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Бесплатан примерак

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) и члана 46. Статута општине Алексинац („Службени
лист општине Алексинац“, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на
седници од 29.08.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ
ЈАСМИНИ ЂОРЂЕВИЋ
I
Потврђује се мандат одборници Јасмини Ђорђевић из Житковца, ул. Горичка бр. 16 са Изборне
листе Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић.
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: Именованом, Општинском одбору Социјалистичке партије Србије, Одељењу
за финансије и Архиви општине Алексинац.
IV
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.

I Број: 011-100
У Алексинцу, 29.08.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/2009, 81/2009 –
испр.64/2010 – одлука УС24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС 50/2013 – одлука УС 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и члана 52.тачка 6. Статута општине Алексинац (''Службени лист општине Алексинац'',
број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана
29.08.2017. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НОВО ГРОБЉЕ У НАСЕЉУ ГЛОГОВИЦА
ОПШТИ ДЕО
ПРАВНИ ОСНОВ
•
•
•

Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, 132/14 и 145/14)
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“ бр 64/2015),
Одлука о изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРОБЉА У НАСЕЉУ ГЛОГОВИЦА
(Службени лист општине Алексинац бр.20/16)
ПЛАНСКИ ОСНОВ

Просторни план општине Алексинац („Сл.лист општине Алексинац 4/11)
ГРАНИЦА ПЛАНА
Овај План детаљне регулације (ПДР) обухвата кп. бр. 31/1 КО Глоговица.
ИЗВОД ИЗ ППО АЛЕКСИНАЦ
Површина овог ПДР-а је обухваћена – Просторним планом општине Алексинац и Шемом насеља
Глоговица, по којој је овај простор у границама планираног грађевинског земљишта, у границама изграђеног
земљишта, са претежном наменом - рурално становање и правилима грађења и уређења. Главна приступна
колска саобраћајница је – општински пут са планираним профилом и ширином регулације од 9м и
правцима коридора инсталација водовода, фекалне канализације. Намена гробље је -јавно, државно
земљиште, а у овом плану су дата правила уређења и грађења.
Циљ Одлуке о изради овог ПДР-аје решавање локације - прибављања земљишта утврђивањем јавног
интереса, за потребе изградње новог дела гробља у селу Глоговица.
На основу задатка и циља израде овог ПДР-а, у њему нису нарочито мењани урбанистички параметри и
правила која су одређена ППО-ом за поједине намене и функције, па ће у даљем тексту Планског дела овог
плана бити дати и други елементи правила уређења и грађења -који су изведени из плана вишег реда.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Земљиште је валовито -терен је у релативно благом паду према југо-истоку, према главном
локалном путу. Дуж пута, у делу ове парцеле се налази канал за атмосферске воде.
Целокупна парцела се користи за пољопривредну производњу - ораница / њива.
Суседне парцеле су пољопривредне површине- њиве и домаћинства, док се преко пута налази
постојеће старо гробље.
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ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
Ово је ПДР-е малог обухвата са једноставним захтевом за издвајање дела једне парцеле за потребе
јавне функције гробља и саобраћаја, у складу са захтевима ППО-а који је једини план вишег реда. На овај
начин се из релативно хомогене урбанистичке структуре зоне руралног становања, издваја посебна зона
јавне намене, као проширење капацитета постојећег сеоског гробаља које се налази са друге стране
општинског пута.
УРБАНИСТИЧКА НАМЕНА
Издвајањем посебне урбанистичке целине за функцију јавне намене-гробље са приступним путем,
из кп. бр. 31/1 КО Глоговица , остатак ове парцеле задржава претежну намену рурално становањекао и шира
зона око обухвата овог плана, која је доминантна урбанистичка намена села Глоговица.
Критеријуми и начин поделе урбанистичких намена произилази из Одлуке о изради плана на основу
захтева локалне самоуправе и потребе за новом површином гробља. На овај начин је обезбеђено рационално
коришћење приступа, паркинга и пратећих објеката за потребе функције сахрањивања и сакралних обреда –
новог и постојећег гробља, које се налази са друге стране општинског пута, па у функционалном смислу
представљају целину. Остатак обухвата остаје једноставно, као и до сада, део шире урбанистичке целине
намене – рурално становање.
У биласу површина, од постојеће намене рурално становање – 1ха 15ар 20 м2 (100%), овим планом је
остварен однос :
• рурално становање – 61ар 20 м2 (53,13%),
• саобраћајнице - 6ар 3 м2 (5,23%),
• гробље 47ар 97 м2 (41,64%),
У смислу правила уређења која важе за одређене зоне намене и компатибилности намена и функција, а
на основу Одлуке о изради плана , нема потребе за посебним преиспитивањем и додатном разрадом
установљених планских решења из плана вишег реда, па важе сва правила и критеријуми који су одређени
Просторним планом.
ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
У графичком прилогу - План регулације је дат предлог парцелације. Зоне урбанистичке намене
гробље и појас регулације приступног пута (издвојене парцеле ГП 1 и ГП 2 ) овим планом се планирају за –
површине јавне намене, за које се утврђује јавни интерес. Зона урбанистичке намене рурално становање (
ГП 3 ) задржава постојећи третман – осталог грађевинског земљишта.
ИНСТАЛАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Планирано је опремање локација инфраструктуром инсталација водовода, фекалне канализације и
електро енергетске (и електро комуникационе) мреже, овим планом је смештено у коридоре у оквиру појаса
регулације (тротоари) или непосредно уз њу, у зони општинског пута, где се планирају прикључна места.
(Графички прилог -Синхрон план инсталација)
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ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Планирана је главна водоводна линија Ø150 у појасу регулације главног локалног пута, као и
канализациона линија Ø250 (дато у граф. прилогу). Прикључење парцела према условима ЈКП „Водовод и
канализација“-Алексинац. Потребно је опремање локације гробља водоводним и канализационим
прикључком санитарног чвора и јавне чесме.
Атмосферске воде излити у постојећи канал дуж локалног пута. Неопходно је редовно одржавање
проходности и нивелације овог отвореног кишног колектора. У зони јавног садржаја гробља је
препоручљиво регулисање и водопропусно покривање овог канала за потребеизградњејавногпаркинга.
ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
Овим ПДР-ом се не планирају значајни капацитети потрошње електричне енергије у односу на
ширу зону руралног становања. Потребно је опремање локације гробља електро инсталацијама јавне
расвете, капеле и санитарног блока. У обухвату плана није планирана изградња нових електро енергетских
објеката, а прикључак парцела- у складу са техничкимусловима ЕПС-„ЕлектродистрибуцијаНиш“.
САОБРАЋАЈ
Општински локални пут, који тангира обухват је третиран према профилу 4-4 који је дат у Шеми
насеља Глоговица у ППО-у, са ширином регулације 9м и обостраним тротоарима. Регулација овог пута не
улази у предметну парцелу.
Захтевани приступни пут, који у обухвату плана донекле дели две новостворене парцеле, је
планиран као приступни колски пут ширине регулације 6 м, са окретницом и потребним радијусима у
складу са стандардима за пројектовање оваквих саобраћајница (граф. прилог). Овај пут прати конфигурацију
терена са подужним падом од 6% према општинском путу. Планирана је материјализација у асфалту са
бетонским ивичњацима. Због рационализације, овај пут је планиран као интегрална саобраћајница-са
функцијом колског и пешачког саобраћаја. –( графички прилог – Саобраћајно решење).
Приликом израде Урбанистичког пројекта за изградњу – одредити адекватан број паркинг места за
потребе јавне функције – гробља.
УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И
ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА
Приликом пројектовања јавних површина, гробља и објеката који имају јавне садржаје, јавних
саобраћајних и пешачких површина, морају се обезбедити услови за несметано коришћење јавних садржаја
и кретање - деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу са важећим правилницима који
регулишу ову област и стандардима приступачности.
МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
У складу са концептом одрживог развоја, а у вези очувања и унапређења еколошких капацитета
простора - животне средине, рационалног коришћења просторних ресурса и економике изградње,
коришћења и одржавања објеката - планиране су мере енергетске ефикасности.
Објекти високоградње, у
зависности од врсте и намене, потребно је да буду пројектовани, изграђени и одржавани на начин којим се
обезбеђују прописана енергетска својства. Прописана енергетска својства утврђују се издавањем
сертификата о енергетским својствима објекта, који чини саставни део техничке документације која се
прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе, а издаје га овлашћена организација која испуњава
прописане услове за издавање сертификата о енергетским својствима објекта.
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ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
На простору обухвата овог ПДР-а нема утврђених непокретних културних добара, објеката који
уживају претходну заштиту, нити евидентираних добара.
Уколико се у току извођења грађевинских или других радова наиђе на археолошко налазиште или
археолошке предмете - прекинути радове и обавестити надлежну службу заштите (Завод за заштиту
споменика културе Ниш). Извођач / инвеститор је у обавези да предузме мере заштите како налаз не би био
уништен или оштећен, без померања са места где је откривен. Трошкове истраживања, конзервације,
чувања, публиковања и излагања добара које ужива претходну заштиту, све до предаје добара установи
заштите, сноси инвеститор.
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ЕКОЛОГИЈЕ
Простор обухвата ПДР-а се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут
поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже, нити на простору евидентираних
природних добара.
У обухвату нема значајних примерака дендрофлоре, станишта фауне и изворишта воде.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Овим ПДР-м није предвиђено одређивање нових урбанистичких параметара и правила за грађење у
планираним урбанистичким наменама / целинама, већ се примењују правила и параметри који су дати у
ППО.
Према ППО - за изградњу новог (или проширење постојећег гробља) потребно је урадити
Урбанистички пројекат, коме претходи израда геолошког елабората.
Према урађеном елаборату геотехничких истраживања, сви елементи геолошких карактеристика
предметне локације задовољавају захтеве за изградњу гробља.
НИВЕЛАЦИЈА
У графичким прилозима је дата нивелација саобраћајних површина, док нивелација површина за
изградњу треба да пратипостојећуконфигурацијутерена.
РЕГУЛАЦИЈА И ПРАЦЕЛАЦИЈА
Планираним регулационим линијама су према захтеву, издвојене целине површина јавне намене са
потребним елементима за пренос на терен. Поред тога, ове регулационе линије се поклапају границама
предвиђене парцелације ( граф. прилог ).
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
Планиране грађевинске линије ( граф. прилог – План регулације) у парцели гробља, су дате тако да
одређују интерне зоне за позиционирање гробних парцела у односу на пратеће садржаје (капела, санитарни
чвор) у односу на границе парцела и општински пут. Ове грађевинске линије су дате као препорука /
смерница заизрадуУрбанистичкогпројекта.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРОБЉА
Извод из ППО -смернице и правила за израду Урбанистичког пројекта за изградњу гробља :
„Гробље се састоји од површине за сахрањивање и приступне површине која је величином и опремљеношћу у
складу са величином површине за сахрањивање. Минимум комуналне опремљености гробља представља
плато са чесмом, решеним одводњавањем употребљене воде и површинске воде са платоа (по потреби
септичка јама) и капелом, потребних капацитета, са обавезним електричним прикључком.
Површину за сахрањивање треба поделити на гробна поља у којима се предвиђа сахрањивање у једном
гробном месту: једног умрлог лица, два умрла лица, три или четири умрла лица.
Ширина бетонских прилазних стаза је 1,3m, а растојање између гробних места 0,5m.
Габарит гробног места износи:
• за једно умрло лице је 1,1х2,4m,
• за два умрла лица 2,0х2,4m,
• за три умрла лица је 2,9х2,4m,
• за четири умрла лица је 3,8х2,4m,
За формирање гробног места користе се монтажне армиране бетонске гредице ширине 10cm; ширина
гредице на западној страни (где се налази споменик) је 30cm. Бетонске гредице надвисују бетонске стазе за
10cm и прате терен тако да у случају пада проблем висине се решава каскадом, а никако повезивањем видне
висине гредица. Површина гробног места је за 5cm виша од бетонске стазе, односно 15cm, нижа о
бетонске гредице. Она би требала целом површином да буде затрављена.
Гробно поље треба решити у стилу пејзажног парка обогаћено мањим пластикама или једноставним
малим плочама од камена са уклесаним именима покојника. Гробно место са припадајућом комуникацијом
је величине 3,0 х 2,5m. Затрављена површина се преноси и на уоквирену површину око споменика, где се
може засадити цвеће или украсно шибље.
Основни елеменат садржаја гробља, односно парцела је гробно место. На гробљу треба предвидети
ортогоналан распоред гробних места ради оптималне искоришћености земљишта, уз једноставније
обележавање на терену и истовремено максимално озелењавање међупростора. Породична гробна места
за сахрањивање две особе, као најчешћи вид сахрањивања су спољних димензија 2,0 х 2,4m са међуразмаком
од 0,5m у реду и 1,3m између редова. Дубина сахрањивања износи 1,6m.
Надгробни споменици се раде од природног камена на одговарајућем постољу. Висине надгробних
споменика се типизирају на димензије по висини од 80cm, 100cm и 120cm, а ширине за појединачна гробна
места су 60cm, а за двојна гробна места су 120cm.“
ПРИМЕНА ПЛАНА
За потребе парцелације су дате координате тачака регулационих линија и граница парцела.
Издвајањем ових парцела остварују се услови за проглашење јавног интереса планираних површина јавне
намене (Граф. прилог бр.4).
За потребе изградње у зони јавне намене гробље -потребно је урадити Урбанистички пројекат са
детаљним распоредом и описом свих садржаја, грађевинским линијама гробних парцела са елементима за
пренос на терен, довољним за директну примену – сахрањивање, као и идејна решења свих објеката.
За потребе изградње пута и осталог грађевинског земљишта намене рурално становање, директно
примењивати параметре и правила грађења из ППО.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алексинац''
I Број: 350-121
У Алексинцу, 29.08.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 76.став 1. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 83/2014, 46/2015,
112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење), Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-3362/2016 од
25.03.2016.г.,и члана 52. тачка 7.Статута Општине Алексинац ("Службени лист Општине Алексинац", број
7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина Општина Алексинац на седници одржаној дана 29.08.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ОД
СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА„МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД
Члан 1.
Скупштина општине Алексинац је сагласна да се потраживања општине Алексинац од субјекта
приватизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“ – акционарско друштво Београд, (у даљем тексту:
Субјекат приватизације) матични број:07023251, ПИБ:100002225 у складу са предложеном мером Унапред
припремљеног плана реорганизације (удаљем тексту:УППР), отпишу, а која су доспела за период од 1.
септембра до 31.децембра 2015. године, осим дуга по основу доприноса за пензијско и инвалидскоо
осигурање, у случају усвајања УППР-а.
Отпис се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у износу од 0,00 динара, и
обрачунате камате на овај приход у износу од 304.940,46 динара, као и по основу неплаћеног припадајућег
дела пореза на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и доприноса у износу од 358.843,46динара и
обрачунате камате на овај приход у износу од 46.999,37 динара, што укупно износи 710.783,29 динара.
Износ за отпис је утврђен у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-3362/2016
од 25.03.2016, Спецификацијом уступљених прихода Пореске управе, Сектора за наплату и дописаом
Министарства финансија, Пореске управе – Сектора за наплату Број: 000-433-14-1067/2016 од 22.06.2017.
Члан 2.
Отпис потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31.децембра 2015. године, по основу
неизмирених уступљених јавних прихода од Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. из Београда,
спровешће се као мера реализације усвојеног и правоснажног Унапред припремљеног плана реорганизације
привредног друштва.
Члан 3.
Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује испуњеност услова у
складу са чланом 76. ст.3.и 4. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015, 112/2015
и 20/2016-аутентично тумачење):
1. Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3362/16 од 25.03.2016.
2. Спецификације уступљених прихода Министарства финансија – Пореске управе Сектора за наплату.
3. Дописа Министарства финансија, Пореске управе, Сектора за наплату број: 000-433-14-1067/2016 од
22.06.2017.
Члан 4.
Ову одлуку доставити Министарству привреде, Министарству финансија-Пореској управи и
субјекту приватизације.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алексинац.
I Број: 011-102
У Алексинцу, 29.08.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 77. став 1. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 83/2014,
46/2015, 112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење), Закључка Владе Републике Србије 05 број 0233362/2016 од 25.03.2016.г.,и члана 52. тачка 7.Статута Општине Алексинац ("Службени лист Општине
Алексинац", број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина Општина Алексинац на седници одржаној дана
29.08.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНВЕРЗИЈУ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ОД
СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА„МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД
Члан 1.
Скупштина општине Алексинацје сагласна да се потраживања општине Алексинац од субјекта
приватизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“ – акционарско друштво Београд, (у даљем тексту:
Субјекат приватизације) матични број:07023251, ПИБ: 100002225 у складу са предложеном мером Унапред
припремљеног плана реорганизације (удаљем тексту:УППР), конвертујеса стањем на дан 31. августа 2015.
године, у трајни улог у капиталу Субјекта приватизације, у случају усвајања УППР
Конверзија се врши по основу неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у износу од
6.096.116,70динара, и обрачунате камате на овај приход у износу од 3.964.207,69 динара, као и по основу
неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и доприноса у износу од
897.037,09динара и обрачунате камате на овај приход у износу од 94.102,13 динара, што укупно износи
11.051.553,61 динара.
Износ за конверзију је утврђен у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 0233362/2016 од 25.03.2016, Спецификацијом уступљених прихода Пореске управе Сектора за наплату и
дописом Министарства финансија, Пореске управе – Сектора за наплату Број: 000-433-14-1067/2016 од
22.06.2017. године.
Члан 2.
Конверзија потраживања доспелих са стањем на дан 31. август 2015. године у трајни улог општине
Алексинац у капиталу привредног друштва Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. из Београда, по
основу неизмирених уступљених јавних прихода, спровешће се као мера реализације усвојеног и
правоснажног Унапред припремљеног плана реорганизације привредног друштва.
Члан 3.
Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује испуњеност услова у складу са
чланом 77. ст.1. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016аутентично тумачење):
1. Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3362/16 од 25.03.2016.
2. Спецификације уступљених прихода Министарства финансија – Пореске управе Сектора за
наплату.
3. Дописа Министарства финансија, Пореске управе, Сектораза наплату број:: 000-433-14-1067/2016 од
22.06.2017.
Члан 4.
Ову одлуку доставити Министарству привреде, Министарству финансија-Пореској управи и
субјекту приватизације.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алексинац.
I Број: 011-103
У Алексинцу, 29.08.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
ГрујицаВељковић, с.р.

Број 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

____ 29.август

2017. године

________

страна 455

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник Републике Србије 68/2015 и 81/2016-УС), Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“, број
61/2017) и члана 52. Тачка 7. Статута општине Алексинац ("Службeни лист општине Алексинац", бр. 7/2013,
23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од 29.08.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ - ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе - општине Алексинац за календарску 2017. годину.
Члан 2.
Максималан број запослених на неодређено време, за календарску 2017. годину, износи 566
запослених у систему из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Максималан број запослених по организационим облицима унутар система локалне самоуправе
износи:
- Општинска управа општине Алексинац.........................................................................141 запослених
- Правобранилаштво општине Алексинац...............................................................................4 запослена
- ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац.................................................................................91 запослени
- ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.......................................................................80 запослених
- ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност Алексинац.............................................37 запослених
- Предшколска установа „Лане“.........................................................................................134 запослених
- Општинска организација за туризам и спорт „ОТИС“....................................................14 запослених
- Градско позориште „Театар 91“ Алексинац.........................................................................5 запослена
- Установа за одмор и рекреацију деце „Липовац“............................................................11 запослених
- Центар за културу и уметност Алексинац........................................................................20 запослених
- Библиотека „Вук Караџић“ Алексинац.............................................................................19 запослених
- Завичајни музеј Алексинац.....................................................................................................4 запослена
- Центар за социјални рад општине Алексинац....................................................................6 запослених
Члан 4.
Организациони облик у систему локалне самоуправе, коме је утврђена обавеза рационализације у
2017. години, дужан је да у периоду спровођења рационализације изврши смањење броја запослених
најмање до максималног броја запослених утврђеног у члану 3. ове Одлуке, најкасније у року од 60 дана од
дана доношења ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
Члан 6.
Одлуку доставити: Министарству финансија, Министарству државне управе и локалне самоуправе,
организационим облицима из система локалне самоуправе и Архиви општине Алексинац.
I Број: 011-104
У Алексинцу, 29.08.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 13. став 2. и 3. и члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 10. став 3. Закона о
потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи („Сл. гласник РС- Међународни уговори“, број
70/2007) и члана52. став 1. тачка 33. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“,
број 8/2008, 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац на седници од 29.08.2017.
године доноси
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОПШТИНЕ КОЗАНИ – РЕПУБЛИКА ГРЧКА
Члан 1.
Овом Одлуком успоставља се сарадња између Општине Алексинац – Република Србија и Општине
Козани – Република Грчка.
Члан 2.
Сарадња из претходног члана ће се одвијати у областима привредног, културног, спортског,
економског, друштвеног, образовног, политичког живота и другим подручјима где за то постоји могућност и
обострани интерес.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Алексинац да у име општине Алексинац закључи Споразум о
сарадњи са Општином Козани (Република Грчка).
Члан 4.
Средства за финансирање међународне сарадње обезбедиће се у буџету Општине Алексинац.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о братимљењу Општине Алексинац са
Општином Еани у Републици Грчкоj и Општини Хисар у Републици Бугарској („Службени лист општине
Алексинац“, број 9/02 и 11/02).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Владе Републике Србије, а биће
објављена у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-105
Датум: 29.08.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.

На основу члана 13. став 2. и 3. и члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 10. став 3. Закона о
потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи („Сл. гласник РС- Међународни уговори“, број
70/2007) и члана52. став 1. тачка 33. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“,
број 8/2008, 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац на седници од 29.08.2017.
године доноси
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОПШТИНЕ ХИСАР – РЕПУБЛИКА
БУГАРСКА
Члан 1.
Овом Одлуком успоставља се сарадња између Општине Алексинац – Република Србија и Општине
Хисар – Република Бугарска.
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Члан 2.
Сарадња из претходног члана ће се одвијати у областима привредног, културног, спортског,
економског, друштвеног, образовног, политичког живота и другим подручјима где за то постоји могућност и
обострани интерес.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Алексинац да у име општине Алексинац закључи Споразум о
сарадњи са Општином Хисар (Република Бугарска).
Члан 4.
Средства за финансирање међународне сарадње обезбедиће се у буџету Општине Алексинац.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о братимљењу Општине Алексинац са
Општином Еани у Републици Грчкој и Општини Хисар у Републици Бугарској („Службени лист општине
Алексинац“, број 9/02 и 11/02).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Владе Републике Србије, а биће
објављена у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-106
Датум: 29.08.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 52.
тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр. 7/2013, 23/2014, 9/2015 и
21/2015) Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 29.08.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ
I
Разрешава се Драгиша Симић, дипл. инжењер неорганске технологије из Житковца, улица Војводе
Мишића бр. 1, са функције директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац.
II
Именовани из тачке 1. Овог решења се разрешава са даном који претходи дану ступања на рад
директора именованог по јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Алексинац („Службени гласник Републике Србије“ број 38/2017).
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
IV
Решење доставити: Именованом, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“
Алексинац и Архиви општине Алексинац.
I Број: 020-205
У Алексинцу, 29.08.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016),
члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр. 7/2013, 23/2014,
9/2015 и 21/2015), члана 50. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.29/2016), Скупштина општине Алексинац, на седници
одржаној дана 29.08.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ
I
Именује се Драгиша Симић, дипл. инжењер неорганске технологије из Житковца, улица Војводе
Мишића бр. 1, за директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац, на период
од четири године.
II
Именовани је дужан је да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања решења о
именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
IV
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине
Алексинац“ и на интернет страници општине Алексинац.
V
Решење доставити: Именованом, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“
Алексинац, Архиви општине Алексинац и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног
конкурса.
I Број: 020-206
У Алексинцу, 29.08.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Грујица Вељковић, с.р.
Садржај:
Рег.бр.
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