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А л е к с и н а ц 

 

Решење о исправци  

„Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању општинске организације за туризам и спорт“ 

објављене у „Службеном листу општине Алексинац бр.23/2018“ 

 

I 

По извршеном сравњењу текста „Службеног листа општине Алексинац бр.23/2018“ од 23.10.2018. 

године са изворником текста „Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању општинске организације за 

туризам и спорт“ бр. 011-104 донете на седници од 23.10.2018. године утврђено је да је дошло до 

несагласности између текста Одлуке усвојене на седници Скупштине општине Алексинац са текстом 

Одлуке који је објављен у „Службеном листу општине Алексинац“ и то члана 5. поменуте Одлуке.   

Имајући у виду да је дошло да напред наведене грешке објављује се члан 5. „Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о оснивању општинске организације за туризам и спорт“ бр. 011-104 од 23.10.2018. године 

у облику како је усвојен на седници Скупштине општине Алексинац од 23.10.2018. године. 

 

„Члан 5. 

Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 

„Претежна делатност установе је: 

93.1 Спортске делатности 

93.11 Делатност спортских објеката 

Осим наведене делатности Установа ће се бавити и другим делатностима, као што су: 

-55.90 остали смештај 

-56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 

-70.10 Управљање економским субјектом 

-70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу 

-77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт 

-81.30 услуге уређења и одржавање околине 

-82.30 организовање састанака и сајмова 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 



 

 
 

Број  26                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              15.новембар       2018. године                         страна   756 
 

-85.51 спортско и рекреативно образовање 

-93 Спортске, забавне и рекреативне делатности 

-93.12 Делатност спортских клубова 

-93.13 Делатност фитнес клубова 

-93.19 остале спортске делатности 

-93.21 делатност забавних и тематских паркова 

-93.29 остале забавне и рекреативне делатности 

-94.99 Делатност осталих организација на бази учлањења 

-96.04 Делатност неге и одржавања тела 

Поред наведене претежне делатности Установа може  да обавља и друге делатности, у 

складу са законом. 

Промена претежне делатности Установе врши се на начин предвиђен статутом Установе, 

уз сагласност оснивача.“ 

 

                                                                       II 

Исправка ступа на снагу даном ступања на снагу „Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању општинске организације за туризам и спорт“ бр.011-104 од 23.10.2018. године. 

 

                                                                      III 

Решење о исправци објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

СЕКРЕТАР 

Драган Милојевић, с.р. 
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005, 

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