СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Година XXII
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Бесплатан примерак

Скупштина општине Алексинац на основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 48. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012), на седници одржаној 30.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
о оснивању и начину рада тела за централизоване јавне набавке
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Општинска управа Општине Алексинац (даље у тексту: Општинска управа) је тело за
централизоване јавне набавке за потребе Скупштине општине, Општинског већа,
Правобранилаштва и Општинске управе општине Алексинац.
Члан 2.
Предмет јавне набавке могу бити добра, услуге и радови.
Општинска управа, као тело за централизоване набавке, је наручилац и спроводи поступак
све врсте поступaка јавних набавки и дужна је да јавне набавке обликује по партијама увек када је
то могуће.
Члан 3.
Општинска управа, као тело за централизоване набавке, је наручилац који закључује
оквирне споразуме или закључује уговоре за добра, услуге или радове намењене наручиоцима или
директно прибавља добра, односно услуге за потребе наручилаца.
II СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 4.
Општинска управа може да покрене поступак централизоване јавне набавке ако су
испуњени следећи услови:
1) да је набавка предвиђена у Плану централизованих јавних набавки за текућу годину;
2) да су за ту набавку предвиђена средства у финансијском плану наручилаца из члана 1.
ове одлуке.
Члан 5.
Наручиоци из члана 1. ове одлуке дужни су да у року од 7 дана од дана усвајања
финансијског плана доставе Општинској управи план набавки, односно потребе са
спецификацијама предмета јавних набавки.
Члан 6.
План централизованих јавних набавки припрема Општинска управа на основу планова
набавки наручилаца из члана 1. ове одлуке.
План централизованих јавних набавки садржи набавке за које је у плановима наручилаца
наведено да се спроводе преко тела за централизоване набавке.
Општинска управа сачињава план централизованих јавних набавки до 31.јануара.
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Општинска управа, објављује на својој интернет страници извод из Плана
централизованих јавних набавки, који не садржи процењене вредности.
Општинска управа доставља План централизованих јавних набавки, у електронском
облику, Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
III ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 7.
Средства за централизовану јавну набавку морају бити опредељена у буџету општине
Алексинац за сваког појединог наручиоца.
IV ДОДЕЛА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Члан 8.
Ако су у буџету општине Алексинац средства за централизовану јавну набавку
опредељена, како на разделу Општинске управе, тако и на разделима, односно у оквиру глава
наручилаца, Општинска управа врши доделу уговора и закључује уговоре.
V ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Члан 9.
Општинска управа прати извршење уговора и оквирних споразума и води јединствену
електронску евиденцију добављача.
Општинска управа је дужна да прати извршење сваког уговора који закључи, као и сваког
уговора закљученог на основу оквирног споразума.
VI ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАЈИ О ЦЕНТРАЛИЗОВАНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Члан 10.
Општинска управа је дужна да прикупља и евидентира податке о поступцима јавних
набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и даје инструкције наручиоцима из члана 1.
ове одлуке о начину прикупљања, евидентирања и доставе података.
Општинска управа прикупља и евидентира податке о:
закљученим уговорима о јавној набавци;
јединичним ценама добара, услуга и најзаступљенијих радова;
измењеним уговорима о јавној набавци;
извршењу уговора о јавној набавци.
Општинска управа сачињава и Управи за јавне набавке доставља у електронској форми
тромесечне извештаје из члана 132. став 4. Закона, за сваког наручиоца из члана 1. ове одлуке.
VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“
I Број: 011-142
Датум: 30.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/14), и члана 52. став 1. тачка 42) Статута општине Алексинац („Сужбени
лист општине Алексинац“, број 7/13 и 23/14), Скупштина општине Алексинац, на седници
одржаној дана 30.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ПРЕНОС ПРАВА СВОЈИНЕ НА НАПОКРЕТНОСТИМА
УЗ НАКНАДУ ОД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РС
1. Општина Алексинац, прихвата пренос права својине уз накнаду са досадашњег власника
Републике Србије – Министарства одбране РС на непокретностима које чине војни комплекс
„Рујевица“ по намени полигон у Алексинцу (ИД број 588), и састоји се од катастарских парцела:
- 2377/1 површине, 215.506,00 м2, кп.бр. 2377/2 површине 7.620,00 м2, кп.бр. 2377/3
површине 2.200,000 м2, кп.бр. 2380 површине 82.645,00 м2, кп.бр. 2397/1 површине 64.774,00 м2,
кп.бр. 2398/1 површине 141.156.00 м2, кп.бр. 2398/3 површине 835,00 м2, кп.бр. 2398/4 поврршине
916,00 м2, кп.бр. 2398/5 површине 900,00 м2, кп.бр. 2398/6 површине 150,00 м2, кп.бр. 2398/8
површине 3.660,00 м2, све уписане у ЛН. број 620 КО Алексинац-ван варош, као и део катастарске
парцеле број 2374 површине 6.795,00 м2, уписане у ЛН број 3022 КО Алексинац-ван варош.
Укупна површина полигона износ 526.957,00 м2.
2. Накнада за непокретност из тачке 1 ове Одлуке, а по процени тржине вредности
предметног комплекса процењене од стране Пореске управе – филијала Алексинац број: 002-4703-394/2014-G5C02 од 26.05.2014. године, износи 34.208,58 евра према званичном средњем курсу
НБС на дан извршене процене.
Наведени износ исплаћиваће се у 5 (пет) годишњих рата с тим што ће се рате исплаћивати
у динарској противувредности, по званичном средњем курсу НБС, на дан уплате на рачун буџета
Републике Србије.
3. Средства за наведену непокретност биће обезбеђена Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Алексинац.
4. На основу ове Одлуке и у складу са њом између Републике Србије – Министарства
одбране и општине Алексинац закључиће се уговор о преносу права својине на непокретностима,
описаних у тачки 1 одлуке и ближе регулисати међусобна права и обавезе уговора
5. Уговор из претходне тачке у име општине Алексинац, закључиће Председник општине
Алексинац.
6. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-143
У Алексинцу 30.122014.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-пречишћени текст и 23/2014 ), и члана 2. Одлуке о правобранилаштву
општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 21/2014), Скупштина општина
Алексинац, на седници, одржаној дана 30.12.2014. доноси
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Одлуци о организацији Општинске управе општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“, број 14/08, 5/09, 12/13, 6/14 и 17/14), члан 10.мења се и гласи:
„Унутрашње организационе јединицу су:
Одељење за финансије
Одељење за општу управу и друштвене делатности;
Одељење за привреду ;
Канцеларија за локални економски развој;
Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода;
Одељење за инспекцијске послове;
Служба за скупштинске 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 17. брише се .
Члан 3.
Члан 24. мења се и гласи:
„Радом унутрашњих организационих јединица Општинске управе руководе следећи руководиоци:
- радом одељења ,Канцеларије и службе начелник;
- радом одсека руководилац, а радом група шеф;
Руководиоце организационих јединица распоређује начелник Општинске управе.“
Члан 4.
Члан 25.мења се и гласи:
„Руководиоци организационих јединица организују и усмеравају рад организационих јединица
којим руководе, обезбеђује ефикасно и законито обављање послова, старају се о пуној
запослености радника и извршавању радних обавеза.
Руководиоци одељења доносе и потписују акте из надлежности организационе јединице
којом руководе.
Руководиоци одељења, Канцеларије, Службе, одсека и група за свој рад и рад
организационих јединица којим руководе одговорају начелнику Општинске управе.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Алексинац".
Број: 011-144
У Алексинцу, дана 30.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу чланова 7. и 9. 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), чланова 2. и 5. Уредбе о коефецијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник
Републике Србије“, број 44/2008-пречишћен текст и 2/2012) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута
општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014), Скупштине
општине Алексинац, на седници од 30.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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) у члану 3.
став 1. иза тачке 3. додају се тачке 4. и 5. и то:
29 – за Правобраниоца општине Алексинац
27 – за заменика Правобраниоца општине Алексинац.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
I Број: 011-145
У Алексинцу, 30.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с .р.
На основу члана 135. Закона о здравственој заштити ( ''Службени гласник РС'' број
107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 ) и члана 52. тачка 10. Статута
општине Алексинац (''Службени лист општине Алексинац'' број 7/2013-пречишћен текст)
Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 30.12.2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
I
Разрешава се Др Драган Стаменковић из Алексинца са места вршиоца дужности директора
Дома здравља у Алексинцу.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
IV
Решење доставити: Именованом, Дому здравља Алексинац и Архиви општине Алексинац.
I Број: 020-168
У Алексинцу,
Дана: 30.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 134. Закона о здравственој заштити ( ''Службени гласник РС'' број
107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 ) и члана 52. тачка 10.Статута
општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 7/2013-пречишћен текст)
Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 30.12.2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
I
Именује се Др Родољуб Живадиновић, спец.епидемиологије из Житковца, ул. Стојана
Јанићијевића бр. 12. за вршиоца дужности директора Дома здравља у Алексинцу на мандатни
период од 6 месеци.
II
Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и коначно је.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
IV
Решење доставити: Именованом, Дому здравља Алексинац и Архиви општине Алексинац.
I Број: 020-169
У Алексинцу,
дана: 30.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 72. став 1. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014), члана 66. Пословника Општинског већа општине
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 1/2009) и члана 10. став 3. Одлуке о
правобранилаштву општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 21/2014),
Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I
ПОСТАВЉА СЕ Ива Станковић, дипломирани правник из Алексинца за правобраниоца
општине Алексинац.
II
Именовани се поставља на мандатни период од 5 (пет) година. Мандат именованом
почиње да тече од 01.01.2015. године.
III
Решење доставити: Именованом и Архиви општине Алексинац.
II/01 Број: 020-155
У Алексинцу,
дана: 30.12.2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Ненад Станковић, с.р.

Број

25
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На основу члана 72. став 1. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“, број 7/2013 и 23/2014), члана 66. Пословника Општинског већа општине
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 1/2009) и члана 10. став 3. Одлуке о
правобранилаштву општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 21/2014),
Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I
ПОСТАВЉА СЕ Марина Стефановић, дипломирани правник за заменика правобраниоца
општине Алексинац.
II
Именована се поставља на мандатни период од 5 (пет) година. Мандат именованој почиње
да тече од 01.01.2015. године.
III
Решење доставити: Именованој и Архиви општине Алексинац.
II/01 Број: 020-156
У Алексинцу,
дана: 30.12.2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Ненад Станковић, с.р.
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број 41/09, 53/2010, 101/2011 , 32/2013-одлука УС и 55/2014) и члана 72. тачка
15.Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац, број 7/2013-пречишћен
текст), Општинско веће општине Алексинац дана 30.12.2014.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
I
У Решењу о образовању и именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја на
путевима на територији општине Алексинац,(„Службени лист општине Алексинац“, број 10/11,
9/12, 13/13), у члану 2. став 1. речи „пет“ замењује се речима „шест“.
II
У члану 2.став 3. додаје се тачка 8.- Иван Петровић, инжењер електронике из Алексинца,
члан .
III
Решење доставити:Именованим и Архиви општине Алексинац.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
II/01Број: 020-160
У Алексинцу, 30.12.2014.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић,с.р
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