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Година  XXV    Бр. 24              18. Октобар      2016. године                        Бесплатан примерак 

 

     На основу члана 48. и 56. 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 18.10.2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

ВЛАСТИМИРУ МАКСИМОВИЋУ ИЗ ПРЋИЛОВИЦЕ 

I 

 Потврђује се мандат одборнику Властимиру Максимовићу из Прћиловице са Изборне листе „Александар 

Вучић-Србија побеђује“. 

II 

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

III 

 Ову одлуку доставити: Именованом, Општинском одбору Српске напредне странке и Архиви општине 

Алексинац. 

IV 

Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Алексинац ". 

I Број: 011-123 

У Алексинцу, 18.10.2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                   Председник Скупштине 

                                                                                 Грујица Вељковић,с.р. 

 

     На основу члана 48. и 56. 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 18.10.2016. године, донела је 

ОДЛУКУ  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

МИОДРАГУ РАКИЋУ ИЗ АЛЕКСИНЦА 

I 

 Потврђује се мандат одборнику Миодрагу Ракићу из Алексинца са Изборне листе „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)-Ивица Дачић“. 

II 

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

III 

 Ову одлуку доставити: Именованом, Општинском одбору Социјалистичке партије Србије и Архиви општине 

Алексинац. 

IV 

Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Алексинац ". 

I Број: 011-124 

У Алексинцу, 18.10.2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                   Председник Скупштине 

                                                                                 Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
www.aleksinac.org 
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     На основу члана 48. и 56. 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 18.10.2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

МИЛЕТИЋ ЖИВОРАДУ ИЗ АЛЕКСИНЦА 

 

I 

 Потврђује се мандат одборнику Милетић Живораду из Алексинца са Изборне листе „Народни покрет-Грујица 

Вељковић“. 

II 

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

 

III 

 Ову одлуку доставити: Именованом, Групи грађана „Народни покрет-Грујица Вељковић“ и Архиви општине 

Алексинац. 

IV 

Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Алексинац ". 

I Број: 011-125 

У Алексинцу, 18.10.2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                   Председник Скупштине 

                                                                                 Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник Републике Србије 68/2015), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних 

органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. године 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 101/2015) и члана 7. Статута општине Алексинац ("Службeни лист општине 

Алексинац", бр. 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од 18.10.2016. године, 

донела је 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ-ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе-општине 

Алексинац за 2015 годину („Службени лист општине Алексинац“, број 29/15) у члану 3.став 1. алинеја прва мења се и 

гласи: 

„- Општинска управа општине Алексинац................................................................................................................154 запосленa.  

 

Члан 2. 

У члану 3.став 1. алинеја шеста: „ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине 

Алексинац......................................................................................................................................... .....16 запослених“, „брише се“.  

Члан  3. 

                   Ова  одука ступа на снагу даном објављивања у  "Службеном листу општине Алексинац". 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Министарству финансија, Министарству државне управе и локалне самоуправе, 

организационим облицима из система локалне самоуправе и Архиви општине Алексинац. 

 

I Број: 011-126 

У Алексинцу, 18.10.2016.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 52. тачка 7.Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013, 

23/2014, 9/2015 и 21/2015) Скупштина општина Алексинац, на седници, одржаној дана 18.10.2016.године доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У   

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1.  

 У Одлуци о организацији Општинске управе општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 

14/08, 5/09, 12/13, 6/14, 17/14 , 25/14 и 17/16), члан 10.мења се и гласи: 

„Унутрашње организационе јединицу су: 

1)Одељење за финансије 

2)Одељење за општу управу и друштвене делатности; 

3)Одељење за привреду ; 

4)Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода; 

5)Одељење за инспекцијске послове; 

6)Служба за скупштинске послове. 

7)Одељење за комуналне и грађевинске послове.  

У оквиру одељења, а према врсти послова који захтевају непосредну организациону повезаност образују се 

одсеци и групе, који ће бити ближе одређени актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.“ 

 

Члан 2. 

 Члан 13.став 2. и 3. мењају се и гласе: 

„У области урбанизма и грађевинарства врши послове који се односе на припрему, доношење, евидентирање и 

чување планских докумената, и урбанистичких планова, издаје  акте о условима из планова, организује јавну 

презентацију урбанистичких пројеката, потврђује да је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким 

планом, прибавља сагласност, издаје решења о одобрењу извођења радова за изградњу и реконструкцију објеката, 

решења о грађевинској дозволи и издаје употребне дозволе, у складу са обједињеном процедуром по смерницама Закона 

о планирању и изградњи.  

 У области стамбено комуналне делатности обавља послове исељења бесправно усељених лица у станове и 

заједничке просторије у складу са законом, прати стања стамбеног простора, као и друге управне послове из стамбене 

области, обавља стручне и административно техничке послове који се односе на примену Закона о планирању и 

изградњи“ . 

Члан 3.   

После члана 16. додаје се члан 16а који гласи: 

             „Одељење за комуналне и грађевинске послове 

- врши надзор над изградњом комуналних објеката и др. објеката; 

- обезбеђује уређење грађевинског земљишта; 

- стара се о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта;  

- финансира одржавање и унапређење комуналних објеката, уређаја и инсталација; 

- уступа и врши контролу извођења радова на уређењу грађевинског земљишта, изградњи реконструкцији комуналних 

објеката, уређаја и инстaлација; 

- организује, уступа и прати израду пројектне документације за изградњу комуналних и других објеката; 

- управља добрима у општој употреби која су у њеном власништву; 

- врши инвеститорске послове у области уређења грађевинског земљишта; 

- врши изградњу и одржавање домова културе у месним заједницама; 

- врши назор над уређењем и одржавањем паркова и зелених и рекреативних површина; 

 - организује вршење техничке и финансијске контроле извршавања годишњег програма радова на одржавању, 

заштити и развоју путева, улица и путних грађевинских објеката; 

-   врши инвеститорске послове извођења радова; 

- доноси критеријуме и врши расподелу средстава намењених за одржавање и развој путева и путних грађевинских 

објеката; 

- изградња и одржавање водоводне и канaлизационе мреже Финансираних из буџета; 

 - изградња и одржавање саобраћајница и улица Финансираних из буџета; 

- обавља стручне, финансијске, административно-техничке послове у вези са изградњом станова из средстава 

социјалног становања; 

- поверава под најповољнијим условима одговарајућим предузећтима пројектовање, изградњу и 

реконструкцију локалних и некатегорисаних путева и улица, путних грађевинских објеката и друге радове на путевима и 

путним грађевинским објектима (мостови, надвожњаци и др.).        

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Алексинац".  
I Број: 011-127 

У Алексинцу, 18.10.2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                              Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 49.став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16) и члана 

52.тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Скупштина општине 

Алексинац, на седници од 18.10.2016.године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ 

I 

 Разрешава се Драгослав Живадиновић, економиста из Трњана, са места директора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и 

изградњу општине Алексинац, због одласка у пензију. 

II 

 Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и коначно је. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“, „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет 

страници општине Алексинац. 

IV 

 Решење доставити: именованом, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац и Архиви општине Алексинац. 

I Број: 020-290 

У Алексинцу, 18.10.2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                             Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 52.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16) и члана 52.тачка 10 

Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Скупштина општине Алексинац, на 

седници од 18.10.2016.године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

I 

 Именује се Новица Драгићевић, дипломирани инжењер електронике из Алексинца, улица Вука Караџића број 6, на место 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац, на период од једне године. 

II 

 Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и коначно је. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“, „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет 

страници општине Алексинац. 

IV 

 Решење доставити: именованом, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац и Архиви општине Алексинац. 

I Број: 020-291 

У Алексинцу, 18.10.2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                             Грујица Вељковић, с.р. 

САДРЖАЈ 
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1. Одлука о потврђивању мандата одборнику Максимовић Властимиру из Прћиловице...........................................563 
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4. Одлука о измени и допуни одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 
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5. Одлука о изменама и допунама одлуке о организацији општинске управе општине Алексинац..........................565 

6. Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац....566 

7. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу 

општине Алексинац.............................................................................................................................. ...........................566 

8. Садржај...................................................................................................................... .......................................................566 

 

Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 

018/804-711, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине 

Алексинац.

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 
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