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Бесплатан примерак

На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 34/2010, Одлука УС 54/2011), члана 46. Статута општине Алексинац ("Службени
лист општине Алексинац", број 7/2013, 23/2014 и 9/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од
11.09.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ВОЈКАНУ ВУКИЋУ ИЗ ДОБРУЈЕВЦА
I
Утврђује се да је престао мандат одборнику Војкану Вукићу из Добрујевца, услед смрти, дана
11.09.2015.године.
II
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
III
Одлуку доставити: Изборној комисији општине Алексинац, Општинском одбору Демократске
странке Србије и Архиви општине Алексинац.
IV
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Алексинац ".
I Број: 011-112
У Алексинцу, 11.09.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Грујица Вељковић,с.р.
На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06), члана
32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др. закон),
члана 52. став 1. тачка 1. и члана 143. став 5. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 7/2013, 23/2014 и 9/2015), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана
11.09.2015. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У Статуту општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, бр. 7/2013, 23/2014 и 9/2015),
члан 63. мења се и гласи:
„Председник скупштине може бити на сталном раду у Општини“.
У осталом делу Статут остаје неизмењен.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-103
У Алексинцу, 11.09.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 1. став 1. тачка 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 10/2013, 55/2013
и 99/2014), члана 38. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 7/2013, 23/2014 и 9/2015), Скупштине општине Алексинац, на седници од 11.09.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органима
општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 21/2014 и 25/2014) у члану 2. став 1.
брише се тачка 4. која гласи:
„- 6,14 - за заменика председника Скупштине општине“.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-104
У Алексинцу, 11.09.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“,
број 7/2013, 23/2014 и 9/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од 11.09.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ 2016.-2020.
I
Усваја се Акциони план за унапређење родне равноправности општине Алексинац 2016.-2020.
II
Саставни део ове Одлуке је текст Акционог плана за унапређење родне равноправности општине
Алексинац 2016.-2020.
III
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
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IV
Одлуку доставити: Канцеларији за Локални економски развој и Архиви општине Алексинац.
I Број: 011-105
У Алексинцу, 11.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу чл. 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Сл. лист општине Алексинац“
бр.129/07 и 83/014.), чл.11. Закона о ученичком и студентском стандарду („С. Гласник РС“ бр. 18/010 и бр.
55/013), као и чл. 15. став 1. тачка 42 Статута општине Алексинац (“Сл. Лист општине Алексинац“ бр.
7/2013, 23/2014 и 9/2015) Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 11.09.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА И ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНУ ФИНАНСИЈСКУ
ПОДРШКУ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
Право на стипендију, односно једнократну финансијску помоћ имају ученици и студенти, односно
млади таленти између 12 и 27 година живота, на основу пријаве на конкурс, односно на основу поднетог
захтева на пријавном обрасцу, уколико испуњавају опште и посебне услове.
ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 2.
Право из члана 1. ове Одлуке могу остварити кандидати који испуњавају следеће опште услове:
- Да су држављани Републике Србије, и
- Да имају пребивалиште на подручју општине Алексинац.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Члан 3.
А. Ученичке и студентске стипендије
Општина Алексинац ће стипендирати ученике другог до четвртог разреда средње школе и студенте
друге до завршне године и студенте другог и трећег степена редовних студија државних школа и
универзитета чије школовање се финансира из буџета Републике.
Број ученика-студената који ће бити стипендирани утврђује Председник општине на предлог
Комисије за доделу ученичких-студентских стипендија и једнократних финансијских помоћи младим
талентима (у даљем тексту:Комисија).
Члан 4.
Право на ученичку стипендију могу остварити ученици чије се школовање финансира из буџета
Републике Србије, који по први пут уписују годину, од друге до четврте године средње школе, који су
остварили просек 5,00 у претходном школовању и који нису остварили право на Републичку стипендију.
Члан 5.
Право на студентску стипендију могу остварити студенти државних универзитета чије се
школовање финансира из буџета од друге до пете (и шесте) године основних студија, односно до истека
апсолвентског стажа, са просеком оцена из претходне године студија 9,00.
Право на студентску стипендију, у складу са законом, имају студенти високошколских установа
чији је оснивач Република Србија, аутономсна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани
први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање
финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили
ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном
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програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и
постигли просечну оцену најмање 9,00(девет).
На конкурс се могу пријавити студенти од друге до пете (и шесте) године основних студија и
студенти другог степена студија који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија
наставили студије другог степена и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и овом одлуком.
Право из ове одлуке могу остварити студенти који нису остварили право на Републичку стипендију а у
складу са чл.11. Закона о ученичком и студентском стандарду (“Сл. Гласник РС“ бр.18/010 и бр.55/013).
Члан 6.
Ученик-студент стипендиста губи статус стипендисте уколико се утврди:
- Да подаци који су наведени као основ за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном
стању,
- Ако заснује радни однос,
- Завршетком четвртог разреда средње школе, односно истеком апсолвентског стажа одеређеног статутом
факултета.
Члан 7.
Право на стипендију немају ученици и студенти војне и полицијске академије и других сличних
факултета, за која су средства у потпуности обезбеђена у току трајања школовања-студирања.
Члан 8.
Ученик-студент стипендиста закључиће Уговор о стипендирању са општином Алексинац, који у
име општине потписује Председник општине.
Члан 9.
Право на стипендију стиче се на основу конкурса за доделу ученичких-студентских стипендија који
расписује Комисија.
Комисију именује Председник општине на период од четири године.
Комисију чини председник и четири члана.
Члан 10.
Конкурс за доделу стипендија садржи:
- Услове за доделу стипендија,
- Документа потребна за остваривање права на стипендију,
- Рок за пријављивање и подношење докумената и
- Рок до кога ће ученици-студенти бити обавештени о резултатима конкурса.
Резултати конкурса биће саопштени у виду коначне листе ученика-студената којима је одобрено коришћење
ученичке-студентске стипендије, и то на огласној табли и сајту општине Алексинац.
Потребна документа и рокове из става 1. Овог члана утврђује Комисија.
Члан 11.
Предлог за доделу стипендија као и листу стипендиста утврђује Комисија на основу приложених
докумената од стране подносиоца захтева.
Одлуку о додели стипендија као и листу стипендиста доноси Председник општине на предлог
Комисије.
Право на приговор на Одлуку о додели стипендија имају ученици-студенти подносиоци захтева у
року од 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке.
Приговор се подноси Председнику општине.
Коначну одлуку по приговору доноси Председник општине.
Члан 12.
Стипендије се исплаћују за десет месеци у оквиру једне школске године. Стипендије се не
исплаћују за месеце јул и август.
Висина месечне ученичке стипендије износи 4.000 динара.
Висина месечне студентске стипендије износи 6.000 динара.
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Б. Олимпијаде, међународна и републичка такмичења
Члан 13.
Право на финасијску подршку имају млади таленти који су остварили један од наведених услова:
- Да су у школској години, за коју се додељује финансијска подршка, на олимпијадама освојили: прву, другу
или трећу награду,
- Да су школској години, за коју се додељује финансијска подршка, на међународним такмичењима
освојили: прву, другу или трећу награду,
- Да су у школској години, за коју се додељује финансијска подршка, за такмичења на републичком нивоу
освојили:прву, другу или трећу награду.
За ставке 1 – 3 услов конкурисања је да је ова такмичења Министарство просвете, науке и технолошког
развоја утврдило календаром такмичења (само за индивидуалне учеснике такмичења) као и да дипломе и
награде освојене на такмичењима одговарају наставним предметима школе.
В. Област спорта
Члан 14.
Право на финасијску подршку имају млади таленти који су остварили један од наведених услова из
области физичке културе и олимпијског спорта:
- Да су на међународним такмичењима освојили: прву, другу или трећу награду у појединачној
конкуренцији,
- Да су на државним првенствима признатим од матичних савеза освојили прво место у појединачној или
екипној конкуренцији,
- Да су остварили репрезентативни статус у националним селекцијама у признатим олимпијским
спортовима.
Г. Област културе и уметности
Члан 15.
Право на финансијску подршку имају млади таленти који су остварили један од наведених услова из
области културе и уметности:
- Да су у школској години, за коју се додељује финансијска подршка, за такмичења на републичком нивоу
освојили: лауреат, прво, друго или треће место, однодно награду.
- Да су у школској години, за коју се додељује финансијска подршка, појединачно или групно освојили
прву, другу или трећу награду на такмичењима међународног или државног значаја у области у којој
стварају.
Млади таленти из члана 13., 14. и 15. Тачке Б,В,Г који испуњавају услове у складу са овом Одлуком имају
право на једнократну помоћ за лауреат или прво место (прву награду) у износу од 20.000 динара, за друго
место (другу награду) 15.000 динара и треће место (трећу награду) 10.000 динара.
Д. Основно, средње и високо школско образовање.
Члан 16.
Право на награду у једнократном износу од 4.000 динара имају ученици основних школа са
подручја општине Алексинац који су у школској години у којој се додељује награда завршили осми разред и
при том су проглашени за „Ђака генерације“ у својој школи.
Право на награду у једнократном износу од 8.000 имају ученици средњих школа са подручја
општине Алексинац који су у школској години у којој се додељује награда завршили средњу школу и при
том су проглашени за „Ђака генерације“ у својој школи.
Члан 17.
Право на награду имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години
на студије првог (у трајању од најмање четири године), другог или трећег степена, чије се школовање
финансира из буџета Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су према
наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година
студија и који су постигли просечну оцену најмање 9,50.
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На конкурс се могу пријавити студенти од друге до пете. (и шесте.) године основних студија, а да
при том нису остварили право на општинску стипендију, студенти другог степена и студенти трећег степена
студија који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог
степена (мастер) и трећег степена (докторске).
Студенте који се школују у иностранству од друге године студија, који су добитници Републичке стипендије
и који имају најмању просечну оцену током претходних година студија 9,50 Општина ће једнократно
помоћи као и студенте другог и трећег степена студија, под условом да испуњавају опште услове.
Млади таленти из члана 17. Став 1, 2, и 3. који испуњавају услове у складу са овом Одлуком имају
право на једнократну помоћ и то:
- Студенти основних студија у износу од 15.000 динара,
- Студенти другог степена студија у износу од 20.00 динара и
- Студенти трећег степена студија и студенти који се школују у иностранству у износу од 30.000 динара.
Члан 18.
Право на финансијску подршку млади таленти из тачака Б,В,Г,Д могу остварити само једном у току
календарске године.
Право на финансијску подршку кандидати из претходног става могу остварити само по једном
основу.
Финансијска подршка кандидатима из става 1. Овог члана се исплаћује одједном на рачун подносиоца
захтева коме је подршка одобрена.
Члан 19.
Средства за исплату ученичких-студентских стипендија као и за једнократну финансијску подршку
младим талентима обезбеђују се у буџету општине Алексинац.
Члан 20.
О промени новчаног износа стипендија и једнократних награда одлучиваће Општинско веће
општине Алексинац на предлог Одељења за општу управу и друштене делатности.
Члан 21.
Стручне и административно – техничке послове на спровођењу ове Одлуке обављаће Општинска
управа општине Алексинац – Одељење за општу управу и друштвене делатности.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о стипендирању ученика и студената и
праву на једнократну финансијску подршку младим талентима са територије општине Алексинац за
школску 2014/2015.годину од 11.09.2014.год. („Службени лист општине Алексинац“. Број 17/2014).
Члан 23.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-106
У Алексинцу, 11.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Грујица Вељковић, с.р
На основу члана 20. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
84/14) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута Општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број
7/2013, 23/2014 и 9/2015), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 11.09.2015.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЈВИШИМ ИЗНОСИМА НАКНАДЕ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА У ПОСТУПКУ ЗА МИРНО РЕШЕЊЕ
СПОРА

Број 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

___ 14. септембар 2015. године

страна 359

Члан 1.
У Одлуци о највишим износима накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња у
поступку за мирно решење спора („Службени лист општине Алексинац“ број 10/2013 )
у члану 3.став 2. Одлуке, тачка 3. се брише.
Члан 2.
У члану 4. Одлуке број „30.000,00“ замењује се бројем „40.000,00“.
Члан 3.
У члану 5. Одлуке број „30.000,00“ замењује се бројем „40.000,00“.
Члан 4.
Члан 6. Одлуке се брише.
Члан 5.
У члану 7. Одлуке речи у загради: “налаз и мишљење лекара, извод о пруженим здравственим
услугама“ замењују се речима: „лекарско уверење надлежне здравствене установе“.
Члан 6.
Члан 9. Одлуке мења се и гласи:
„ Са оштећеним, односно законским заступником оштећеног са којим је постигнута сагласност о постојању
и висини штете, Правобранилаштво закључује поравнање уз предходну сагласност Општинског већа, којим
се потврђује да је оштећеном у потпуности измирена штета по свим видовима, настала уједом напуштене
животиње.“
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Алексинац“.
I Број 011-107
У Алексинцу, дана 11.09.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 27. став 10. члана 28. став 2. члана 36. став 3. члана 64. и 69. Закона о јавној
својини („Службани гласник РС“ бр.72/11, 88/13 и 105/14), члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 52. став 1. тачка 7. Статута Општине Алексинац
(„Службени лист Општине Алексинац“ број 7/2013,23/2014 и 9/2015), Скупштина општине Алексинац на
седници одржаној дана 11.09.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, УПРАВЉАЊУ
И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својини Општине Алексинац
(„Службени лист Општине Алексинац“ број 17/14) у члану 19. став 2. алинеја 7. мења се и гласи:
„-време и место увида у документацију, односно услове откупа исте“
Алинеја 11. мења се и гласи :
„-висину и начин полагања депозита, односно висину и време трајања банкарске гаранције,“
После алинеје 13. додају се алинеје:
„-назнаку да се у пријави односно понуди из става 3. овог члана обавезно наводи број рачуна на који ће
се извршити повраћај депозита,“ и
„-датум и време разгледања непокретности која се даје у закуп:“
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Члан 2.
Члан 23. Одлуке о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својини Општине
Алексинац мења се и гласи:
„Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине.
Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не прихвата почетну висину закупнине или буде
изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на повраћај депозита.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати
понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од пријема позива, доставе нову
писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на предходно дату понуду, а које
понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из става 4. овог члана у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су
понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија задржава право да избор понуђача
изврши по слободном уверењу.“
Члан 3.
У члану 25. став 1. алинеја 1. Одлуке о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној
својини Општине Алексинац, после речи „за остваривање прихода и зареза“ додају се речи:
„агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач носилац права јавне својине, а
оснивачким актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор,“
Алинеја 7. брише се.
Члан 4.
После члана 29. додаје се члан 29. а. који гласи:
„Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који имају карактер
инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности за период док трају радови, а најдуже шест месеци,
на основу посебно образложене одлуке Општинског већа.“
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине Алексинац“.
I Број 011-108
У Алексинцу, дана 11.09.2015.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић,с.р.
На основу члана 52. став 1. тачка 7. Статута Општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 7/2013, 23/2014 9/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од 11.09.2015.године
, донелa је
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА РАД
ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА
Члан 1.
Право на пословни простор има политичка странка, односно партија, коалиција политичких
странака и партија и групе грађана која делује на територији општине Алексинац а имају своје представнике
у Скупштини општине или Народној скупштини Републике Србије ( у даљем тексту: политички субјекти).
Члан 2.
Одлуку о давању на коришћење пословног простора субјектима из тачке 1. овог Правилника доноси
Општинско веће општине Алексинац а на основу предлога Комисије за издавање пословног простора у
закуп и поднетих захтева.
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Против Одлуке Општинског већа о давању на коришћење пословног простора, није дозвољен
приговор.
Члан 3.
Пословни простор се даје на коришћење на период од 4 године, док политички субјекат има
одборника у Скупштини општине, односно посланика у Народној скупштини, односно до истека мандата
Скупштине општине или Народне скупштине Републике Србије.
Политичком субјекту из тачке 1. овог Правилника право на коришћење просторије престаје:
губитком одборника или посланика у току сазива Скупштине општине, односно Народне скупштине,
распуштањем Скупштине општине или Народне скупштине и истеком мандата сазива Скупштине општине,
односно Народне скупштине.
Члан 4.
Политичке странке, односно партије и групе грађана који су на изборе за Скупштину општине,
односно Народну скупштину изашли у коалицији са другим политичким субјектима, право на просторију
остварују као коалиција. Касније напуштање коалиције, стварање нових политичких субјеката који нису
учествовали на изборима није од утицаја за доделу пословног простора.
Деобом политичке странке,односно партије просторије задржава део који је правни следбеник
подељене политичке странке, односно партије.
Члан 5.
Политичке странке су дужне да пословни простор користе наменски, за рад политичке странке.
Члан 6.
Давање на коришћење пословног простора политичким странкама врши се на основу следећих критеријума:
-заступљеност у Скупштини општине и Народној скупштини,
-заступљеност у Скупштини општине Алексинац и
-заступљеност у Народној скупштини.
У случају да више странака испуњава предње критеријуме у односу на број пословних просторија које се
могу доделити, редослед се одређује већим бројем мандата.
Члан 7.
Свим политичким странкама, које применом напред наведених критеријума остају без пословног
простора за рад, омогућиће се коришћење сале у згради улица Књаза Милоша бр. 144 (зграда бившег
Комитета) као место које могу користити повремено за остваривање својих активности.
Право на коришћење сале остварује се подношењем захтева за коришћење исте код Начелника општинске
управе општине Алексинац, који о истом одлучује.
Члан 8.
Спајањем више политичких субјеката у један, нови политички субјекат задржава право на
коришћење једне просторије.
Члан 9.
Једна просторија даје се на коришћење за рад посланика док таквом лицу траје посланички мандат.
Члан 10.
Закупнина за коришћење пословног простора утврђује се посебном одлуком.
Члан 11.
Све странке које користе просторије саме сносе трошкове утрошене струје, трошкове телефона и
трошкове комуналних услуга.
Члан 12.
Општинска управа се стара о хигијени заједничких просторија (ходника и сале) у згради бившег
Комитета а саме странке се обавезују на одржавање хигијене у својим пословним просторијама које су им
дате на коришћење.
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Члан 13.
Све политичке странке које користе пословне просторије у згради бившег Комитета укључујући и
салу, морају поштовати кућни ред који ће се усвојити договором корисника.
Уколико се не поштује кућни ред Одлуком Општинског већа политичкој странци може се одузети
право на коришћење пословне просторије а на основу предлога свих других корисника.
Члан 14.
Политички субјекат који добије просторије на коришћење, дужан је да закључи Уговор о
коришћењу просторија на одређено време којим ће се регулисати ближе начин коришћења просторија, права
и обавезе корисника и поступак за исељење из просторија.
Члан 15.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о критеријумима за доделу
просторија за рад политичких странака, број II/011-29 од 20.08.2004.године и Правилник о изменама и
допунама правилника о критеријумима за доделу просторија за рад политичких странака , број II/02-20 од
4.03.2005.године.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац“.
I Број: 02-93
У Алексинцу, 11.09.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић,с.р.

Садржај:
Рег.бр.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-011,
излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац.

