, а у оквиру предлога  линија у градском и приградском линијском 

превозу путника на територији општине Алексинац дат је и преглед школских установа (по 

насељеним местима у којима се налазе, али и по категорији путева који пролазе поред школских 

објеката), преглед броја ученика по појединим школским установама, преглед насељених места 

која гравитирају одређеном пакету линија (уз преглед броја становника у тим насељеним местима), 

као и преглед путне инфраструктуре – државних путева, општинских путева и улица, који се 

експлоатишу приликом функционисања градско-приградског линијског превоза путника. 

 

 

🗹 Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које 
учесник у поступку мора да испуњава да би му се омогућило 
учествовање у поступку избора концесионара и преговарања 

 

Техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку – понуђач мора 

да испуњава (цена превоза, капацитет возног парка – број аутобуса, старост аутобуса, поседовање 

паркинг простора, објеката за одржавање возила и сл.) дефинисане су у оквиру јавног позива и 

конкурсне документације, где су критеријуми за бодовање и избор најповољније понуде такође 
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дефинисани у оквиру јавног позива и конкурсне документације, уз напомену да ће бити изабрана 

економски најповољнија понуда на основу поменутих критеријума. 

 

Пре свега ово подразумева да је понуђач у обавези да обавља делатност градско – 

приградског превоза путника на територији општине Алексинац, са минималним бројем од 4 

поласка и 4 повратка по линији (на тај начин се пре свега обезбеђује превоз радника и ђака у 1. и 2. 

смени). 

 

 Понуђач може да конкурише по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за  

концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији 

општине Алексинац, а у понуди, превозник може да предложи нове линије и поласке, али давалац 

концесије задржава право да не прихвати те предлоге. 

  

 Коначна верзија линија у градско-приградском превозу путника на територији општине 

Алексинац биће дефинисана јавним уговором. 

 

Понуда по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за  концесију – поверавање 

обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац 

обавезно мора да садржи:  

 

❖ назив и седиште привредног друштва, односно правног лица, са подацима о лицу 
овлашћеном за заступање и са свим потребним информацијама (телефон, факс и др.) у 
циљу непосредног комуницирања;  

 

❖ извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је привредно друштво, односно 
правно лице регистровано за обављање јавног линијског превоза путника;  

 

❖ решење надлежног министарства о испуњености услова за отпочињање и обављање 
јавног превоза путника у друмском саобраћају;  

 

❖ доказ о техничкој опремљености основних средстава – аутобуса (оверену листу или 
извод из пописних листи основних средстава, оверене фотокопије уговора о лизингу, 
закупу или другом правном основу за коришћење возила,  оверене фотокопије 
саобраћајних дозвола, полисе осигурања, потврде о регистрацији аутобуса);  

 

❖ доказ о паркинг простору и техничкој опремљености простора за одржавање возила, а 
у случају  да не поседује исти, оверене  фотокопије уговора о закупу паркинг простора и 
оверених уговора о одржавању возила са привредним друштвом, другим правним 
лицем или предузетником, који испуњавају услове за одржавање и оправку друмских 
моторних возила; 

 

❖ предлози тарифе, јединствене цене превоза за лица која остварују право на субвенцију, 
са висином повластица за ђачке и радничке месечне карте; 

 

❖ извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица и 
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
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унутрашњих послова за законског заступника понуђача (не старије од 2 месеца пре 
отварања понуда); 

 

❖ уверење Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода (не старија од 2 месеца пре отварања понуда);  

 

❖ потврду да у року од 6 месеци пре објављивања Јавног позива превозник који 
конкурише није имао блокиран рачун дуже од 10 дана у пословној банци;  

 

❖ оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде која би износила 5% без ПДВ-а од 
процењене вредности годишње накнаде, са роком важности до 30 дана дуже од дана 
јавног отварања понуде; 

 

❖ оргинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла која би износила 5% од уговорне вредности концесије, за сваку годину 
трајања уговореног периода, са роком важности 30 дана  дуже од уговореног рока за 
испуњење уговорне обавезе;  

 

❖ тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, плативе на први позив 
без права на приговор и морају имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност 
и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од оних које је одредио наручилац, 
мањи износ од онога који је одредио наручилац, промењену месну надлежност за 
решавање спорова одређену у Уговору, нити услове везане за пословну политику 
банака. 

 

  

Понуда по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за  концесију – поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац може да 

садржи предлог нових линија као и предлог нових тарифа и нови предлог субвенционисаних 

категорија путника. 

 

Критеријум за избор приватног партнера, уз испуњавање услова који су прописани Законом о 

превозу путника у друмском саобраћају и у погледу заштите животне средине, је „економски 

најповољнија понуда“ у складу са чланом 132. став 1.тачка 3. Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник РС», бр. 91/2019). 

 

 

❖ Цена превоза 
 

Обављање поверене комуналне делатности спроводиће се по ценама на које је сагласност 

дата Тарифним системом које је усвојило Општинског већа општине Алексинац, а промена истих 

вршиће се на образложен захтев превозника уз сагласност Општинског већа општине Алексинац, а 

у складу са Законом о комуналним делатностима. 
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 У даљем тексту ће бити дате цене превоза и попусти са којима понуђач може да конкурише 

по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за  концесију – поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац. 

 

а) Цена превоза путника у градско-приградском саобраћају по зонама којом понуђач може да 

конкурише по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за  концесију – поверавање 

обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац: 

 
 

Релација  

 

 

Максимална цена превоза 

путника 

(у РСД) 

 

 

Предлажемо следеће цена превоза путника 

(у РСД): 

- обавезно уписати износе у свако поље - 

Појединачне карта 
Зона 1. 50,00  
Зона 2. 75,00  
Зона 3. 125,00  

Месечна карта 
Зона 1. 2.600,00  
Зона 2. 3.900,00  
Зона 3. 6.500,00  

 

Напомене: 1) предложене цене не могу бити веће од максималних цена, 

 

       2) промене цена у току године вршиће се на образложен захтев превозника уз сагласност 

Општинског већа општине Алексинац, а у складу са Законом о комуналним делатностима. 

 

 

 

Примена критеријума бодовања код елемента – цена по зонама: биће бодована просечна цена 

која ће бити израчуната као просек понуђених цена за свих 6 корака. 

б) Комерцијални попуст за издавање месечних карата којим понуђач може да конкурише по 

расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за  концесију – поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац: 

 

 

 

Категорија корисника превоза 

 

Предлажемо следеће попусте (у %): 

- обавезно уписати износе у свако поље – 
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ученици основних школа  

 

 

ученици средњих школа  

 

 

 

запослени  

 

 

 

в) Јединствена цена превоза којом понуђач може да конкурише по расписаном јавном позиву за 

прикупљање понуда за  концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине Алексинац 

 

Предлажемо јединствену цену превоза за лица која остварују право на субвенцију: ___________ 

динара (уписати износ уколико предлог јединствене цене постоји; уколико превозник предлаже 

бесплатан превоз за лица која остварују право на субвенцију, онда је потребно уписати ''0'' (нулу) 

на црту) 

 

❖ Капацитет возног парка – број аутобуса – старост аутобуса 
 

Понуђач по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за  концесију – поверавање 

обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац 

доставља оверену листу или извод из пописних листи основних средстава – возила са којима 

конкурише за градски и приградски превоз, уз напомену да ове информације даје под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу. 

Возила којима подносилац понуде конкурише морају да испуњавају услове ЕУРО 4 

стандарда уз следеће обавезе: 

- у прве 4 (четири) године трајања уговора мин. ЕУРО  4 за сва возила којима се обавља јавни 

линијски превоз путника, уз просечну старост возила не већу од 10 година 

- у наредном периоду трајања уговора минимум Еуро 5 за сва возила којима се обавља јавни 

линијски превоз путника  

- доказ да подносилац понуде поседује важеће сертификате о примени стандарда ISO 

90001,ISO 14001,ISO 18001 

 

 У оквиру овог критеријума потребно је да понуђач достави:  

 

● оверене фотокопије саобраћајних дозвола и полисе осигурања за превозна средства,  
● потврде о регистрацији аутобуса, 
● оверене пописне листе или извода из пописне листе основних средстава,  
● оверену фотокопију уговора о лизингу, закупу или другом правном основу за коришћење 

возила 
● важеће сертификате о примени стандарда 
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У листи возила потребно је уписати само регистроване аутобусе  који су обухваћени 

Решењем надлежног министарства у Влади Републике Србије о испуњености услова за отпочињање 

и обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају. 

Примена критеријума бодовања код елемента - укупан број регистрованих  аутобуса и 

просечна  старост возила: биће бодована возила обухваћена поменутим Решењем, којима се 

конкурише.  

 

❖ Одржавање и контролу техничке исправности возила којима би се 
обављала делатност градско-приградског превоза путника на 
територији општине Алексинац 

 

Понуђач по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за  концесију – поверавање 

обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац 

доставља изјаву да ли одржавање и контролу техничке исправности возила којима би обављао 

делатност градско-приградског превоза путника врши у сопственој радионици (ауто-бази) или на 

основу уговора са трећим лицем. 

 Пословни простор за одржавање возила,  мора бити опремљеним са најмање два канала 

за аутобусе. 

 

Понуђач  даје изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.  

 

❖ Паркинг простор за возила којима би се обављала делатност градско-
приградског превоза путника на територији општине Алексинац 

 

 Понуђач по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за  концесију – поверавање 

обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац 

доставља изјаву да ли поседује или узима у закуп паркинг простор , површине од најмање 90 ари, 

за возила којима би се обављала делатност градско-приградског превоза путника на територији 

општине Алексинац. 

Понуђач  даје изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.  

 

У даљем тексту ће бити дати критеријуми за оцењивање предметне понуде. 

 

❖ Критеријуми за оцењивање понуда 

Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.  

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума "економски 

најповољније понуде", тј. понуда која одговара следећим критеријумима: 

 

- ако се тражи минимална понуда: 
 

Вр = Вmax x Рmin / Р 
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где је: 

 

Вр – број бодова који добија понуђач 

 

Вmax – максимални број бодова предвиђен за одређени критеријум 

 

Рmin – минимална понуда за одређени критеријум 

 

Р – понуда за одређени критеријум 

 

- ако се тражи максимална понуда: 
 

Вр = Вmax x Р / Рmax 

 

где је: 

 

Вр –број бодова који добија понуђач 

 

Вmax – максимални број бодова предвиђен за одређени критеријум 

 

Рmax – максимална понуда за одређени критеријум 

 

Р –понуда за одређени критеријум 

 

❖ Подкритеријум за оцењивање понуда 

 

У случају да две или више понуда имају исти број бодова, биће изабрана понуда са нижом 

просечном ценом. 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА / БРОЈ БОДОВА 

 

Просечна цена   

 

Јединствена цена превоза за лица старија од 65 година 

 

Комерцијални попуст  

   - за ученике основних школа 

                      мах 10 

 

маx 10 

 

       

 маx  10 
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   - за ученике средњих школа 

   - за раднике 

маx  10 

маx  10 

Укупан број регистрованих  аутобуса са којима се конкурише а   

који су обухваћени Решењем надлежног министарства о 

испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза 

путника у друмском саобраћају са минимално ЕУРО 5 нормом ако 

се ради о дизел возилима или  EEV возила, ако се ради о 

еколошким возилима на CNG, LNG или са електро погоном 

                                  

Просечна  старост возила са којима се конкурише за предметне 

линије обухваћених поменутим Решењем  

 

 

маx 20 

 

 

 

 

маx 20 

Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола техничке 

исправности  
 

- сопствено 

 

- по уговору  

мах 5 

 

 

  (5) 

                                             

(2) 

Обезбеђеност паркинга за сва возила  
 

- сопствено 

 

- по уговору  

мах 5 

 

(5) 

                                             

(2) 

  

МАКСИМАЛНО 100 

 
 

 

*Примена критеријума бодовања код елемента – просечна цена: биће бодована просечна цена 

која ће бити израчуната као просек понуђених цена за сва 4 корака. 

 

*Примена критеријума бодовања код елемената - укупан број регистрованих  аутобуса и 

просечна  старост возила: биће бодована возила обухваћена поменутим Решењем, којима се 

конкурише.  

 

🗹 Рок трајања концесије – образложење предложеног рока 
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Рок трајања концесије – поверавања обављања делатности градског и приградског 

линијског превоза путника на територији општине Алексинац је 7 година, односно обављање 

градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац поверава се на период од 

7 година и биће ближе регулисан закључењем јавног уговора о поверавању обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац, којим ће бити регулисан и 

поступак раскида уговора пре истека времена на које је закључен и права и обавезе које из тога 

проистичу. 
 

Образложење предложеног рока је садржано у одредбама Одлуке о начину обављања 

градског и приградског превоза путника на територији општине Алексинац («Сл.лист општине 

Алексинац», број 18/2019), као и у одредбама Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама 

(«Сл. гласник РС», бр. бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), где треба истаћи да је: 

 

❖ чланом 5. Одлуке о начину обављања градског и приградског превоза путника на 
територији општине Алексинац («Сл.лист општине Алексинац», број 18/2019) прописано 
да се поверавање делатности врши на време од најмање 5 (пет) година, што ће се 
прецизније одредити закључивањем уговора између председника општине и 
превозника,  
 

❖ чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 
бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) прописано да се рок на који се закључује јавни уговор 
одређује на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно 
да се обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног 
капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним 
коришћењем предмета уговора, али и да рок из става 1. овог члана не може бити краћи 
од пет година ни дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног 
периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера на начин и у поступку 
прописаном овим законом, 

 

❖ чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 
бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је такође прописано да када се јавним уговором 
додељује концесија, рок се утврђује у складу са овим законом, осим ако рок на који се 
даје концесија није одређен посебним прописом којим се уређује област из које је 
предмет концесије.  

 

Поред тога што је рок за поверавање обављања делатности градског и приградског 

линијског превоза путника дефинисан претходно поменутим прописима, сматрамо и да је период 

од седам година довољан како би изабрани превозник унапредио квалитет обављања делатности 

градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Алексинац. С друге 

стране, досадашње искуство у обављању градско-приградског превоза путника , утицало је да рок 

трајања концесије није дужи од 7 година. 

 

🗹 Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици 
њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или других 
средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, права и 
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обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет 
концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих 
корисника, питања услова и начина вршења надзора, и цене и опште 
услове за коришћење добара и обављање делатности 

 

⮚ Подаци о потребним новчаним и другим средствима и 
динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција 
или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих 
обавеза 

 

 

Што се тиче података о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог 

улагања, начину плаћања и сл., треба истаћи да је чланом 29. Одлуке о начину обављања градског 

и приградског превоза путника на територији општине Алексинац («Сл.лист општине Алексинац», 

број 18/2019)) прописано да се средства за обављање градског и приградског линијског превоза 

путника обезбеђују из цене услуге , као и да ће надлежни орган општине утврдити категорију лица 

која ће остварити право на повлашћену вожњу, као и висину субвенције. 

 

 Треба напоменути да је давање гаранција или других средстава обезбеђења за 

извршавање концесионих обавеза дефинисано тачком 7. Јавног позива, односно дефинисано је 

да понуда обавезно садржи и: 

 

🗹 оргиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде која би износила 5% без ПДВ-
а од процењене вредности концесије, са роком важности до 30 дана дуже од дана 
јавног отварања понуде; 

 

🗹 оргинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла која би износила 5% од уговорне вредности концесије, за сваку 
годину трајања уговореног периода, са роком важности 30 дана  дуже од 
уговореног рока за испуњење уговорне обавезе; 

 

🗹 тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, плативе на први 
позив без права на приговор и морају имати исправно попуњен рок, износ и месну 
надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од оних које је 
одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац, промењену 
месну надлежност за решавање спорова одређену у моделу Уговора, нити услове 
везане за пословну политику банака. 

 
 

⮚ Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које 
су предмет концесије и питања везана за подношење приговора 
од стране тих корисника, питања услова и начина вршења 
надзора, као и општи услови за коришћење добара и обављање 
делатности 
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Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и 

питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења 

надзора, као и општи услови за обављање предметне делатности, прописани су одредбама Закона 

о  превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11) / Закона 

о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015), Одлуке о начину 

обављања градског и приградског превоза путника на територији општине Алексинац («Сл.лист 

општине Алексинац», број 18/2019), Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама («Сл. 

гласник РС», бр. бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), уз напомену да ће предметна тематика бити 

дефинисана и одредбама јавног уговора о поверавању обављања делатности градског и 

приградског линијског превоза путника на територији општине Алексинац. 

 

 Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте обезбеђивање 

адекватног превоза ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других 

категорија грађана Алексинца који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског 

превоза путника, а за долазак до циљних дестинација, на линијама градско-приградског линијског 

превоза путника у оквиру утврђених линија, односно обављање комуналне делатности градско – 

приградског превоза путника на територији општине Алексинац, где треба додати да Општина 

поверава на временски период од 7 (седам) година обављање делатности градско–приградског 

превоза путника на територији општине Алексинац, на предметним линијама градско-приградског 

превоза. 

Предлаже  се да основне уговорне обавезе превозника буду да: 

• да обезбеди континуирано обављање превоза путника у јавном линијском превозу, 

• да организује свој рад и пословање тако да обезбеди квалитет превоза који 

захтевају услови утврђени конкурсном документацијом и овим концесионим 

актом, 

• да послове превоза обавља у складу са одредбама закона који уређује превоз 

путника у друмском саобраћају, закона који уређује обављање комуналне 

делатности, у складу са општинском одлуком која регулише превоз путника у 

градском и приградском саобраћају и другим прописима који утврђују ову област, 

• да током целокупног трајања уговора поседује довољан број возила за несметано 

обављање делатности услуге превоза и да омогући да број возила и њихов 

капацитет буде у складу са предложеним редовима вожње, као и очекиваним 

бројем путника, 

• да обезбеди простор за паркирање и одржавање возила, као и одговарајућу и 

квалитетну сервисну подршку и радионицу за одржавање, поправке возила, 

технички преглед и др, 

• да врши редовне провере исправности возила на дневном нивоу и отклањање 

уочених недостатака и кварова, како би омогућио да возила буду у потпуности 

безбедна за вожњу; одржава у исправном стању све делове возила битне за 

безбедност и квалитет превоза; обезбеди чиста возила температуре прилагођене 

спољним утицајима, 

• да примени сва неопходна и расположива средства како би олакшао и омогућио 
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приступ и коришћење услуге превоза особама са смањеном мобилношћу и 

инвалидитетом, уз најбоље могуће услове безбедности – нова возила морају имати 

најмање једно место резервисано за инвалиде,  

• да обезбеди поуздану, тачну и редовну услугу на линијама према планираном 

обиму и регистрованим и овереним редовима вожње по линијама, 

• да у случају поремећаја у вршењу превоза или прекида превоза услед разлога које 

превозник није могао да предвиди или спречи, предузме мере на отклањању узрока 

поремећаја или прекида и о томе одмах обавести надлежни орган за послове 

саобраћаја општинске/градске управе, 

• да једном годишње најмање изврши анализу тренутних линија и да предложи 

евентуалне измене, 

• да уведе електронску наплату карата у свим возилима којима ће вршити услугу 

превоза путника, 

• да обезбеди да сва мала градска возила, односно  возила којима се буде 

обављао превоз на градским линијама имају агрегате са минимално ЕУРО 5 нормом ако се ради о 

дизел возилима или да буду EEV возила, ако се ради о еколошким возилима на CNG, LNG или са 

електро погоном, 

• да уколико се повећа број путника набави и додатна возила уколико у току периода вршења 

уговорене услуге буде потребе за тим, 

• да доставља месечне извештаје о оствареним обртима (полуобртима) и 

поласцима, 

• да извештава Општинско веће о пословању (обавезама, приходима, расходима) од 

стране на сваких 6 месеци, 

• да настоји обезбеђивању развоја и унапређењу обављања поверене делатности 

 

 

 

Права и обавезе јавног партнера односно концедента су: 

 спровођење поступка одабира приватног партнера односно концесионара; 

  вршење надзора над реализацијом пројекта, у складу са квалитетом дефинисаним јавним 

уговором;  

 разматрање и усвајање оправданих захтева за изменом линија и полазака; 

 да обезбеди приватном партнеру неометано обављање повереног превоза и коришћење 

утврђених стајалишта, 

  да предузме мере на спречавању обављања превоза другим превозницима којима није поверено 

обављање линијског превоза путника на територији општине,  

 да предузима мере на отклањању ванредних околности које могу да утичу на несметану 

реализацију превоза,  

 да одреди трасе, број полазака и режим рада у редовним и ванредним околностима,  да одређује 

корекције редова вожње на линији у зависности од промене броја путника (и услаглашава их са 

превозником) 
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Пре свега ово подразумева да је концесионар у обавези да обавља делатност градско – 

приградског превоза путника на територији општине Алексинац, са минималним бројем од 4 

поласка и 4 повратка по линији (на тај начин се пре свега обезбеђује превоз радника и ђака у 1. и 2. 

смени), уз напомену да концесионар не може уступати линије другим превозницима. 

 

Треба напоменути да изабрани превозник / концесионар (са којим је потписан јавни уговор) 

има искључиво право обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац на следећим линија: 

 

            Линије у градско – приградском превозу путника: 
 

 

1. *Житковац - Алексинац  – Алексиначки Рудник, 
2. *Алексиначки Рудник – ЗЦ Алексинац- Житковац - Прћиловица 
3.  Ново Гробље- Алексинац - Ал.Рудник (само викендом) 
4. *Краљево - Вакуп – Алексинац -Глоговица - Ал. Бујимир 
5. *Алексинац – Житковац - Моравац 
6. Липовац – Станци – Црна Бара - Алексинац, 
7. Липовац –  Алексинац 
8. Рсовац – Преконози - Горњи Крупац – Дражевац - Алексинац, 
9. Велики Дреновац - Грејач- Алексинац 
10. Вукања – Љуптен - М.Дреновац – Копривница - Алексинац 
11. Тешица  – Моравски Бујмир - Алексинац  
12. Јаковље – Каменица - Алексинац 
13. Витковац – Алексинац 
14. Горње Сухотно - Алексинац 
15. Јаковље –Трњане - Алексинац  
16. Мозгово - Алексинац  
17. Бован - Алексинац 
18. Брадарац – Суботинац - Алексинац 
19. Јасење – Бобовиште – Ал. Рудник - Алексинац 

 

* Линије под бр. 1. 2. 4. и 5. су кружне линије  и обављају се у оба смера. 
 

Изузетно, концесионар може привремено из оправданих разлога вршити одступања од 

регистрованих линија, за које постоје регистровани и оверени редови вожње, у погледу скраћења, 

продужења и/или измене трасе линија, о чему мора обавестити надлежно Одељење опшинске 

управе општине Алексинац и благовремено информисати кориснике услуга преко средстсва јавног 

информисања, а према законским и подзаконским актима, а оправданим разлозима самтрају се 

разлози дефинисани Одлуке о начину обављања градског и приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац («Сл.лист општине Алексинац», број 18/2019): 
 

● У случају прекида саобраћаја због више силе (снежни наноси, последице 

поплава,знатнија оштећења улица  и путева и путних објеката, саобраћајне незгоде 

и сл.) или извођење радова на реконструкцији пута 



 

Број  17   ________         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        ____     05.јун        2021. године                         страна   411 
 

 

● због мера надлежног републичког или градског органа управе  које непосредно 

утичу на ограничење саобраћаја, док те мере трају. 

По потписивању Јавног уговора о поверавању делатности градско – приградског превоза 

путника на територији општине Алексинац са изабраним концесионаром / превозником, биће 

извршена регистрација и овера редова вожње за линије , а у складу са одредбама Закона о  превозу 

у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11) / Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015) и Одлуке о начину обављања 

градског и приградског превоза путника на територији општине Алексинац («Сл.лист општине 

Алексинац», број 18/2019). 

 

Кроз регистрацију и оверу редова вожње за линије ће бити дефинисане обавезе 

концесионара / превозника према корисницима услуга, а у вези са дефинисањем:  

 

● трасе линије,  

● редоследа станица и стајалишта и њихове удаљености од почетне станице, односно 

стајалишта,  

● временима полазака и долазака на сваку станицу и стајалиште,  

● временским периодом одржавања линије – режимом обављања превоза,  

● роком важења реда вожње и сл. 

 Инспекцијски надзор над обављањем делатности градског и приградског линијског превоза 

путника на територији општине Алексинац обављају надлежне инспекцијске службе и др, а у складу 

са одредбама Закона о  превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 

62/06 и 31/11) / Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015) и 

Одлуке о начину обављања градског и приградског превоза путника на територији општине 

Алексинац («Сл.лист општине Алексинац», број 18/2019) и др. важећим прописима. 

 

Концесионар може раскинути јавни уговор под условом да обавести другу уговорну стану, 

као и кориснике услуга превоза у градско-приградском превозу путника, најкасније 30 (тридесет) 

дана пре раскида јавног уговора, односно престанка обављања делатности. 

 

Уколико концесионар престане са обављањем делатности линијског превоза путника у 

градско-приградском саобраћају на територији општине Алексинац на регистрованим линијама, за 

које постоје регистровани и оверени редови вожње, пре истека отказног рока од 30 (тридесет) дана, 

исти се обавезује да обезбеди превоз путника до истека рока од 30 (тридесет) дана. 
 

Детаљан преглед и опис линија на територији општине Алексинац је дат у даљем тексту. 
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⮚ Цена комуналне услуге градског и приградског линијског 
превоза путника 

 

Поред претходно наведеног у вези са ценом превоза у градско-приградском превозу 

путника на територији општине Алексинац, треба истаћи и да је чланом 29. Одлуке о начину 

обављања градског и приградског превоза путника на територији општине Алексинац («Сл.лист 

општине Алексинац», број 18/2019), прописано да се средства за обављање градског и приградског 

линијског превоза путника обезбеђују из цене услуге и из буџета Општине, као и да ће надлежни 

орган општине Алексинац утврдити категорију лица која ће остварити право на повлашћену вожњу, 

као и висину субвенције, али и да се цене комуналне услуге  образују на основу елемената за 

образовање цена комуналних услуга прописаних одговарајућим законом, уз сагласност Општинског 

већа општине Алексинац. 
 

Такође треба напоменути да је Општинско веће општине Алексинац усвојило Тарифни 

систем којим је прописано право на бесплатан превоз лица  која су држављани Републике Србије и 

имају пребивалиште на територији општине, чиме су се стекли услови за реализацију поступка 

субвенционисања утврђени чланом 29. став 2. Закона о комуналним делатностима (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 88/2011 и 104/2016). 
 

Дакле, из буџета општине Алексинац врши се субвенционисање одређених категорија 

корисника услуге, а не субвенционисање превозника. 
 

Укупан годишњи износ субвенција којима се финансира право на бесплатан превоз лица 

која су држављани Републике Србије и имају пребивалиште на територији општине Алексинац  у 

2020. години је 565.860,00 динара. 
 

Поред превоза лица која тарифним системом остварују право на  бесплатан и 

субвенционисани превоз, треба истаћи и да општина Алексинац обезбеђује и финансирање превоза 

ђака основних школа са територије општине Алексинац, а у складу са чланом 159. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 

35/2015  и 68/2015). 
 

Ова законска обавеза обезбеђивања извора превоза ученика основних школа, финансирала 

се из буџета града у годишњем износу од 14.036.998,00 динара у 2019. години и  7.954.070,00 у 

2020.години. 

 

🗹Концесиона накнада 

 

У поступку реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за 

обављање комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији општине 

Алексинац не постоји могућност, као ни оправданост, за одређивање концесионе накнаде. 

 

Општина Алексинац је суочена са одређеним проблемима у организацији градско-

приградског превоза путника, јер се у значајној мери смањује број путника, а истовремено постоје 
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и проблеми у вези са незаконитим превозом путника, а све ово за последицу има да превозници, 

такорећи, послују на граници позитивног пословања, те би одређивање концесионе накнаде, у 

овом случају, додатно дестимулисало потенцијалне превознике за пријаву на  јавни позив за 

прикупљање понуда за  концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине Алексинац. 

 

🗹 Процена вредности концесије 

 

Процену вредности концесије у поступку реализације пројекта јавно-приватног партнерства 

са елементима концесије за обављање комуналне делатности градско-приградског превоза 

путника на територији општине Алексинац, због своје специфичности (пружање услуга од јавног 

значаја-комунална делатност од општег интереса) није могуће утврдити у тачном износу, већ се она 

утврђује као условна вредност заснована на бази трошкова превоза путника у градско-приградском 

превозу (цени коштања километра). 

 

Образац по којем се врши процена условне вредности концесије гласи: 

 

ЦК x ДЛ x БП x период = процењена вреност концесије 

 

при чему је: 

 

ЦК – цена коштања превоза путника у градско-приградском превозу путника по километру, односно 

трошкови превоза за соло аутобус који обавља делатност превоза путника у градско-приградском 

превозу путника, 

  

ДЛ – укупна дужина линија у градско-приградском превозу на територији општине Алексинац, 

 

БП – број обавезних / минималних полазака (полазак + повратак) на свакој од линија дневно, 

 

период – период на који се поверава обављање градско-приградском превозу путника на 

територији општине Алексинац. 

За предметни пројекат јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање 

комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац, 

вредности параметара за процену вредности концесије на бази трошкова превоза путника у 

градско-приградском превозу путника су следећи: 

 

ЦК =  144,51 дин/км 

 

ДЛ =   383.6  км  

 

БП  = 4 поласка + 4  повратка = 8 

 

Период = 7 година 
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На основу свега претходно наведеног, процена вредности концесије у поступку реализације 

пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање комуналне 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац, заснована на 

бази трошкова превоза путника у градско-приградском превозу путника (цени коштања по зони) је: 

 

ЦК x ДЛ x БП x период = 144,51 РСД/км x 383,6 км x 8 x 365 дана x 7 =  

 

=  408.478.252,00 динара. 

 

На крају треба истаћи да овакву процену вредности концесије треба схватити као условну, 

из разлога што је пре свега заснована на бази трошкова превоза путника у градско-приградском 

превозу путника (цени коштања километра), односно на трошковима превоза за соло аутобус који 

обавља делатност превоза путника у градско-приградском превозу путника, као и укупној дужини 

свих линија, минималном броју полазака и повратака (4+4) и периоду од 7 година поверавања 

обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине 

Алексинац. 

 

◆ Предлог линија у градском и приградском линијском превозу путника 
на територији општине Алексинац 

 

У даљем тексту (у Прилогу овог акта), биће представљен предлог линија у градско – 

приградском превозу путника на територији општине Алексинац, као и: 
 

❖ преглед основних школа (са издвојеним одељењима) и средњих школа на 
територији општине Алексинац, а које гравитирају ка линијама, 

 

❖ број ученика по школама у школској 2019/20 години,  
 

❖ преглед насељених места и броја становника који гравитирају према линијама,  
 

❖ преглед државних путева, општинских путних праваца и улица, који се користе 
приликом  обављања градског и приградског линијског превоза путника на 
територији општине Алексинац. 

 

Ради јаснијег приказа биће дат табеларни приказ који садржи податке о броју линија, броју 

школских објеката, броју ученика, броју насељених места, броју становника, као и о броју државних 

и општинских путева, који гравитирају ка линијама, али и табеларни приказ броја основних и 

средњих школа на територији општине  Алексинац (градског и приградског подручја) и броју 

ученика у истим. 
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Насељено место / градско подручје 

 

 

 

Алексинац 

 

Број линија 5 

Укупна дужина линија 44,5 *2 

Број школских објеката  11 

Број основних школа на ужем градском 

подручју 
4 

Број ученика у основним школама у 

школској години 2019. / 2020. години  
1621 

Број средњих школа на ужем градском 

подручју 
3 

Број ученика у средњим школама у 

школској години 2019. / 2020. години  
1290 

Број насељених места 9 

Број становника насељених места 27.674 

Број државних путева који се експлоатишу 

приликом функционисања ЈГПП 
5 

Број општинских путева који се 

експлоатишу приликом функционисања 

ЈГПП 

26 

 

 

 

 

 

Насељено место / приградско подручје 

 

 

Територија општине аАлексинац 

 

Број линија 13 

Укупна дужина линија 339,1 

Број школских објеката  44 

Број основних школа на приградском 

подручју 
4 

Број ученика у основним школама у 

школској години 2019. / 2020. години  
1079 

Број средњих школа на на приградском 

подручју 
/ 

Број ученика у средњим школама у 

школској години 2019. / 2020. години  
/ 
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Број насељених места 62 

Број становника насељених места 30.189 

Број државних путева који се експлоатишу 

приликом функционисања ЈГПП 
5 

Број општинских путева који се 

експлоатишу приликом функционисања 

ЈГПП 

26 

 

 

                        Линије у градско – приградском превозу путника: 
 

1. *Житковац - Алексинац  – Алексиначки Рудник, 
2. *Алексиначки Рудник – ЗЦ Алексинац- Житковац - Прћиловица 
3.  Ново Гробље- Алексинац - Ал.Рудник (само викендом) 
4. *Краљево - Вакуп – Алексинац -Глоговица - Ал. Бујимир 
5. *Алексинац – Житковац - Моравац 
6. Липовац – Станци – Црна Бара - Алексинац, 
7. Липовац –  Алексинац 
8. Рсовац – Преконози - Горњи Крупац – Дражевац - Алексинац, 
9. Велики Дреновац - Грејач- Алексинац 
10. Вукања – Љуптен - М.Дреновац – Копривница - Алексинац 
11. Тешица  – Моравски Бујмир - Алексинац  
12. Јаковље – Каменица - Алексинац 
13. Витковац – Алексинац 
14. Горње Сухотно - Алексинац 
15. Јаковље –Трњане - Алексинац  
16. Мозгово - Алексинац  
17. Бован - Алексинац 
18. Брадарац – Суботинац - Алексинац 
19. Јасење – Бобовиште – Ал. Рудник - Алексинац 

 

* Линије под бр. 1. 2. 4. и 5. су кружне линије  и обављају се у оба смера. 

 

⮚ Преглед основних школа, издвојених одељења основних школа  и 
средњих школа која гравитирају на територији општине Алексинац са 
бројем ученика у  школама 

 

На делу  територије општине Алексинац налазе се основне школе: 

 

❖ Преглед броја ученика у основним школама / издвојеним одељењима на територији 
општине Алексинац  у школској години 2019/2020 

 

 

Назив насељеног места 
 

Основна школа / издвојено одељење 

 

Број ученика 
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Алексиначки Рудник 
Основна школа «Јован Јовановић Змај»- 

Алексиначки Рудник I-VIII 
121 

Рутевац 
Основна школа «Јован Јовановић Змај»     

издвојено одељење I-VIII 
80 

Бобовиште 
Основна школа «Јован Јовановић Змај» - 

издвојено одељење I-VIII 
26 

Брадарац 
Основна школа «Јован Јовановић Змај» - 

издвојено одељење I-IV 
8 

Вукашиновац 
Основна школа «Јован Јовановић Змај» - 

издвојено одељење I-IV 
5 

Делиград 
Основна школа «Јован Јовановић Змај» - 

издвојено одељење I-IV 
5 

Катун  
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

Катун I-VIII 
47 

Горњи Крупац 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-VIII 
22 

Дражевац 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-IV 
27 

Доњи Крупац 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-IV 
3 

Добрујевац 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-IV 
9 

Врело 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-IV 
4 

ЦрнаБара 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-IV 
2 

Бели Брег 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-IV 
4 

Пруговац 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-IV 
4 

Липовац 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-IV 
6 

Станци 
Основна школа «Десанка Максимовић» - 

издвојено одељење I-IV 
3 
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Трњане  
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

Трњане,  I-VIII 
110 

Гредетин 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење,  I-VIII 
70 

Доњи Љубеш 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење,  I-VIII 
39 

Корман 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење,  I-IV 
18 

Радевац 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење, I-IV 
10 

Горња Пешчаница 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење, I-IV 
9 

Лознац 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење, I-IV 
4 

Крушје 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење, I-IV 
12 

Горњи Љубеш 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење, I-IV 
4 

Витковац 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење, I-IV 
10 

Јаковље 
Основна школа «Стојан Живковић Столе» - 

издвојено одељење, I-IV 
6 

Житковац 
Основна школа «Вук Караџић» - Житковац, I-

VIII 
507 

Прћиловица 
Основна школа «Вук Караџић» - издвојено 

одељење, I-IV 
63 

Моравац 
Основна школа «Вук Караџић» - издвојено 

одељење, I-IV 
42 

Нозрина 
Основна школа «Вук Караџић» - издвојено 

одељење, I-IV 
22 

Лужане 
Основна школа «Вук Караџић» - издвојено 

одељење, I-IV 
24 

Горње Сухотно 
Основна школа «Вук Караџић» - издвојено 

одељење, I-IV 
15 

Алексинац 
Основна школа «Вожд Карађорђе» 

 - Алексинац, I-VIII 
503 
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Глоговица 
Основна школа «Вожд Карађорђе» - 

издвојено одељење, I-IV 
34 

Алексиначки Бујмир 
Основна школа «Вожд Карађорђе» - 

издвојено одељење, I-IV 
15 

Алексинац 
Основна школа «Љупче Николић» 

 - Алексинац, I-VIII 
816 

Вакуп 
Основна школа «Љупче Николић» - издвојено 

одељење, I-IV 
16 

Краљево 
Основна школа «Љупче Николић» - издвојено 

одељење, I-IV 
12 

Алексинац 
Основна школа за ученике са сметњама у 

развоју "Смех и суза" , I-VIII 
44 

Суботинац 
Основна школа «Свети Сава» - Суботинац,  I-

VIII 
50 

Мозгово 
Основна школа «Свети Сава» - издвојено 

одељење , I-VIII 
74 

Бован 
Основна школа «Свети Сава» - издвојено 

одељење , I-IV 
4 

Лоћика 
Основна школа «Аца Синадиновић» - Лоћика, 

I-VIII 
49 

Грејач 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-VIII 
66 

Тешица 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-VIII 
105 

Кулина 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-IV 
27 

Шурић 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-IV 
6 

Вукања 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-IV 
66 

Породин 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-IV 
2 

Љуптен 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-IV 
7 

Врћеновица 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-IV 
11 
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Мали Дреновац 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-IV 
2 

Копривница 
Основна школа «Аца Синадиновић» - 

издвојено одељење, I-IV 
2 

 Укупно 

 

Све основне школе 

 

3.252 

 

 

 

 

На делу  територије општине Алексинац налазе се средње школе: 

 

❖ Преглед броја ученика у средњим  школама на територији општине Алексинац  у школској 
години 2019/2020 

 

Назив насељеног места 

 

Средња школа 

 

 

Број ученика 

 

Алексинац 

 

Био технолошка школа „ Шуматовац“ 

 

220 

Алексинац 
Техничка школа „Прота Стеван 

Димитријевић“ 
670 

Алексинац Алексиначка гимназија 400 

Укупно Све средње школе 1290 

 

 

⮚ Насељена места на територији општине Алексинац 

 

Линије у градско-приградском превозу путника на територији  општине Алексинац 

обухватају следећа насељена места: 

 

❖  Алексинац 
❖  Алексиначки Бујмир 
❖  Алексиначки Рудник 
❖  Банковац 
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❖  Бели Брег 
❖  Беља 
❖  Бобовиште 
❖  Бован  
❖  Брадарац 
❖  Честа 
❖  Ћићина 
❖  Црна Бара  
❖  Чукуровац  
❖  Делиград 
❖  Добрујевац 
❖  Доња Пешчаница 
❖  Доње Сухотно 
❖  Доњи Адровац 
❖  Доњи Крупац 
❖  Доњи Љубеш 
❖  Дражевац  
❖  Глоговица 
❖  Горња Пешчаница 
❖  Горње Сухотно 
❖  Горњи Адровац 
❖  Горњи Крупац  
❖  Горњи Љубеш  
❖  Гредетин 
❖  Грејач  
❖  Јаковље 
❖  Јасење  
❖  Каменица  
❖  Катун  
❖  Копривница  
❖  Корман 
❖  Краљево  
❖  Крушје 
❖  Кулина 
❖  Липовац 
❖  Љуптен 
❖  Лоћика 
❖  Лознац  
❖  Лужане  
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❖  Мали Дреновац  
❖  Моравац  
❖  Моравски Бујмир  
❖  Мозгово  
❖  Нозрина  
❖  Породин 
❖  Прћиловица  
❖  Преконози  
❖  Пруговац 
❖  Радевце 
❖  Рсовац  
❖  Рутевац  
❖  Срезовац 
❖  Станци  
❖  Стублина 
❖  Суботинац 
❖  Шурић 
❖  Тешица  
❖  Трњане 
❖  Вакуп  
❖  Велики Дреновац 
❖  Витковац 
❖  Врћеновица 
❖  Вукања  
❖  Вукашиновац  
❖  Житковац 

 

* Број становника по насељеним местима која гравитирају у градско – приградском 

превозу путника на територији општине Алексинац  

 

 

 

Назив насељеног места – 

општина Алексинац 

 

 

Број 

становника 

 

Укупно 51 863 

Алексинац 16 685 

Алексиначки Бујмир 504 

Алексиначки Рудник  1293 
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Банковац 151 

Бели Брег 222 

Беља 22 

Бобовиште 885 

Бован  482 

Брадарац 216 

Честа 161 

Ћићина 199 

Црна Бара  127 

Чукуровац  85 

Делиград 161 

Добрујевац 305 

Доња Пешчаница 96 

Доње Сухотно 301 

Доњи Адровац 741 

Доњи Крупац 286 

Доњи Љубеш 498 

Дражевац  899 

Глоговица 807 

Горња Пешчаница 243 

Горње Сухотно 246 

Горњи Адровац 105 

Горњи Крупац  388 

Горњи Љубеш  170 

Гредетин 539 

Грејач  544 

Јаковље 270 

Јасење  174 

Каменица  70 

Катун  455 

Копривница  212 

Корман 689 

Краљево  821 



 

Број  17   ________         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        ____     05.јун        2021. године                         страна   424 
 

 

Крушје 282 

Кулина 589 

Липовац 332 

Љуптен 313 

Лоћика 302 

Лознац  138 

Лужане  826 

Мали Дреновац  135 

Моравац  1744 

Моравски Бујмир  156 

Мозгово  1391 

Нозрина  699 

Породин 103 

Прћиловица  2362 

Преконози  96 

Пруговац 237 

Радевце 444 

Рсовац  275 

Рутевац  889 

Срезовац 185 

Станци  174 

Стублина 157 

Суботинац 893 

Шурић 118 

Тешица  1717 

Трњане 1274 

Вакуп  834 

Велики Дреновац 438 

Витковац 312 

Врћеновица 380 

Вукања  600 

Вукашиновац  432 

Житковац 2624 
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* Извор података – Република Србија - Републички завод за статистику – Statistical Office of the 

Republic of Serbia – Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. 

 

🗹 Путни правци који се користе за обављање градско – приградског 
превоза путника  
 

Линије у градско-приградском превозу путника на територији општине Алексинац  

подразумева коришћења следећих путних праваца: 

 

◆ Државни (бивши регионални) путеви II реда 
 

⮚ државни пут IIА реда број 217  
 

⮚ државни пут IIА реда број 158  
 

⮚ државни пут IIA реда број 216  
 

⮚ државни пут IIБ реда број 424 
 

⮚ државни пут IIA реда број 218 
 

*Сви државни путеви на територији општине Алексинац имају савремени коловоз. 

 

◆ Општински (локални) путеви 

 

Бр. Назив-од места до места 
Савремени 

коловоз 

км 

Туцаник 

км 

Земљани 

км 

Укупно 

км 

ОП-1 Житковац – Витковац 16,5 0 0 16,5 

ОП-2 Трњане – Јаковље 11,5 0 0 11,5 

ОП-3 Тешица - В.Дреновац 6,0 0 0 6,0 

ОП-4 Житковац - Г.Сухотно 6,0 0 0 6,0 

ОП-5 Суботинац – Мозгово 8,0 0 0 8,0 

ОП-6 Катун – Липовац 13,8 0 0 13,8 

ОП-7 Дражевац – Рсовац 14,0 0 0 14,0 

ОП-8 Гредетин - Каменица                                                            7,00 0 0 7,00 

ОП-9 Станци - Црна Бара                                                               5,0 0 0 5,0 
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ОП-10 Кулина - Љуптен –веза на државни пут 216 6,0 0 0 6,0 

ОП-11 Грејач - Дашница                                                                   3,20 0 0 3,20 

ОП-12 Лоћика - М.Дреновац                                3,60 0 0 3,60 

ОП-13 Лоћика - Копривница                                                             2,70 0 0 2,70 

ОП-14 Врћеновица – Шурић 1,50 0 0 1,50 

ОП-15 Врћеновица – Честа 0,60 0 0 0,60 

ОП-16 Лужане - М.Бујмир 3,60 0 0 3,60 

ОП-17 Нозрина – Беља 3,40 0 0 3,40 

ОП-18 Д.Адровац - Г.Адровац 4,40 0 0 4,40 

ОП-19 
Рутевац /веза на државни пут  158/- Брадарац-

Бованске клисуре / веза на државни пут  217/ 
6,00 0 0 6,00 

ОП-20 
Ал. Рудник / веза на Државни пут 158/ -

Бобовиште- Ћићина 
7,00 0 0 7,00 

ОП-21 Г.Крупац – Преконози 4,00 0 0 4,00 

ОП-22 Тешица – Дражевац 5,00 0 0 5,00 

ОП-23 Тешица – Банковац 4,00 0 0 4,00 

ОП-24 
Глоговица – Пруговац /веза на државни пут  158 

– асфалтни коловоз у Глоговици/ 
2,00 0 0 2,00 

ОП-25 
Глоговица – Алексинац /веза на државни пут  

158  до улице М.Горског у Алексинцу/ 
3,00 0 0 3,00 

ОП-26 
Житковац-Доњи Адровац /веза на државни пут  

217  до везе на ОП-1 / 
2,20 0 0 2,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕМА  ДРЖАВНИХ И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 
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🗹 Динамика развоја пројекта 

 

 

⮚ Покретање поступка 
 

  

 Општинско веће општине Алексинац је покренуло поступак реализације пројекта јавно-

приватног партнерства са елементима концесије за обављање комуналне делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Алексинац – Закључак Општинског већа 

општине Алексинац II/01 бр: 011-92 од 10.10.2019. године, а затим је Решењем о образовању 

Стручног тима за спровођење поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства са или 

без елемената концесије за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине Алексинац  II /01 Број: 020-178 од 10.10.2019. године и II 

/01 Број: 020-9 од 31.01.2020.године и Решењем о измени решења о образовању Стручног тима  II 

/01 Број: 020-251 од 19.11.2020. године, именовало Стручни тим за спровођење поступка 

реализације пројекта јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије односно 

поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском 

саобраћају на територији општине Алексинац. 

 

⮚ Концесиони акт 

 

Стручни тим за спровођење поступка реализације предметног пројекта јавно–приватног 

партнерства са елементима концесије је урадио Предлог Концесионог акта за поверавање 

обављања делатности градско – приградског превоза путника на територији општине Алексинац. 

 

Предлог Концесионог акта се доставља Комисији за ЈПП, ради давања мишљења и оцене да 

ли се конкретни пројекат може реализовати у форми ЈПП са елементима концесије, а сходно 

одредбама Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник РС", бр. бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/2016). 

 

 

⮚ Усвајање концесионог акта 

 

 Након добијања мишљења и оцене Комисије за ЈПП, Предлог Концесионог акта се доставља 

на разматрање Скупштини општине Алексинац (даваоцу концесије), а која доноси Одлуку о 

усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на територији општине Алексинац. 

 

Ради брже реализације предметног пројекта Скупштина општине Алексинац ће на истој 

седници донети следеће одлуке: 

 

● Одлуку о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Алексинац; 
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● Одлуку о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију – поверавање 

обављања делатности градско-приградског превоза на територији општине Алексинац. 

⮚ Објављивање јавног позива 

 

 Након усвајања Предлога Концесионог акта следи објављивање Јавног позива за 

прикупљање понуда за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац од стране Скупштине општине Алексинац, која доноси Одлуку о 

објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац. 

 

 

⮚ Објављивање јавног позива – рок за достављање понуда 
 

 

Након ових активности, следи објављивање Јавног позива за прикупљање понуда за 

концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији 

општине Алексинац, у складу са одредбама Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама 

("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016). 

 

Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у "Службеном 

гласнику Републике Србије" и на Порталу јавних набавки до 12,00 часова . 

Понуде се достављају лично или путем поште у затвореним ковертама са назнаком: 

''ПОНУДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. К1/2021 - НЕ ОТВАРАТИ''  на адресу Скупштина општине 

Алексинац, 18 220 Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у једном примерку, овереном и 

запечаћеном.  

 

На полеђини обавезно треба написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, 

особу за контакт.   

 

Понуде морају да буду на српском језику, писане ћириличним писмом. 

 

Јавно отварање понуда Стручни тим ће извршити истог дана по истеку рока за достављање 

понуда у 13,00 часова у просторијама Општинске управе општине Алексинац 

 

 Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда при чему мора имати 

овлашћење оверено и потписано од стране одговорног лица.   

 

 

 

 

 

 



 

Број  17   ________         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        ____     05.јун        2021. године                         страна   430 
 

 

⮚ Одлука о избору најповољније понуде / Одлука о поништају 
поступка давања концесије 

 

 

Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта јавно–приватног партнерства са 

елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно 

поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском 

саобраћају на територији општине Алексинац ће након истека рока за достављање понуда и јавног 

отварања понуда, извршити увид у документацију пристиглих понуда по расписаном јавном позиву. 

 

Затим ће Стручни тим на основу оцене пристиглих понуда, а на основу предвиђених 

критеријума за бодовање, утврдити најповољнију понуду и урадити Предлог Одлуке о избору 

најповољније понуде у отвореном поступку број ______, по јавном позиву објављеном у Службеном 

гласнику Републике Србије, а за давање концесије, односно поверавање обављања комуналне 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац. 
 

Стручни тим ће након овога Предлог Одлуке о избору најповољније понуде у поменутом 

поступку, упутити на разматрање и усвајање даваоцу концесије, односно Скупштини општине 

Алексинац, у складу са одредбама Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама 

("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016). 
 

У случају да не буде исправних понуда или да не буде ниједна понуда по расписаном јавном 

позиву, Стручни тим ће урадити Предлог Одлуке о поништају поступка давања концесије – 

отвореног поступка број _______, а за давање концесије, односно поверавање обављања 

комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац, и 

исти упутити на разматрање и усвајање даваоцу концесије, односно Скупштини општине 

Алексинац, у складу са одредбама Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама 

("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016). 
 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају 

поступка давања концесије, износи 60 дана, а почиње да тече даном истека рока за достављање 

понуда. 
 

Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим 

се уређују јавне набавке. 
 

Свако лице које је заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе јавног 

уговора може поднети захтев за заштиту права против одлука јавног тела које спроводи поступак 

које се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу тог лица донете незаконито, а рок за 

подношење предметног захтева је 15 дана од дана достављања одлуке јавног тела (Одлуке о избору 

најповољније понуде или Одлуке о поништају поступка давања концесије). 
 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, даваоцу концесије – Скупштини општине 

Алексинац, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки. 
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⮚ Сагласност на јавни уговор 
 

Поред свега наведеног, Скупштина општине Алексинац даје и сагласност на Нацрт Јавног 

уговора за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији 

општине Алексинац, односно Скупштина општине Алексинац после доношења Одлуке о избору 

најповољније понуде у поменутом поступку доноси и:  

 

● Одлуку о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању 
обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине 
Алексинац. 

 

⮚ Потписивање јавног уговора 
 

 Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац ће са најповољнијим понуђачем (утврђеним Одлуком о избору 

најповољније понуде у предметном поступку) ће бити потписан по истеку периода мировања који 

износи 15 дана од дана достављања ове одлуке понуђачу, уколико није поднет захтев за заштиту 

права. 

 

 Ако је у периоду мировања поднет захтев за заштиту права и покренут поступак правне 

заштите, јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац може се закључити по доношењу одлуке о одбијању, односно 

одбацивању захтева за заштиту права, у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

 Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац ће бити потписан у року који није дужи од 30 дана од дана истека 

периода мировања, односно од доношења одлуке о одбијању, односно одбацивању захтева за 

заштиту права. 

 

Треба истаћи да је чланом 46. став 1. и став 2. Закона о јавно – приватном партнерству и 

концесијама ("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) прописано да јавни уговор 

садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавни партнер сматра корисним за испуњавање 

задатка приватног партнера и за однос приватног партнера са другим учесницима који играју 

значајну улогу у реализацији ЈПП са или без елемената концесије, као и да приликом одређивања 

одредаба и услова јавног уговора, јавни партнер уређује следећа питања: 

 

1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди приватни 

партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном позиву; 

 

2) расподела ризика између јавног и приватног партнера; 

 

3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у интересу јавности 

или корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења ових захтева у погледу 
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квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење накнаде приватном партнеру 

из тачке 9) овог става; 

 

4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје; 

 

5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за добијање дозвола и 

одобрења потребних за реализацију ЈПП или концесије; 

 

6) захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, оснивања, минималног капитала и минималних 

других средстава или људских ресурса, структуре акционара, организационе структуре и пословних 

просторија као и пословних активности ДПН; 

 

7) власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе уговорних страна у 

погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних службености; 

 

8) висина и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има; 

 

9) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или накнада за обезбеђене 

објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично усклађивање и прилагођавање тих 

тарифа или накнада, евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши приватном партнеру; 

 

10) механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном партнеру у случају 

лошијег квалитета његових услуга/објеката; 

 

11) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, планова изградње 

и спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију, одобрење и пријем 

инфраструктурног објекта као и извршених услуга, ако је потребно; 

 

12) поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их једнострано утврђује 

јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу рокова и/или повећању накнаде 

(укључујући трошкове финансирања); 

 

13) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену објеката или услуга у 

току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи за услугом, њеном 

континуитету и њеном пружању под суштински истим условима свим корисницима, као и 

последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) за приватног партнера; 

 

14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају право да то 

захтевају и механизам за усаглашавање тих измена; 

 

15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење најважнијих 

подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног партнера или са другим 

повезаним лицима или других уговора којима се поверава обављање одређених послова од стране 
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приватног партнера трећим лицима, ако је такво поверавање предвиђено предлогом пројекта ЈПП, 

односно концесионим актом; 

 

16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер (укључујући јемства јавног 

партнера финансијерима) или други начин обезбеђења плаћања; 

 

17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер; 

 

18) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши своје уговорне 

обавезе; 

 

19) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за неизвршење или 

кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван њене контроле (виша сила, 

промена закона и сл.); 

 

20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог истека 

(укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак продужења 

уговореног рока укључујући његове последице на финансирање пројекта; 

 

21) компензација и пребијање потраживања; 

 

22) последице штетне промене прописа; 

 

23) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се мора 

исплатити јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде и средства из којих ће бити 

исплаћена накнада), уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене у тачки 19) овог става; 

 

24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна; 

 

25) сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне намењене лакшем 

финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора на јавни уговор. То нарочито 

обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор са 

финансијерима приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног уговора на лице које 

наведу финансијери у одређеним околностима; 

 

26) меродавно право и механизам за решавање спорова; 

 

27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено или на други 

начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера како би се обезбедило 

делотворно и непрекидно вршење услуге и/или објеката који су предмет уговора у случају 

озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању његових обавеза; 
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27а) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу заштите јавног 

интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или угрожавање животне средине 

и здравља људи или повреде обавеза приватног партнера/концесионара из јавног уговора, у 

потпуности или делимично прекине извршење уговора или преузме извршење одговарајућих 

обавеза приватног партнера/концесионара (step-in right), уз дефинисање последица коришћења тог 

права; 

 

28) опорезивање и фискална питања - ако постоје. 

 

⮚ Регистрација и овера редова вожње / обављање делатности 
градско-приградског превоза путника на територији општине 
Алексинац 

 

По потписивању Јавног уговора о поверавању делатности градско – приградског превоза 

путника на територији општине Алексинац са изабраним концесионаром / превозником, биће 

извршена регистрација и овера редова вожње за линије, а у складу са одредбама Закона о  превозу 

у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11) / Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015) и Одлуке о начину обављања 

градског и приградског превоза путника на територији општине Алексинац («Сл.лист општине 

Алексинац», број 18/2019). 

Кроз регистрацију и оверу редова вожње за линије ће бити дефинисане обавезе 

концесионара / превозника према корисницима услуга, а у вези са дефинисањем:  

● трасе линије,  

● редоследа станица и стајалишта и њихове удаљености од почетне станице, односно 

стајалишта,  

● временима полазака и долазака на сваку станицу и стајалиште,  

● временским периодом одржавања линије – режимом обављања превоза,  

● роком важења реда вожње и сл. 

Најзначајнија обавеза концесионара / превозника према корисницима услуга јесте 

обезбеђивање адекватног превоза ђака до школских установа, као и радника до радних места, али 

и других категорија општине Алексинац који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-

приградског превоза путника, а за долазак до циљних дестинација, на линијама градско-

приградског линијског превоза путника у оквиру утврђених  линија, односно обављање комуналне 

делатности градско – приградског превоза путника на територији општине Алексинац, где треба 

додати да општина поверава обављање делатности градско–приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац, на предметним линијама градско-приградског превоза, на 

временски период од 7 (седам) година. 

Пре свега ово подразумева да је концесионар / превозник у обавези да обавља делатност 

градско – приградског превоза на територији општине Алексинац, са минималним бројем од 4 
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поласка и 4 повратка по линији (на тај начин се пре свега обезбеђује превоз радника и ђака у 1. и 2. 

смени), уз напомену да концесионар не може уступати линије другим превозницима. 

Треба напоменути да изабрани превозник / концесионар (са којим је потписан јавни уговор) 

има искључиво право обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац на горе наведеним линијама.  

Инспекцијски надзор над обављањем делатности градског и приградског линијског превоза 

путника на територији општине Алексинац обављају надлежне инспекцијске службе у складу са 

одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 

и 31/11) / Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015) и Одлуке 

о начину обављања градског и приградског превоза путника на територији општине Алексинац 

(«Сл.лист општине Алексинац», број 18/2019) и др. важећим прописима. 

Превозник / концесионар може раскинути јавни уговор под условом да обавести другу 

уговорну стану, као и кориснике услуга превоза у градско-приградском превозу путника, најкасније 

30 (тридесет) дана пре раскида јавног уговора, односно престанка обављања делатности. 

Уколико превозник / концесионар престане са обављањем делатности линијског превоза 

путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Алексинац на регистрованим 

линијама, за које постоје регистровани и оверени редови вожње, пре истека отказног рока од 30 

(тридесет) дана, исти се обавезује да обезбеди превоз путника до истека рока од 30 (тридесет) дана. 

 

 

Динамика развоја пројекта /  

Реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима 

концесије за обављање комуналне делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине Алексинац 

 

Покретање поступка 

Општинско веће општине Алексинац покренуло је 

поступак - Закључак Општинског већа општине 

Алексинац II/01 бр: 011-92 од 10.10.2019. године 

 

 

 

 

 

 

Израда Концесионог акта 

Април, 2021 

Стручни тим за спровођење поступка реализације 

предметног пројекта јавно–приватног 

партнерства са елементима концесије је урадио 

Предлог Концесионог акта за поверавање 

обављања делатности градско – приградског 

превоза путника на територији општине 

Алексинац. 

Предлог Концесионог акта је достављен Комисији 

за ЈПП, ради давања мишљења и оцене да ли се 

конкретни пројекат може реализовати у форми 

ЈПП са елементима концесије. 

 

 

 

Након добијања мишљења и оцене Комисије за 

ЈПП, Предлог Концесионог акта се доставља на 

разматрање Скупштини општине Алексинац  

(даваоцу концесије), а која доноси Одлуку о 
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Усвајање концесионог акта 

Мај, 2021 

усвајању Концесионог акта за поверавање 

обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине 

Алексинац. 

 

 

 

 

 

Објављивање јавног позива  

Мај, 2021 
                     

Након усвајања Предлога Концесионог акта следи 

објављивање Јавног позива за прикупљање 

понуда за поверавање обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац од стране 

Скупштине општине Алексинац, која доноси 

Одлуку о објављивању Јавног позива за 

прикупљање понуда за концесију – поверавање 

обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине 

Алексинац. 

 

Објављивање јавног позива  

– рок за достављање понуда 

Јун, 2021 

Рок за достављање понуда је 60 дана од дана 

објављивања јавног позива у "Службеном 

гласнику Републике Србије" и на Порталу за јавне 

набавке до 12,00 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлука о избору 

најповољније понуде / 

Одлука о поништају 

поступка давања концесије 

Јул, 2021 

 
 

Стручни тим ће на основу оцене пристиглих 

понуда, а на основу предвиђених критеријума за 

бодовање, утврдити најповољнију понуду и 

урадити Предлог Одлуке о избору најповољније 

понуде у отвореном поступку број ___, по јавном 

позиву објављеном у Службеном гласнику 

Републике Србије. 

Стручни тим ће након овога Предлог Одлуке о 

избору најповољније понуде у поменутом 

поступку, упутити на разматрање и усвајање 

даваоцу концесије, односно Скупштини општине 

Алексинац. 

У случају да не буде исправних понуда или да не 

буде ниједна понуда по расписаном јавном 

позиву, Стручни тим ће урадити Предлог Одлуке о 

поништају поступка давања концесије – отвореног 

поступка број ______, и исти упутити на 

разматрање и усвајање даваоцу концесије, 

односно Скупштини општине Алексинац. 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније 

понуде, односно одлуке о поништају поступка 

давања концесије, износи 60 дана, а почиње да 

тече даном истека рока за достављање понуда. 
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Захтев за заштиту права 

Август, 2021 

 

 

 

Правна заштита у поступку доделе јавног уговора 

обезбеђује се у складу са законом којим се уређују 

јавне набавке. 

Свако лице које је заинтересовано за учешће или 

које учествује у поступку доделе јавног уговора 

може поднети захтев за заштиту права против 

одлука јавног тела које спроводи поступак које се 

могу одвојено побијати, а које су према мишљењу 

тог лица донете незаконито, а рок за подношење 

предметног захтева је 15 дана од дана 

достављања одлуке јавног тела (Одлуке о избору 

најповољније понуде или Одлуке о поништају 

поступка давања концесије). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, 

даваоцу концесије – Скупштини општине 

Алексинац, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки. 

 

 

 

 

 

 

Сагласност на јавни уговор 

Август, 2021 

 
 

Скупштина општине Алексинац даје и сагласност 

на Нацрт Јавног уговора за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника 

на територији општине Алексинац, односно 

Скупштина општине Алексинац после доношења 

Одлуке о избору најповољније понуде у 

поменутом поступку доноси и Одлуку о давању 

сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о 

поверавању обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији 

општине Алексинац. 

 

 

 

 

 

Потписивање јавног уговора 

 

Септембар 2021 
 

Јавни уговор о поверавању обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац ће са 

најповољнијим понуђачем (утврђеним Одлуком о 

избору најповољније понуде у предметном 

поступку) бити потписан по истеку периода 

мировања који износи 15 дана од дана 

достављања ове одлуке понуђачу, уколико није 

поднет захтев за заштиту права. 

Ако је у периоду мировања поднет захтев за 

заштиту права и покренут поступак правне 

заштите, поменути јавни уговор може се 

закључити по доношењу одлуке о одбијању, 
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односно одбацивању захтева за заштиту права, у 

складу са Законом о јавним набавкама. 

Предметни јавни уговор ће бити потписан у року 

који није дужи од 30 дана од дана истека периода 

мировања, односно од доношења одлуке о 

одбијању, односно одбацивању захтева за 

заштиту права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрација и овера редова 

вожње / обављање 

делатности градско-

приградског превоза 

путника на територији 

општине Алексинац  

Септембар, 2021 
 

По потписивању Јавног уговора о поверавању 

делатности градско – приградског превоза 

путника на територији општине Алексинац са 

изабраним концесионаром / превозником, биће 

извршена регистрација и овера редова вожње за 

линије. 
 

Концесионар / превозник је у обавези да обавља 

делатност градско – приградског превоза путника 

на територији општине Алексинац, са 

минималним бројем од 6 поласка и 6 повратка по 

линији (на тај начин се пре свега обезбеђује 

превоз радника и ђака у 1. и 2. смени), уз 

напомену да концесионар не може уступати 

линије другим превозницима. 
 

Најзначајнија обавеза концесионара / превозника 

према корисницима услуга јесте обезбеђивање 

адекватног превоза ђака до школских установа, 

као и радника до радних места, али и других 

категорија грађана Алексинца који исказују 

захтеве за коришћењем услуга градско-

приградског превоза путника, а за долазак до 

циљних дестинација, на линијама градско-

приградског линијског превоза путника на 

територији општине Алексинац, где треба додати 

да општина поверава обављање делатности 

градско–приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац, на предметним 

линијама градско-приградског превоза, на 

временски период од 5 (пет) година. 

 

Напомена: Процена је да је временски период неопходан за реализацију пројекта јавно-

приватног партнерства са елементима концесије за обављање комуналне делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Алексинац од 4 до 6 месеци, од добијања 

мишљења Комисије за ЈПП на Предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац, а узимајући у обзир 
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рокове, процедуре, активносрти и др, које је потребно испоштовати и предузети у складу са 

важећим прописима, у циљу реализације предметног пројекта:  

 

● одржавање најмање две седнице Скупштине општине Алексинац потребне за:  
o усвајање Концесионог акта,   
o објављивање јавног позива,  
o доношење одлуке о избору најповољније понуде / поништају поступка,  
o давање сагласности на нацрт јавног уговора и сл,  

 

● временски рок за достављање понуда по расписаном јавном позиву, 
● процедуру око евентуалног подношења захтева за заштиту права против одлука јавног тела 

које спроводи поступак,  
● процедуру око потписивања Јавног уговора о поверавању делатности градско – приградског 

превоза путника на територији општине Алексинац са изабраним концесионаром / 
превозником,  

● процедуру око регистрације и овере редова вожње за линије  и др. 
 

 

 

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник Републике Србије“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), на 

основу предходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-00-

03677/2021-09 од 26.04.2021.године и члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Алексинац ("Службени лист 

Општине Алексинац", број 29/18), Скупштина Општина Алексинац на седници одржаној дана 

05.06.2021.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

полотике руралног развоја општине Алексинац за 2021.годину. 

 

            Члан 2. 

 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Алексинац за 2021.годину је саставни део ове одлуке. 

 

            Члан 3. 

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

Алексинац“.  

 

I Број: 011-44 

У Алексинцу, 05.06.2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Ненад Станковић, с.р. 
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На  основу  члана 60.  Закона  о превозу путника   у  друмском  саобраћају ("Службени гласник 

Републике Србије", број  68/2015, 41/2018, 44/2018 – др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 40. став 1. 

тачка 6. Статута Општине Алексинац ("Службени лист Општине  Алексинац", број 29/18), Скупштина 

Општина Алексинац на седници одржаној дана 05.06.2021.године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О  ОДРЕЂИВАЊУ  СТАЈАЛИШТА КОЈА МОГУ ДА СЕ КОРИСТЕ ЗА ЛИНИЈСКИ 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се аутобуска стајалишта која поред аутобуске станице Алексинац могу да се 

користе за линијски превоз путника у насељеним местима на територији општине Алексинац. 

Члан 2. 

Аутобуска стајалишта одређују се према врсти линијског превоза. 

За градски и приградски превоз у насељеним местима одређују се следећа стајалишта у Алексинцу: 

За градски превоз одређују се следећа стајалишта: 

 

1. Улица Проте Стевана Димитријевића I (180м од раскрснице са улицом Нишка) 

2. Улица Проте Стевана Димитријевића II (400м од раскрснице са улицом Петра Зеца) 

3. Стадион (улица 7. Јули у сектору раскрснице са ул. М. Тепића) 

4. „ДИС“ Трговина (улица Момчила Поповића 20м од раскрснице са улицом Душана Тривунца) 

5. Здравствени центар (улица Момчила Поповића 50м од улице Драгчета Миловановића)  

6. Предшколска установа „Лане“ (улица Момчила Поповића 40м од раскрснице са улицом 

Мишићева)  

7. Сточна пијаца (улица Момчила Поповића у сектору раскрснице са улицом Радомира 

Вујошевића Ристе) 

8. Цитроен 3 (улица Момчила Поповића 250м од улице Омладинских бригада) 

9. Зелена пијаца (улица Душана Тривунца 50м од улице Мајора Милана Тепића) 

10. Зграда Скупштине општине  (улица Тихомира Ђорђевића 60м од раскрснице са улицом 13. 

Октобар) 

11. Гимназија (ул. Тихомира Ђорђевића 10м од раскрснице са улицом 7. Јули) 

12. ОШ „Љупче Николић“ (улица Лелле Поповића 130м од раскрснице са улицом Устаничка) 

13. Спортска хала (улица Тихомира Ђорђевића 170м од Делиградске улице) 

14. Алексинац - излаз ка Ал.Руднику (улица Тихомира Ђорђевића 800м од Делиградске улице) 

15. Предузеће „Комак-М“ (прикључак на државни пут II А реда број 158) 

16. Стадион „ФК Рудар“ (државни пут II А реда број  158, км____145+1____) 

17. Алексинац - излаз ка Краљеву (државни пут II А реда број 217, км____31+5___) 

18. Ново насеље I (државни пут II А реда број 158, км____150+1____) 

19. Ново насеље II (државни пут II А реда број 158, км____150+7____) 

20. Стари ауто-пут (државни пут II А реда број 158, км____147+1____) 

21. Стара аутобуска станица (улица Шуматовачка 20м од улице Проте Стевана Димитријевића) 

22. Палилула - ул.Озренска-раскрсница са улицом Стевана Сремца 

23. Старо гробље (раскрсница улица Стевана Сремца и Краљице Марије) 

24. Ново гробље (улица Краљице Марије) 

25. Хотел „БОСПХОРУС“ (државни пут II А реда број 217, км   ___29+0___)        

26. Предузеће „ВЕЛПРОМ“ (државни пут II А реда  број 217, км_____27+2_____) 

27. У Житковцу – бара (државни пут II А реда број 217, км____26+1____) 

28. Житковац - Железничка станица (ОП 1, км____0+0____) 

29. Моравац I (државни пут II А реда број 217, км___24+2____) 

30. Прћиловица – Дом културе (ОП 1, км____0+9____) 

31. Краљево I (државни пут II А реда 217, км____33+1____) 

32. Краљево – Дом културе (државни пут II А реда број  217, км____33+8____) 

33. Глоговица – раскрсница (државни пут II А реда број 158, км____151+8____) 
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34. Глоговица – село (ОП 25, км____0+9____) 

35. Глоговица II (ОП 25, км___1+5___) 

36. Ал.Бујмир – улаз (државни пут II А реда број 158, км___152+85____) 

37. Ал.Бујмир – Дом културе (државни пут II А реда број 158, км___153+3___) 

38. Вакуп-окретница (улица Бранка Голубовића у сектору раскрснице са улицом Милана Тепића) 

39. Вакуп-мост (улица Бранка Голубовића у сектору раскрснице са улицом Књаза    Милоша) 

40. Нова Пољопривредна школа (улица Максима Горког 300м од раскрснице са ул. Војводе Мишића) 

41. Алексиначки Рудник (Трг рудара) 

 

За приградски превоз одређују се следећа стајалишта: 

 

1. Моравац II (државни пут II А реда број  217, км_____23+3____) 

2. Нозрина I (државни пут II А реда број 217, км_____22+6_____) 

3. Нозрина II (државни пут II А реда број 217, км____22+1_____) 

4. Лужане (државни пут II А реда број 217, км_____21+2____) 

5. Лужане – излаз (државни пут II А реда број 217, км____20+8___) 

6. Лужане школа (ОП 16 __0+9__) 

7. Моравски Бујмир (ОП 16, км____3+3___) 

8. Тешица улаз (државни пут II А реда број 217, км___18+7__) 

9. Тешица – центар (државни пут II А реда број 217, км___17+9___) 

10. Тешица – Железничка станица (државни пут II А реда број 217, км__16+9_) 

11. Банковац (државни пут II А реда број 217, км___16+2___) 

12. Копривница – раскрсница (државни пут II А реда број 217, км___15+05___) 

13. Копривница – улаз (ОП 13, км___1+8___) 

14. Копривница – село (ОП 13, км___2+7___) 

15. Лоћика – улаз (државни пут II А реда број 217, км___14+6___) 

16. Лоћика – школа (државни пут II А реда број 217, км___13+4___) 

17. Мали Дреновац (ОП 12, км___3+5___) 

18. Врћеновица – улаз (државни пут II А реда број 217, км___11+8__) 

19. Врћеновица – Дом културе (државни пут II А реда број 217, км____10+9____) 

20. Шурић – раскрсница (државни пут II А реда број 217, км____9+7___) 

21. Честа- код гробља (државни пут II А реда број 217, км____8+9___) 

22. Чукуровац – Дом културе (државни пут II А реда број 217, км_____8+2___) 

23. Кулина- улаз (државни пут II А реда број 217, км____6+8____) 

24. Кулина – мост (државни пут II А реда број 217, км____6+0___) 

25. Кулина – Дом културе (ОП 10, км___0+3___) 

26. Кулина – школа (ОП 10, км____0+75____) 

27. Љуптен – улаз (ОП 10, км___3+25___) 

28. Љуптен – Дом културе (ОП 10, км____4+05____) 

29. Кулина – „Дом Кулина“ (државни пут II А реда број 217, км_____5+2___) 

30. Породин – Дом културе (државни пут II А реда број 217, км____1+7____) 

31. Породински пут – улаз у Вукању (државни пут II А реда број 217, км__0+0___) 

32. Вукања – Дом културе (државни пут II А реда број 216, км ___24+0___) 

33. Вукања – окретница (државни пут II А реда број 216, км ___22+4___) 

34. Прћиловица – Сухотнички пут (ОП 4, км_____0+6____) 

35. Доње Сухотно – улаз (ОП 4, км_____3+7_____) 

36. Доње Сухотно – Дом културе (ОП 4, км_____4+5_____) 

37. Горње Сухотно – улаз (ОП 4, км____5+7____) 

38. Горње Сухотно – Дом културе (ОП 4, км____6+2___) 

39. Прћиловица – Економија (ОП 1, км____1+7_____) 

40. Доњи Адровац – игралиште (ОП 1, км_____2+4_____) 

41. Доњи Адровац – Дом културе  (ОП 1, км____3+1___) 

42. Доњи Адровац – Железничка станица (ОП 18, км___1+4___) 

43. Горњи Адровац – улаз (ОП 18, км_____3+6____) 

44. Горњи Адровац – село (ОП 18, км____4+8____) 

45. Предузеће „МАКСИ KО“ (ОП 1, км____4+1____) 

46. Трњане – улаз (ОП 1, км___5+8___) 
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47. Трњане - Ж.станица (ОП 1, км___6+4____) 

48. Трњане раскрсница“ (ОП 1, км____7+2___) 

49. Трњане – Дом културе (ОП 1, км____7+0____) 

50. Трњане излаз (ОП 1, км __7+7__) 

51. Доња Пешчаница (ОП 2, км___1+65___) 

52. Горња Пешчаница (ОП 2, км____3+3___) 

53. Гредетин – црква (ОП 2, км____4+8____) 

54. Гредетин – школа (ОП 2, км____5+6____) 

55. Гредетин – „Лука“ (ОП 2, км____6+3___) 

56. Радевац – улаз (ОП 2, км___8+7___) 

57. Радевац – Дом културе (ОП 2, км____9+6___) 

58. Јаковље I (ОП 2, км___11+3___) 

59. Јаковље II (ОП 2, км __11+8__) 

60. Јаковље III (ОП 2, км ___13+0___) 

61. Крушје (ОП 8, км____1+8____) 

62. Лознац (ОП 8, км___4+7___) 

63. Каменица – Дом културе (ОП 8, км____6+6____) 

64. Корман „Богданићи“ (ОП 1, км___8+1___) 

65. Корман I (ОП 1, км___9+0___) 

66. Корман II (ОП 1, км___9+9___) 

67. Горњи Љубеш (ОП 1, км____11+2___) 

68. Срезовац (ОП 1, км___12+4____) 

69. Доњи Љубеш (ОП 1, км___13+7___) 

70. Доњи Љубеш – излаз (ОП 1, км____14+6____) 

71. Витковац I (ОП 1, км____15+5____) 

72. Витковац II (ОП 1, км____16+4_____) 

73. Алексиначки Рудник ( 

74. Бобовиште – улаз (државни пут II А реда број 158, км____141+85____) 

75. Бобовиште – центар (ОП 20, км___2+5___) 

76. Ћићина I  (ОП 20, км___4+05___) 

77. Ћићина II (ОП 20, км____4+8___ 

78. Ћићина – раскрсница (државни пут II А реда број 158, км___140+2____) 

79. Рутевац (државни пут II А реда број 158, км__138+0__) 

80. Рутевац – Дом културе (улица Партизанска код кућног броја 50) 

81. Рутевац – Стара општина (улица Партизанска у сектору раскрснице са улицом Добривоја 

Стојадиновића) 

82. Вукашиновац I (државни пут II А реда број 158, км____135+7___) 

83. Вукашиновац II (државни пут II А реда број 158, км_____135+1____) 

84. Делиград (државни пут II А реда број 215, км ___24+6___) 

85. Јасење (државни пут II А реда број 215, км ___24+0___) 

86. Брадарац (ОП 19, км___3+1___) 

87. Краљево II (државни пут II А реда број 217, км____34+3____) 

88. Суботинац – улаз (државни пут II А реда број 217, км_____36+0_____) 

89. Суботинац – Кафана „Мали извор“ (државни пут II А реда број 217, км__37+4_) 

90. Суботинац – игралиште (државни пут II А реда број 217, км___37+9___) 

91. Суботинац – раскрсница за Брадарац (ОП 5, км____38+2_____) 

92. Мозгово – улаз (ОП 5, км____5+3____) 

93. Мозгово – Дом културе (ОП 5, км____6+3____) 

94. Мозгово – окретница (ОП 5, км____7+0____) 

95. Суботинац – ,,Кривак“ (државни пут II А реда број 217, км____39+0___) 

96. Бован (државни пут II А реда број 217, км____43+3____) 

97. Ал.Бујмир – брдо (државни пут II А реда број 158, км____154+0____) 

98. Ал.Бујмир – викенд насеље (државни пут II А реда број 158, км___156+3___) 

99. Катун – раскрсница (државни пут II А реда број 158, км____157+5____) 

100. Катун – петља (државни пут II А реда број 158, км____158+8___) 

101. Дражевац – улаз (државни пут II А реда број 158, км___161+8___) 

102. Дражевац – село (државни пут II А реда број 158, км____162+6____) 

103. Бели  Брег  (ОП 7, км____4+7____) 
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104. Доњи Крупац (ОП 7, км____6+2____) 

105. Доњи Крупац – црква (ОП 7, км___7+7___) 

106. Горњи Крупац – Дом културе (ОП 7, км____11+2____) 

107. Горњи Крупац – амбуланта (ОП 7, км____11+7__) 

108. Преконози – раскрсница (ОП 7, км____12+8___) 

109. Преконози I  (ОП 21, км_____3+2_____) 

110. Преконози II (ОП 21, км____3+7___) 

111. Рсовац – улаз (ОП 7, км_____15+0____) 

112. Рсовац – Дом културе (ОП 7, км_____15+4_____) 

113. Катун – школа (државни пут II Б реда број 424, км ___0+6___) 

114. Катун – Пошта (државни пут II Б реда број 424, км ___1+1___) 

115. Добрујевац – задруга (ОП 6, км____0+3____) 

116. Добрујевац – излаз (ОП 6, км___1+7___) 

117. Станци I (ОП 6, км_____3+4____) 

118. Станци II (ОП 6, км___2+9____) 

119. Липовац – улаз (ОП 6, км____5+3____) 

120. Липовац – Дом културе (ОП 6, км____6+0___) 

121. Липовац – излаз (ОП 6, км___6+6___) 

122. Липовац – Манастир (ОП 6, км____8+2____) 

123. Пруговац – игралиште (ОП 9, км___2+6____) 

124. Пруговац – Дом културе (ОП 9, км____3+5____) 

125. Црна Бара (ОП 9, км____5+8____) 

126. Банковац – рампа (ОП 3, км____2+2____) 

127. Дашница – раскрсница (ОП 3, км___2+9____) 

128. Грејач (ОП 3, км___3+7___) 

129. Велики Дреновац – мост (ОП 3, км___4+5____) 

130. Велики Дреновац – споменик (ОП 3, км___5+4____) 

131. Велики Дреновац – игралиште (ОП 3, км____6+7____) 

132. Велики Дреновац – излаз (ОП 3, км____7+1____) 

 

У приградском саобраћају осим стајалишта из става 4. овог члана одређују се и стајалишта из члана 

2. став 3. ове одлуке под редним бројем 1,2,3, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36 

I 37. 

Члан 3. 

У  међумесном превозу могу се користити стајалишта из члана 2. став 4.и став 5. ове Одлуке по 

предходно прибављеној сагласности Министратства. 

 

У међумесном превозу где се за превоз користе приградски и градски аутобуси, користиће се и 

стајалишта из члана 2. став 4. ове Одлуке. 

Члан 4. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању стајалишта која могу да 

се користе за линијски превоз путника („Службени лист општине Алексинац“, број 12/2021). 

 

Члан 5. 

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

Алексинац“.  

 

I Број:011-45 

У Алексинцу, 05.06.2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Ненад Станковић, с.р. 
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На основу члана 23., 26., 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 

72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020 и 47/2021) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 

дана 05.06.2021. године, донела је  

 

                                                                         ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

„ТЕАТАР 91“ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Градског позоришта „Театар 91“ Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 3/2003 и 6/2020), члан 11. мења се и гласи:  

„Управни одбор Позоришта састоји се од председника и четири члана и то: три представника од 

стране оснивача из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности и два представника из реда 

запослених у Установи, на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат на предлог већине запослених, од којих најмање један мора бити из реда носилаца 

основне, то јест програмске делатности. 

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање 

заступљеног пола. 

Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач. 

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године, с тим што два представника из 

реда запослених у Установи, који се именују на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико не 

постоји репрезентативни синдикат на предлог већине запослених, од којих најмање један мора бити из реда 

носилаца основне, то јест програмске делатности, могу бити именована највише два пута“. 

 

                                                                             Члан 2. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Надзорни одбор Позоришта састоји се од председника и два члана и то: два представника од стране 

оснивача и једног представника из реда запослених у Установи, на предлог репрезентативног синдиката 

Установе, а уколико не постоји  репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених. 

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање 

заступљеног пола. 

За члана  Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора Установе. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 

Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године, с тим што представник из реда 

запослених у Установи, који се именујe на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико не 

постоји репрезентативни синдикат на предлог већине запослених, може бити именован највише два пута“. 

                                                                

                                                                                          Члан 3. 

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

Алексинац“. 

 

I Број: 011-46 

У Алексинцу, 05.06.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Станковић, с.р. 

 

 

 



 

Број  17   ________         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        ____     05.јун        2021. године                         страна   445 
 

 

На основу члана 23., 26., 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 

72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020 и 47/2021) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 

дана 05.06.2021. године, донела је  

 

                                                                         ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Центра за културу и уметност Алексинац („Међуопштински службени лист - 

Ниш“, број 37/1991), члан 11. мења се и гласи:  

„Управни одбор Установе састоји се од председника и четири члана и то: три представника од стране 

оснивача из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности и два представника из реда 

запослених у Установи, на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат на предлог већине запослених, од којих најмање један мора бити из реда носилаца 

основне, то јест програмске делатности. 

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање 

заступљеног пола. 

Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач. 

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године, с тим што два представника из 

реда запослених у Установи, који се именују на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико не 

постоји репрезентативни синдикат на предлог већине запослених, од којих најмање један мора бити из реда 

носилаца основне, то јест програмске делатности, могу бити именована највише два пута“. 

 

                                                                             Члан 2. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Надзорни одбор Установе састоји се од председника и два члана и то: два представника од стране 

оснивача и једног представника из реда запослених у Установи, на предлог репрезентативног синдиката 

Установе, а уколико не постоји  репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених. 

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање 

заступљеног пола. 

За члана  Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора Установе. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 

Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године, с тим што представник из реда 

запослених у Установи, који се именујe на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико не 

постоји репрезентативни синдикат на предлог већине запослених, може бити именован највише два пута“. 

                                                                

                                                                                          Члан 3. 

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

Алексинац“. 

 

I Број: 011-47 

У Алексинцу, 05.06.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Станковић, с.р. 
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  На основу члана 29.став 1. тачка 3, члана 41.став 1. тачка 5., члана 42.став 1. тачка 5. и став 3. и 4. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 87/18), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 

(„Службени гласник Републике Србије, број 27/20) и члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 29/18), Скупштина општине Алексинац, на седници од 

05.06.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

 У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 26/20 ),  члан 2. мења се и гласи: 

 

„Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и чланови Штаба.  

У Штаб се именују: 

Командант Штаба 

1.Далибор Радичевић, председник општине. 

Заменик команданта Штаба 

2. Маријана Радивојевић, заменица председника општине. 

Начелник Штаба 

3.Оливера Ђорђевић,полицијски наредник. 

Чланови Штаба 

4. Дејан Милошевић, начелник Општинске управе општине Алексинац; 

5.Драган Милојевић, секретар Скупштине општине Алексинац; 

6.Вања Стаменковић, начелница Одељења за финансије Општинске управе општине Алексинац; 

7.Данијела Павловић, дипломирани правник у Одељењу за Скупштинске послове, Општинске управе 

општине Алексинац; 

8.Гордана Миловановић, дипломирани инжењер хидрогеологије у Одељењу за привреду, Општинске 

управе општине Алексинац; 

9.Мирослав Поповић, дипломирани грађевински инжењер у Одељењу за општу управу и друштвене 

делатности Општинске управе општине Алексинац;  

10.Драган Петровић, грађевински инжењер у Одељењу за инспекцијске послове , Општинске управе 

општине Алексинац; 

11.Никола Стевановић, грађевински инжењер у Одељењу за општу управу и друштвене делатности 

Општинске управе општине Алексинац;  

12.Далибор Марковић, начелник Одељења за комуналне и грађевинске послове Општинске управе 

општине Алексинац; 

13.Будимир Марковић, директор ЈКП“Комуналне услуге „Алексинац; 

14.Драгиша Симић, директор ЈКП“Водовод и канализација „Алексинац; 

15.Новица Драгићевић, директор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац; 

16.Срђан Токић, начелник Полицијске станице Алексинац; 

17. Др.Родољуб Живадиновић, директор „Дома здравља“ Алексинац;  

18.Саша Ђорђевић, дипломирани електро инжењер у ЈП Електропривреда Србије-Погон Алексинац; 

19.Милан Терзић, секретар Црвеног крста Алексинац; 

20 Данијел Арсић, вођа ватрогасно спасилачке групе у Ватрогасно спасилачком одељењу Алексинац; 

21.Бранко Поповић, представник Добровољно ватрогасног друштва Алексинац; 

22.Потпуковник Муфид Мушовић у мешовитој артиљериској бригади Ниш; 

23.Горан Видић, директор Опште болнице Алексинац; 

24. Јасмина Николић, директорка Центра за социјални рад општине Алексинац.“ 
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II 

Решење  објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

                                                                

                                                                                 III 

Решење доставити: Именованима, Управи за ванредне ситуације Ниш и Архиви општине Алексинац  

I Број:020-98 

У Алексинцу, 05.06.2021.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Ненад Станковић, с.р 

 

 

На основу члана 10. и члана 40. став 1. тачка 54. Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“, број 29/2018) и члана 1. и члана 10.  Одлуке о јавним признањима општине Алексинац 

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

05.06.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Поводом Дана општине Алексинац, Скупштина општине Алексинац додељује следећа јавна 

признања: 

I 

ПЛАКЕТЕ 

За постигнуте успехе у области здравства: 

-др Горан Стевановић; 

За нарочите заслуге за општину Алексинац у области здравствене заштите: 

-Ковид Служба Опште болнице Алексинац и 

-Дом здравља Алексинац; 

За давање доприноса у борби против корона вируса: 

-Црвени крст Алексинац. 

II 

НАГРАДЕ 

За допринос у борби против заразне болести „Covid-19“: 

-др Катарина Стојковић Стајић, специјалиста пнеумофтизиологије и 

         -др Светлана Стојиљковић Шуњеварић, специјалиста пнеумофтизиологије. 

Награда општине Алексинац додељује се у новчаном износу од 63.000,00 динара. 

III 

ПОХВАЛЕ 

Сузана Јовановић, добровољни давалац крви и донор крвне плазме и 

Верољуб Динић, добровољни давалац крви; 

За допринос у борби против ширења корона вируса: 

-Фабрика конфекције „Новитет“ д.о.о. у Житковцу; 

 

За допринос у области социјалне заштите: 

-Геронтолошки центар „Јеленац“ Алексинац и 

-Дом за смештај одраслих лица Кулина; 

 

За промоцију и афирмацију пчеларства у општини Алексинац: 

-Славољуб Б. Ракочевић, професионални пчелар; 
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За допринос у области спорта: 

-Славољуб Славче Николић. 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

V 

 Решење о додели јавних признања за 2021. годину објављује се у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

I Број: 020-97 

У Алексинцу, 05.06.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

          ПРЕДСЕДНИК, 

                        Ненад Станковић, с.р. 

 
Садржај: 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                                                      
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 

018/809-005, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине 

Алексинац. 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 


