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Бесплатан примерак

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11- др. закони),
члана 5. став 2. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајећег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18) а у
вези члана 72. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број, 7/2013,
23/2014, 9/2015 и 21/2015),Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 15.11.2018.
године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
УДРУЖЕЊИМА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ПРОГРАМЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, начин
извештавања, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма (у даљем тексту: програм) које реализују удружења, а који су од јавног
интереса за општину Алексинац (у даљем тексту: Општина).
Члан 2.
Одлуком о буџету Општине за сваку буџетску годину опредељују се средства намењена за
реализовање програма удружења.
Члан 3.
Право на коришћење средстава из буџета Општине имју удружења која су уписана у регистар
надлежног органа и која програм реализују на територији Општине и у интересу грађана Општине
Алексинац.
Програм чија реализација траје најдуже годину дана у формалном смислу може бити означен
називом пројекат.
Члан 4.
Под програмом од јавног интереса за Општину сматрају се програми у области:
Социјалне заштите;
Борачко инвалидске заштите;
Заштите лица са инвалидитетом;
Друштвене бриге о деци;
Заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица;
Подстицање наталитета;
Помоћ старима и активности пензионерских организација;
Здравствене заштите;
Заштите и промовисања људских и мањинских права;
Образовања;
Науке;
Културе, културне баштине и културно-уметничког стваралаштва;
Заштите животне средине;
Заштите животиња;
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Заштите потрошача:
Одрживог развоја;
Хуманитарни програми и други програми везани за јавне потребе грађана.
Члан 5.
Додела средстава из члана 1. овог правилника спроводи се путем јавног конкурса који расписује
Председник општине, најмање једном годишње.
Ако се по спроведеном конкурсу не искористе сва финансијска средства планирана за програме које
спроводе удружења на територији општине Алексинац, јавни конкурс се може расписати и више пута у току
једне буџетске године.
Програм који се финансира или суфинансира из буџета општине Алексинац мора бити реализован
до истека буџетске године.
Јавни конкурс се објављује на званичном сајту Општине: www.aleksinac.org и на порталу е-Управе.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања.
Члан 6.
Јавни конкурс из члана 5. овог правилника садржи:
Област јавног интереса за коју се конкурс расписује;
Обим средстава која се додељују;
Преглед конкурсне документације коју је потребно доставити уз попуњени образац пријаве на конкурс;
Трајање програма;
Место и рок за достављање пријава;
Субјекте који имају право на подношење пријаве;
Услове које учесник конкурса мора да испуњава;
Рок за доношење одлуке и начин објављивања одлуке;
И остале елементе које уобичајено садржи јавни конкурс.
Јавни конкурс може да садржи податак о максималном износу средстава која се дољељују путем
јавног конкурса, податак о областима које имају приоритет у додели средстава, као и податак о броју
пријава које удружење може поднети на јавни конкурс.
Члан 7.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи Комисија за доделу средстава из буџета
општине Алексинац удружењима која реализују програме од јавног интереса за Општину, коју решењем
именује Председник општине (у даљем тексту: Комисија)
Комисија има председника и два члана.
Чланови комисије након доношења решења из става 1. овог члана, потписују изјаву којом потврђују
да у предметном конкурсу нису у сукобу интереса. Образац Изјаве је саставни део овог Правилника.
Уколико у току поступка јавног конкурса дође до чињница које могу утицати на скукоб интереса,
чланови Комисије без одлагања обавештавају Председника општине који затим предузима потребне мере
како не би било штетних последица у даљем поступку јавног конкурса.
Члан 8.
Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији из члана 7. овог Правилника на Обрасцу број 1. који
је саставни део овог правилника.Образац број 1. садржи податке о удружењу, предлог програма, предлог
финансијског плана за реализацију програма односно буџет програма и Изјаву о преузимању обавезе.
Одељење надлежно за послове из области друштвених делатности по службеној дужности утврђује
да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви
удружења остварују у области у којој се програм реализује.
Члан 9.
Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу: Општина Алексинац –Општинско веће Комисија за доделу средстава из буџета општине Алексинац удружењима која реализују програме од јавног
интереса за Општину, улица Књаза Милоша 169, са назнаком – „не отварати“
Пријава се предаје на писарници општине Алексинац или се шаље поштом.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека
последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Назив и адресу учесника конкурса и назив пројекта потребно је назначити на полеђини коверте.
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Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса
неће бити разматране.
Члан 10.
Комисија разматра приспеле пријаве и врши бодовање сваког програма применом следећих
критеријума и доделом одговарајућег броја бодова:
КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА
Ред.бр.
ОПИС
1.
Референце програма за област у којој се реализује програм
1.1.
Јасно формулисани циљеви и циљне групе и повезаност циљева и
активности, дужина трајања програма
1.2.
Број директних корисника програма
1.3.
Могућност развијања програма и његова одрживост
2.
Циљеви који се постижу реализацијом програма
2.1.
Допринос унапређењу стања у области у којој се програм спроводи
2.2.
Допринос унапређењу положаја циљне групе
3.
Економичност буџета, усклађеност буџета с планираним
активностима и постојању суфинансирања програма из других извора
3.1.
Економичност буџета, усклађеност буџета с планираним
активностима
3.2.
Висина тражених средстава у односу на укупна средстава по
конкурсу
3.3.
Степен обезбеђености средстава из других извора
4.
Оправданост структуре и висине трошкова предвиђених буџетом
програма
5.
Капацитет организације и стручност управљачког тима
6.
Прецизан и детаљан наративни буџет пројекта који објашњава
усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима
УКУПНО

БРОЈ БОДОВА
Максимално 30
До 10
До 10
До 10
Максимално 20
До 10
До 10
Максимално 30
До 10
До 10
До 10
Максимално 10
Максимално 5
Максимално 5
100

Члан 11.
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених предлога програма у року који не
може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, а листу објављује на званичној
интернет страници општине Алексинац www.aleksinac.org.
Приликом вредновања и рангирања пријављених предлога програма, сваки члан Комисије
појединачно бодује сваки предлог програма.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три
радна дана од дана објављивања ранг листе из става 1. овог члана.
На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од
дана њеног објављивања.
О приговору одлучује Комисија у року до 15 дана од дана пријема приговора.
На одлуку Комисје из претходног става може се изјавити жалба Општинском већу општине
Алексинац у року од 15 дана од дана пријема одлуке.
По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима, Комисија је у обавези
да поднесе Извештај о спроведеном јавном конкурсу који ће да садржи све податке о поднетим пријавама,
листу са бодовима предложених пограма и Предлог одлуке о избору програма који ће се финансирати или
суфинансирати из буџета општине Алексинац и исти доставља Општинском већу.
На основу Извештаја из става 7. овог члана Општинско веће досноси Одлуку о избору програма и
висини додељених средстава који ће се финансирати или суфинансирати из буџета Општине.
Одлука из става 8. овог члана је коначна и објављује се на званичној интернет страници општине
Алексинац и порталу е-Управе.
Члан 12.
Након Одлуке о расподели средстава, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о
финансирању или суфинансирању програма односно пројекта.
Уговор у име Општине потписује Председник општине.
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Средства која се, у складу са овом уредбом, одобре за реализацију програма јесу наменска средства
и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се
закључује између надлежног органа и удружења.
Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређује пренос
средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: назив
програма односно пројекта, укупна вредност програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе
уговорних страна, начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског
трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе,
услове за раскид уговора, начин решавања спорова и друге одредбе.
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву
oприхватањуобавезекорисникасредстава Oпштине која је саставни део Обрасца пријаве на конкурс а који је
саставни део овог Правилника.
Члан 13.
Корисник средстава дужан је да у сваком моменту омогући надлежном Одељењу Општинске управе
општине Алексинац контролу реализације програма и увид у сву потебну документацију.
Члан 14.
Корисник средстава дужан је да Општинском већу достави наративни и финансијски извештај о
реализацији програма након завршетка реализације програма, односно најкасније до 15. јануара наредне
године, уз достављање копија комплетне документације о утрошку средстава за реализацију програма.
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе општине
Алексинац или се доставља поштом. Образац за подношење Извештаја је саставни део овог Правилника.
Члан 15.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава, као и уколико корисник
средстава не достави Извештај у року одређеном у члану 14. овог правилника, дужан је да добијена средства
врати у року од 30 дана од дана раскида уговора о финансирању или суфинансирању програма од јавног
интереса за Општину из буџета Општине Алексинац.
Кориснику са којим је уговор раскинут из разлога наведених у ставу 1. овог члана, не могу се
додељивати средства на конкурсима за програме у наредне три године, рачунајући од године у којој је
раскинут уговор.
Члан 16.
Наменско коришћење средстава контролишу, прате и надзиру Одељење за финансије и Одељење за
општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Алексинац, и то: непосредним увидом и
на основу Извештаја и достављене документације.
Члан 17.
Стручне и административно техничке послове за спровођење овог правилника и рад Комисије
обавља Општинска управа – Одељење за општу управу и друштвене делатности.
Образац 1 – „Пријава на конкурс“, Образац 2 – „Образац за подношење извештаја“, Образац 3 –
„Изјава о непостојању сукоба интереса“, Образац 4. „Појединачна листа вредновања“ и Образац 5 – „Збирна
листа вредновања“, саставни су део овог правилника.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Павилник о начину, поступку и
критеријумима за доделу средстава из буџета општине Алексинац за избор активности и програма од јавног
интереса која реализују удружења на територији општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, 17/2013).
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
II/01 Број: 110-26
УАлексинцу, 15.11.2018.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Заменик председника,
Чедомир Ракић, с.р.
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На основу чл. 6. ст. 5. до 8. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину("Сл. гласник РС", бр.
26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 –одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 i 68/2014 - др. закон),
члана36. став 1. тачка 3) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“,
број 47/13) и члана 72. став 1. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“,
број7/13 – пречишћен текст, 23/14, 9/15 и 21/15), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној
дана 15.11.2018.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ У ОПШТИНИ
АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
Овим закључком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Алексинац.
Члан 2.
На територији општине Алексинац одређено је 7 (седам) зона за утврђивање пореза на имовину,
према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са
централним деловима општине Алексинац, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.
Члан 3.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину,
на територији општине Алексинац износе:
Група непокретности

Назив зоне
Прва
Друга
зона
зона

Трећа
зона

Четврта
зона

Пета
зона

Шеста
зона

Седма
Зона

1.грађевинско земљиште
2.пољопривредно земљиште
3.шумско земљиште
4.станови
5.куће за становање
6.пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности
7.гараже и гаражна места

Члан 4.
Просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2018. годину утврђена основица
пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони износе:
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Прва зона
Грађевинско земљиште 1.664,00 динара;
Станови 52.315,00 динара;
Куће за становање 49.916,00 динара;
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности
61.553,00 динара и
Гараже и гаражна места 10.011,00 динара.
Члан 5.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Алексинац“ и интернет страни општине
Алексинац.
Члан 6.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“, а примењиваће се од 01. јануара 2019. године.

II/01 Број:011-111
Дана: 15.11.2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Заменик председника,
Чедомир Ракић, с.р.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – др.закон), Уредбе о критеријумима
за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017), Уредбе о критеријумима
за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 88/2016), као и члана 19. Одлуке о
организацији Општинске управе општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 15/2017),
члана 13. Одлуке о правобранилаштву („Службени лист општине Алексинац“ број 21/2014, 27/2016 и
23/2018), Општинскo веће, на предлог начелника Општинске управе, дана 15.11.2018.године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и
Правобранилаштву општине Алексинац II/01 број: 110-17/2017, 110-19/2017, 110-27/2017, 110-1/2018, 11010/2018 и 110-17/2018 („Службени лист општине Алексинац“ број 17/2017, 20/2017, 26/2017, 1/2018, 9/2018
и 21/2018), мења се:
У члану 4. Систематизација радних места:
У табели функционери – изабрана и постављена лица –
- мења се број постављених лица тако што се број „2“ замењује бројем „3“.
У табели службеници извршиоци- код звања „Самостални саветник“, мења се број радних места, тако што се број „18“ замењује бројем „17“
и мења се број службеника, тако што се број „18“ замењује бројем „17“ и
- мења се укупан број: радних места тако што се број „101“ замењује бројем „100“ и службеника, тако што се
број „116“ замењује бројем „115“.
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Члан 2.
У члану 5. став 2. мења се: број функционера, тако што се број „2“ замењује бројем „3“ и број
службеника на извршилачким радним местима, тако што се број „2“ замењује бројем „1“.
Члан 3.
У члану 16. Одељење за привреду,
Одсек за локални економски развој,
- код радног места под редним бројем 74. Послови регистрације привредних субјеката, у делу Услови у
ставу 1. После речи „хуманистичких“ додаје се: „и техничких“;
код радног места под редним бројем 76. Администратор ИТ и ГИС, у делу Услови, став 1. реч
„електротехничких“ замењује се речју „техничких“.
Члан 4.
У члану 24.
- код радног места Заменик правобраниоца, мења се број извршиоца, тако што се број „1“ замењује бројем
„2“ и
- радно место правобранилачки помоћник-самостални саветник – брише се у целости.
Члан 5.
Правилник је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе – општине Алексинац за 2017.годину („Сл. лист општине Алексинац“ бр. 19/2017,
22/2017, 26/2017 и 10/2018).
Члан 6.
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Алексинац“.
II/01 Број: 110-25/2018
У Алексинцу,15.11.2018.година
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Заменик председника,
Чедомир Ракић, с.р.

На основу члана 72. став 1. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), члана 66. Пословника Општинског већа општине
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 1/2009, 26/2017) и члана 10. став 3. Одлуке о
правобранилаштву општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 21/2014, 27/16 и
23/2018), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 15.11.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I
ПОСТАВЉА СЕ Далиборка Микић, дипломирани правник за заменика правобраниоца општине
Алексинац.
II
Именована се поставља на мандатни период од 5 (пет) година. Мандат именованој почиње да тече
од 16.11.2018. године.
III
Решење доставити: Именованој и Архиви општине Алексинац.
II/01 Број: 020-237
У Алексинцу, 15.11.2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Заменик председника,
Чедомир Ракић, с.р.
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