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Бесплатан примерак

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 29.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ - ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе - општине Алексинац за календарску 2015. годину.
Члан 2.
Максималан број запослених на неодређено време, за календарску 2015. годину, износи 585
запослених у систему из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Максималан број запослених по организационим облицима унутар система локалне самоуправе износи:
- Општинска управа општине Алексинац.........................................................................138 запослених
- Правобранилаштво општине Алексинац...............................................................................4 запослена
- Месна заједница Алексинац...................................................................................................1 запослени
- ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац.................................................................................101 запослени
- ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.......................................................................80 запослених
- ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац.........................................16 запослених
- ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност Алексинац.............................................40 запослених
- Предшколска установа „Лане“.........................................................................................135 запослених
- Општинска организација за туризам и спорт „ОТИС“....................................................13 запослених
- Градско позориште „Театар 91“ Алексинац.........................................................................4 запослена
- Установа за одмор и рекреацију деце „Липовац“..............................................................9 запослених
- Центар за културу и уметност Алексинац........................................................................18 запослених
- Библиотека „Вук Караџић“ Алексинац.............................................................................17 запослених
- Завичајни музеј Алексинац.....................................................................................................3 запослена
- Центар за социјални рад општине Алексинац....................................................................6 запослених
Члан 4.
Организациони облик у систему локалне самоуправе, коме је утврђена обавеза рационализације у
2015. години, дужан је да у периоду спровођења рационализације изврши смањење броја запослених
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најмање до максималног броја запослених утврђеног у члану 3. ове Одлуке, најкасније у року од 60 дана од
дана доношења ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
Члан 6.
Одлуку доставити: Министарству финансија, Министарству државне управе и локалне самоуправе,
организационим облицима из система локалне самоуправе и Архиви општине Алексинац.
I Број: 011-144
У Алексинцу, 29.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 2.став 1.тачка 1. и 2. , члана 3, члана 9. и члана 11. став 3. Уредбе о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник Републике Србије“, број
98/07, 84/14 и 84/15) и члана 51 и 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Скупштина општине Алексинац, на седници од 29.12.2015.
године, донела је
О Д Л У К У
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ОДБОРНИЦИМА И ДРУГИМ ЛИЦИМА
У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се питање накнаде трошкова у вези са вршењем одборничке функције
одборницима Скупштине општине, члановима Општинског већа и другим лицима која се ангажују на
задацима и пословима за рачун Скупштине општине, њених радних тела и за рачун других органа
Општине.
Члан 2.
Одборници Скупштине општине и чланови њених савета, сталних и повремених комисија и других
радних тела Скупштине, чланови Општинског већа и друга лица која се ангажују на задацима и пословима
за рачун органа Општине и њихових радних тела имају право на накнаду трошкова за рад на седницама и за
рад на задацима и пословима из делокруга органа Општине и њихових радних тела.
Члан 3.
Под накнадама из члана 2. ове Одлуке подразумевају се:
-накнада за рад на седници,
-трошкови превоза и
-накнада за исхрану на службеном путу (дневница за службено путовање).
Члан 4.
За рад на седници Скупштине општине одборницима припада накнада у нето износу од 2.000,00
динара по одржаној седници.
За рад на седницама Општинског већа, седницама Скупштине општине и радних тела Скупштине,
члановима Општинског већа припада накнада у нето износу од 2.000,00 динара по одржаној седници.
За рад на седницама радних тела Скупштине општине и других органа, члану органа, односно тела
исплаћује се накнада у износу од 1.000,00 динара.
Функционерима на сталном раду у органима Општине не припада накнада за рад на седницама по
одредбама ове одлуке.
Члан 5.
Одборници и друга лица из члана 2. ове Одлуке имају право на релацијске месечне карте, у
зависности од места становања. Месечне карте обезбеђују се код одговарајућих предузећа која обављају
јавни превоз путника.
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Изузетно одборницима и другим лицима из члана 2. ове Одлуке се може на њихов захтев исплатити
новчани износ у висини цене месечне релацијске карте.
Одборницама и другим лицима из члана 2. ове Одлуке који за долазак на седнице Скупштине
општине и радних тела Скупштине и других органа Општине користе сопствени аутомобил припада право
на накнаду трошкова у висини од 10% од цене литра погонског горива по пређеном километру.
Одборници и друга лица из члана 2. ове Одлуке, којима су обезбеђени трошкови превоза у пуном
износу по другом основу немају право на накнаду трошкова превоза.
Члан 6.
За службена путовања у вези вршења задатака и послова за рачун Скупштине општине или за
рачун скупштинских органа и тела, одборницима и другим лицима из члана 2. ове Одлуке, припада накнада
за исхрану на службеном путу (дневнице за службена путовања) и право на накнаду за коришћење
сопственог аутомобила у складу да Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника („Службени гласник Републике Србије“ број 98/07, 84/14 и 84/15).
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади трошкова и изгубљене
зараде одборницима и другим лицима у органима општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“ број 11/04, 1/05, 5/05, 6/06, 7/08, 5/09 и 6/10).
Члан 8.
Ова одука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-145
У Алексинцу, 29.12.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 9. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр.108/13, 142/14,68/15 и 103/15) и 52.став 1. тачка 7.Статута општине
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, бр. 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Скупштина општине
Алексинац, на седници од 29.12.2015.године донела је
ОДЛУКУ
О ГАШЕЊУ РАЧУНА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
Члан 1.
Гасе се рачуни буџетских корисника општине Алексинац, отворени код Министарства финансије
РС, Управе за трезор, експозитуре у Алексинцу и то:
РЕД
БР.

БУЏЕТСКИ
КОРИСНИК

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

МЗ АЛЕКСИНАЦ
МЗ АЛ.БУЈМИР
МЗ АЛ.РУДНИК
МЗ БАНКОВАЦ
МЗ БЕЛИ БРЕГ
МЗ БЕЉА
МЗ БОБОВИШТЕ
МЗ БОВАН
МЗ БРАДАРАЦ
МЗ ВАКУП

РАЧУН
ЗА РЕДОВНО
ПОСЛОВАЊЕ
840-3647645-54
840-3723645-04
840-3643645-94
840-3748645-82
840-3665645-83
840-3731645-60
840-3655645-13
840-3673645-42
840-3700645-37
840-3710645-10

ПОДРАЧУН ЗА
САМОДОПРИН
ОСЕ
840-1222745-45

ПОДРАЧУН ЗА
ВОДОВОДЕ

840-3642745-10

ДРУГИ
ПОДРАЧУНИ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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МЗ В.ДРЕНОВАЦ
МЗ ВИТКОВАЦ
МЗ ВРЕЛО
МЗ ВРЋЕНОВИЦА
МЗ ВУКАЊА
МЗ ВУКАШИНОВАЦ
МЗ ГЛОГОВИЦА
МЗ Г.ПЕШЧАНИЦА
МЗ Г.СУХОТНО
МЗ Г.АДРОВАЦ
МЗ Г.КРУПАЦ
МЗ Г.ЉУБЕШ
МЗ ГРЕДЕТИН
МЗ ГРЕЈАЧ
МЗ ДЕЛИГРАД
МЗ ДАШНИЦА
МЗ ДОБРУЈЕВАЦ
МЗ Д.ПЕШЧАНИЦА
МЗ Д.СУХОТНО
МЗ Д.АДРОВАЦ
МЗ Д.КРУПАЦ
МЗ Д.ЉУБЕШ
МЗ ДРАЖЕВАЦ
МЗ ЖИТКОВАЦ
МЗ ЈАКОВЉЕ
МЗ ЈАСЕЊЕ
МЗ КАТУН
МЗ КАМЕНИЦА
МЗ КОПРИВНИЦА
МЗ КОРМАН
МЗ КРАЉЕВО
МЗ КРУШЈЕ
МЗ КУЛИНА
МЗ ЛИПОВАЦ
МЗ ЛОЗНАЦ
МЗ ЛОЋИКА
МЗ ЛУЖАНЕ
МЗ ЉУПТЕН
МЗ М.ДРЕНОВАЦ
МЗ МОЗГОВО
МЗ МОРАВАЦ
МЗ М.БУЈМИР
МЗ НОЗРИНА
ПОРОДИН
МЗ ПРЕКОНОЗИ
МЗ ПРЋИЛОВИЦА
МЗ ПРУГОВАЦ
МЗ РАДЕВАЦ
МЗ РСОВАЦ
МЗ РУТЕВАЦ
МЗ СРЕЗОВАЦ
МЗ СТАНЦИ
МЗ СТУБЛИНА

840-3712645-40
840-3719645-73
840-3667645-97
840-3717645-59
840-3686645-36
840-3698645-23
840-3692645-78
840-3732645-67
840-3682645-08
840-3713645-31
840-3669645-14
840-3737645-05
840-3725645-18
840-3744645-54
840-3657645-27
840-3750645-96
840-3722645-94
840-3733645-74
840-3708645-93
840-3694645-92
840-3721645-87
840-3679645-84
840-3680645-91
840-3653645-96
840-3724645-11
840-3729645-46
840-3663645-69
840-3743645-47
840-3747645-75
840-3696645-09
840-3702645-51
840-372645-39
840-3659645-41
840-3746645-68
840-3671645-28
840-3684645-22
840-3677645-70
840-3715645-45
840-3727645-32
840-3645645-40
840-3690645-64
840-3736645-95
840-3688645-50
840-3734645-81
840-3711645-17
840-3706645-79
840-3745645-61
840-3726645-25
840-3712645-24
840-3649645-68
840-3738645-12
840-3661645-55
840-3730645-53
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840-4022745-51

840-3735745-79

840-3786745-48

840-3939745-52

840-1224745-59
840-3464745-25

840-4140745-04

840-3956745-74

840-1234745-32
840-4011745-71
840-4154745-05
840-3545745-10
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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МЗ СУБОТИНАЦ
МЗ ТЕШИЦА
МЗ ТРЊАНЕ
МЗ ЋИЋИНА
МЗ ЦРНА БАРА
МЗ ЧЕСТА
МЗ ЧУКУРОВАЦ
МЗ ШУРИЋ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

840-3675645-56
840-3651645-82
840-3704645-65
840-3741645-33
840-3749645-89
840-3740645-26
840-3739645-19
840-3735645-88

Назив установе
Центар за културу и уметност
Библиотека „Вук Караџић“
Градско позориште „Театар 91“ Алексинац
Завичајни музеј – Алексинац
ОТИС Алексинац
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840-1220745-31

Рачун за редовно
пословање
840-574664-20
840-575664-27
840-856664-54

Подрачун
сопствених прихода
840-574668-08
840-575668-15
840-806668-80

840-864664-13
840-1113664-10

Члан 2.
Средства са рачуна буџетских корисника из члана 1. ове Одлуке која нису утрошена до 31.12.2015.
године усмеравају се на рачун буџета општине Алексинац.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алексинац.
I Број: 011-146
Алексинац, 29.12.2015.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.
На основу чланa 8. став 3. и 4. Закона о озакоњењу (“Сл. гласник РС”,бр. 96/2015) и члана
52.тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 7/13, 23/14, 9/15 и
21/15), Скупштина општине Алексинац, на седници од 29.12.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СПРАТНОСТИ
ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА
Члан 1.
Овом одлуком се прописује дозвољена спратност, односно висина објеката који су изграђени без
грађевинске дозволе и могућност њиховог усаглашавања у односу на плански документ који прописује
максиману спратност, односно висину објеката.
Члан 2.
Предмет озакоњења може бити објекат који има спратност прописану важећим планским
документом, а изузетно и спратност већу од спратности прописане важећим планским документом, по
урбанистичким зонама, целинама или блоковима.
Члан 3.
Просторни план општине Алексинац дефинише висину објеката изражену бројем спратова за
породичне, вишепородичне објекте и објекте викенд насеља:
Максимална спратност вишепородичног стамбеног објекта је П+3+ПК.
Максимална спратност породичног стамбеног објекта је П+1+ПК.
Максимална спратност објекта викенд становања је П+ПК.

Број 29

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

___ 29. децембар 2015. године

страна 724

У односу на дозвољену спратност ових објеката који се налазе у захвату Просторног плана,
спратност објекта који је предмет озакоњења може бити већа од плански утврђене спратности за једну
етажу.
Члан 4.
Просторним планом општине Алексинац у делу највећа дозвољена спратност и висина објеката
пословања, објеката у радним зонама и економских објеката утврђено је:
Максимална спратност за производне објекте, економске објекте и објекте пратећих садржаја, уз објекте
становања, износи П+0.
Спратност објеката пословања (компатибилног становању) и туристичких садржаја може бити до П+1+Пк.
Спратност објеката пословања, производње, комерцијалних делатности и слично зависи од технолошког
процеса који се у њима обавља и не може бити већа од П+3 +Пк.
Поткровље је корисни простор испод косих кровних равни.
У случају да испод косих кровних равни има више од једног корисног нивоа, само највиши ниво се третира
као поткровље, а сви други нивои имају статус спрата.
Изградња и реконструкција објеката економског дворишта са максималним урбанистичким параметрима:
спратност објекта. П+1.
У односу на дозвољену спратност објеката који се налазе у захвату Просторног плана, спратност
објекта који је предмет озакоњења не може бити већа од плански утврђене спратности.
Члан 5.
План Генералне регулације Алексинца садржи највећу дозвољену висину објекта за зону високе
густине становања изражену у метрима и дефинише се висинским котама. Овим Планом се прописује
висина објекта изражена у метрима и дефинисана за коту венца објекта и коту слемена у односу на нулту
коту објекта
Зона I - ВИСОКА ГУСТИНА СТАНОВАЊА
Вишепородични
Максимална дозвољена висина објеката од коте тротоара (терена) до висине венца последњег спрата је:
– до коте слемена- максимално 22,0 m
– до коте венца -максимално 18,0 m.
Породични
Максимална висина објеката:
–до коте слемена-максимално 13.5 m
– до коте венца-максимално 10.5 m
У односу на максималну висину објеката који се налазе у зони високе густине становања висина
објекта који је предмет озакоњења не може бити већа од плански утврђене.
Члан 6.
План Генералне регулације Алексинца садржи највећу дозвољену висину објекта и дефинише се
висинским котама. Овим Планом се прописује висина објекта за зону средње и ниске густине становања и
зоне пословања изражена у метрима и дефинисана за коту венца објекта и коту слемена у односу на нулту
коту објекта:
Зона II, III, IV СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ И НИСКЕ СТАНОВАЊА И ПОСЛОВАЊЕ
Породични
Максимална висина објеката
-до коте слемена-максимално 10.5 m
-до коте венца-максимално 7.5 m
У односу на максималну висину објеката који се налазе у зони средње и ниске густине становања
висина објекта који је предмет озакоњења може бити већа од плански утврђене за једну етажу, односно
3,00м .
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Члан 7.
На простору обухваћеном Планом детаљне регулације Алексиначки рудник (,,Службени лист
општине Алексинац“ 12/08) није дозвољена већа спратност од плански утврђене максималне спратности
ново планираних објеката вишепородичног становања која је П+2+Пк односно породичних стамбених
објеката од П+Пк до П+1+Пк .
Члан 8.
Озакоњени могу бити и објекти за које се пописом утврди да њихова спратност и максимална
висина одступа од прописане спраности у складу са чланом 3.,4., 5 и 6 ове Одлуке.
Члан 9.
Предмет озакоњења може бити објекат за који се, поред намене утврђене планским документом,
утврди да је намене која је у оквиру планом дефинисаних компатибилности.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-147
У Алексинцу, 29.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“
бр. 8/08, 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) и Одлуке Скупштине општине Алексинац бр. 011-135 од 18.12.2015.
године, Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 29.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план запошљавања на територији општине Алексинац за 2016. годину.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је текст Локалног акционог плана запошљавања на територији општине
Алексинац за 2016. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алексинац.
Члан 4.
Одлуку доставити: Локалном савету за запошљавање, Канцеларији за локални економски развој,
начелнику општинске управе, Одељењу за буџет и архиви.
I Број: 011-148
У Алексинцу, 29.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној сампоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/2014), члана 44-47. 55. 110., 111, и 209. Закона о социјаланој заштити („Службени гласник РС“,
број 24/2011) и члана 15. тачка 18. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац, број
7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 29.12.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број
10/13,23/14,4/15 и 13/15) мења се:
- члан 33. у ставу 2. тако што се износ „15.000,00 динара“ замењује износом „20.000,00 динара“.
- члан 33. у ставу 3. тако што се износ „30.000,00 динара“ замењује износом „50.000,00 динара“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“
I Број: 011-149
У Алексинцу, 29.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“,број 36/15),
члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07 и 83/14 - др. закон) и
члана 52. став 1. тачка 7. Статута Општине Алексинац („Службенилист општине Алексинац“, број 7/13,
23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина општине општине Алексинац на седници одржаној дана 29.12.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
I
Овим Решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Општине Алексинац (у даљем тексту: Комисија).
Обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања надзора,
поред усклађивања инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима
из изворне надлежности Општине Алексинац, обезбеђује и Комисија.
II
Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности врше:
1) Комунална инспекција у саставу Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине
Алексинац;
2) Саобраћајна инспекција у саставу Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине
Алексинац;
3) Инспекција за заштиту животне средине у саставу Одељења за инспекцијске послове Општинске управе
општине Алексинац;
4) Грађевинска инспекција у саставу Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине
Алексинац;
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5) Просветна инспекција у саставу Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине
Алексинац;
6) Пореска инспекција у саставу Одељења за утврђивање , наплату и контролу јавних прихода Општинске
управе општине Алексинац;
7) Буџетски инспектор, као самостални извршилац у оквиру Општинске управе општине Алексинац;
III
Послови и задаци Комисије јесу:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у
циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову
реализацију, а нарочито:
(1) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
(2) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,
(3) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција,
(4) за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора;
3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања
инспекцијског надзора;
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, анализира
праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или
сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем
инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања инспектора, и подноси иницијативе
надлежним органима који се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других
облика стручног усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет страници општине Алексинац објављују прописи, акти и
документи који се односе на инспекцијски надзор;
8) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у
надлежности општине Алексинац, најкасније у року од седам радних дана;
9) да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу општине Алексинац и Скупштини
општине Алексинац и даје предлоге за предузимање мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет страници општине Алексинац објављују информације о свим
носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама,
телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који
је незадовољан одлуком о притужби;
12) да разматра извештај о раду унутрашње контроле инспекције;
13) да обавља друге послове и задатке утврђене овим Решењем.
IV
У Комисију се именују:
- за председника:
Чедомир Ракић,заменик председника општине Алексинац;
- за заменика председника:
Дејан Милошевић, начелник Општинске управе општине Алексинац.
- за чланове:
1) Весна Радивојевић,начелница Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Алексинац;
2) Иван Обрадовић, начелник Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Општинске
управе општине Алексинац;
3) Славиша Крстић, буџетски инспектор као самостални извршилац у оквиру Општинске управе општине
Алексинац .
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик председника
Комисије.
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V
Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из тачке 3. став 2) овог решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе предлог
Општинском већу општине Алексинац, односно Скупштини општине Алексинац да заузму став поводом
овог питања, односно предузму мере и радње из свог делокруга.
Послове из тачке 3. став 2) подстав (4) овог решења Комисија обавља у сарадњи са органом општинске
управе надлежним за послове информатике и електронске управе, који обавља стручне послове и послове
општинске управе који се односе на успостављање и одржавање информационог система у циљу ефикасног
вршења инспекцијског надзора.
VI
Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Одељење за инспекцијске
послове Општинске управе општине Алексинац ;
VII
Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за
обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења.
VIII
Комисија доноси Пословник о свом раду.
IX
Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са повереним
пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Алексинац, обезбеђивањем координације и
међусобне сарадње инспекција општине Алексинац у утврђивању планова инспекцијског надзора и рада
инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке остварује се у складу са облицима сарадње
утврђеним законом и другим прописима којима се уређују државна управа и локална самоуправа, Законом о
инспекцијском надзору и посебним законима, и нарочито обухвата међусобно обавештавање, размену
информација, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор, као и друге
начине унапређења делотворности инспекцијског надзора у надлежности општине Алексинац.
У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се уређује општинска управа, Одељење за
инспекцијске послове Општинске управе општине Алексинац усклађује инспекцијски надзор над пословима
из изворне надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности општине
Алексинац.
X
Комисија подноси Скупштини редовне извештаје о раду најмање 2 пута годишње, као и ванредне
извештаје по потреби, и редовно их објављује на интернет страници.
Комисија подноси Скупштини годишњи извештај најкасније до 31. јануара текуће године за
претходну годину.
XI
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“
I Број: 020-260
У Алексинцу, 29.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу чл. 42. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС, бр. 54/09, 73/10, …. и 142/14) и
члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“
број 1/2009), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној 29.12.2015. године донело је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ КАЛЕНДАРА АКТИВНОСТИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У
БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

I
Усваја се Календар активности учешћа грађана у буџетском процесу за израду буџета општине
Алексинац.
II
Календаром се дефинишу активности, начин спровођења активности, задужена лица и временски
оквир за спровођење активности.

III
Календар активности учешћа грађана у буџетском процесу за израду буџета општине Алексинац је
саставни део овог закључка.
IV
Закључак ступа на снагу даном доношења.
V
Закључак објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
II/01Број 011-143
У Алексинцу, 29.12.2015.год
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Ненад Станковић,с.р.
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КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ

АКТИВНОСТИ
Информисање грађана о:
Започињању буџетског процеса у текућој
години
Буџетском календару са најважнијим
активностима
Учесницима у буџетском процесу
- Приходима и расходима локалног буџета уз
образложење извора прихода и законских
функција буџета
Анкетирање грађана о:
Приоритетима и потребама које се финансирају
из буџета
Капиталним пројектима
Осталим пројектима
Транспарентности буџетског процеса
Непосредни разговори (интервјуи) са грађанима и
организацијама грађана на теме:
буџета и буџетских програма
инфраструктурних и других капиталних
пројеката
друго
Буџетски форуми са представницима:
Цивилног друштва
Месних заједница
Привредним саветима

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ
Планирање буџета

-

Сајт општине Алексинац
Друштвене интернет мреже
Локална радио станица

-

У услужном центру
У Месним заједницама
Он лине (Интернет)

Састанак са:
представницима МЗ
саветима у општини (Привредни
савет, јавним предузећима,…)
НВО

ЗАДУЖЕНИ

Одељење за финансије

Канцеларија КЛЕР
Руководство општине,
чланови већа, служба за
буџет и трезор,
Канцеларија за КЛЕР

Непосредни састанци

-

Организација јавне расправе о Нацрту буџета

Информација о организовању јавне
расправе се оглашава на огласној табли и
сајту општине и за њу се припрема буџет у
малом – нацрт буџета; на јавну расправу се
позивају грађани, НВО, корисници буџета,
представници привредног сектора и др.

Стављање на увид грађанима усвојени програмски
буџет у целини или скраћену верзију буџета

-

Интернет сајт ЛС
Услужни центар

Стављање на увид грађанима Извештај о извршењу
буџета за шест, девет месеци и завршни рачун)

-

Извршење буџета
Интернет сајт

РОК

Руководство
општине
Служба за буџет
и трезор
Дирекција за
урбанизам
КЛЕР

1.

1.

август

септембар

септембар - октобар
Период између:
1. Августа
1. новембра

Период између 1.
новембра и 20. децембра
(везано је за правовремено
добијање Упутства
Министарства финансија)

-

Служба за буџет
и трезор

-

Служба за буџет
и трезор

Период од 20. децембра
до краја јануара наредне
године

-

Служба за буџет
и трезор

Период од 20.јула до 20.
октобра

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,
број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14 и 96/15) и члана 72. тачка 15.Статута општине Алексинац („Службени
лист општине Алексинац, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Општинско веће општине Алексинац дана
29.12.2015.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I
У Решењу о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац
(„Службени лист општине Алексинац“, број 28/2015), у члану 2. став 1. додаје се тачка
12.-Драган Чоловић из Алексинца, члан Савета.
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II
Решење доставити: Именованом и Архиви општине Алексинац.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
II/01Број:
У Алексинцу, 29.12.2015.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић, с.р.

Садржај:
Страна
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9. Решење о измени и допуни решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине
Алексинац...................................................................................................................................... .................................730
10. Садржај...........................................................................................................................................................................731
1.

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.

