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Година  XXIX    Бр. 35                    29. децембар 2020. године                        Бесплатан примерак 

  

На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима изборима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020-аутентично тумачење) и члана 34. 

Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), Скупштина општине 

Алексинац, на седници од 29.12.2020.године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

МАРКУ ЈЕВРЕМОВИЋУ 

 

I 

 Потврђује се мандат одборнику Марку Јевремовићу из Крушја, са Изборне листе „Александар Вучић-

За нашу децу“. 

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, Одељењу за 

финансије  и Архиви општине Алексинац. 

IV 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

I Број:011-117 

У Алексинцу,29.12 2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Станковић, с.р. 

 

 

         На основу члана 99. став 10. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 43/13-ус,50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 83/18,31,19,37/19-др.закон и 9/20), 

члана 19.  Уредбе о условима, начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може 

отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, 

начин и поступак размене непокретности („Службени гласник РС“,бр.61/15, 88/15, 46/17 и 30/18) и члана 40. 

став 1. тачка 6) Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр: 29/2018), Скупштина 

општине Алексинац, на седници одржаној дана 19.12.2020.године, доноси  

 

О  Д  Л  У  К   У 

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

     НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ  

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                  ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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Члан 1. 

 Закључује се уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Алексинац, 

непосредном погодбом без накнаде, а које чине катастарске парцеле бр.2770/28, 2770/29 и 2770/30 КО 

Алексинац варош из Листа непокретности број. 2836 КО Алексинац варош, укупне површине 3 ha 12 a 16 m2 

у радној зони „Кукиш“, у корист Приврадног друштва „Magna Seating“ d.o.o.Оџаци, Милутина Миланковића, 

са садиштем у Алексинцу, Житковачки пут б.б. а ради изградње фабрике за израду компоненти за седишта за 

аутомобиле. 

Члан 2. 

            Закључком 05 Број: 46-11069/2020 од 25.децембра 2020.године Влада Републике Србије је на предлог  

Комисије за давање предлога Влади за предходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној 

својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде дала сагласност за отуђење  грађевинског земљишта  

у јавној својини општине Алексинац, ближе описаног у члану 1. ове Одлуке непосредном погодбом без 

накнаде, чиме су се стекли услови за доношење Одлуке о закључењу  Уговора о отуђењу грађевинског 

земљишта у јавној својини, непосредном погодбом без обавезе плаћања накнаде у корист Привредног 

друштва“Magna Seatung“ d.o.o. Оџаци. 

Члан 3. 

 Одређује се председник општине Алексинац Далибор Радичевић, да, у име општине Алексинац, 

закључи и потпише Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, непосредном погодбом без 

обавезе плаћања накнаде са Привредним друштвом „Magna Seating“ d.o.o. Оџаци, којим ће се ближе 

регулисати  међусобна права и обавезе уговарача.  

Члан 4. 

 Саставни део ове Одлуке чини Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 46-11069/2020 од 25. 

децембра 2020.године и нацрт Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном 

погодбом без обавезе плаћања накнаде.  

Члан 5. 

              Ставља се ван снаге Одлука Скупштине општине Алексинац l Број: 011-88/2020. године од 28.10.2020. 

године. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

I  Број: 011-116/2020.године 

У Алексинцу, 19.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Станковић, с.р. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“                   

број 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 129/07), члана 44-47. 55. 110. 111. и 209. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ број 24/11) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“ број 29/18), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана  

29.12.2020. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђују се права на материјална давања и услуге, као и посебни облици заштите 

грађана и породица у области социјалне заштите на територији општине Алексинац, као и начин и услови 

остваривања тих права и услуга у складу са законом. 
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КОРИСНИЦИ 

 

Члан 2. 
 Права и услуге у области социјалне заштите утврђена овом одлуком могу да остваре лица која имају 

пребивалиште на територији општине Алексинац. 

 Изузетно: 

            - услугу привременог смештаја у прихватилиште имају и жртве породичног злостављања (злостављана 

и занемарена деца и ненасилни родитељ) који имају пребивалиште на територији друге општине; 

 - услугу становања уз подршку за младе који се осамостаљују („кућа на пола пута“) имају деца која 

излазе из институција социјалне заштите и хранитељских породица а имају пребивалиште  на територији 

друге општине; 

 - право на једнократну новчану помоћ имају лица која се затекну у скитњи па их је потребно вратити 

у општину где имају стално пребивалиште. 

Члан 3. 
     Центар за социјални рад општине Алексинац процењује стање социјалне угрожености, на основу 

следећих индикатора процене:  

- броја чланова домаћинства и узраста,  

- укупних прихода,  

- разлике између прихода домаћинства и прорачунатог минимума социјалне сигурности, од стране Републике 

Србије,  

- покретне и непокретне имовине породице, узимајући у обзир величину животног простора, техничку 

опремљеност, величину имања, поседовање аутомобила и машина за рад, који су прописани као услов за 

остваривање права на новчану социјалну помоћ према Закону о социјалној заштити Р. Србије 

- броја чланова домаћинства на школовању,  

- радне способности и здравственог стања чланова породице,  

- процене ангажовања чланова породице, за побољшање сопственог стања,  

- додатних прихода, по било ком основу (издржавање од сродника, приватни и привремени послови, накнаде 

за расељена лица и др.).  

Напред наведени параметри се утврђују упоредном анализом података, из предате документације  

података добијених другим методским поступцима и на основу општег утиска о кориснику.                

Члан 4. 
 Корисник права на материјална давања не може бити: појединац, односно члан породице који је 

способан за рад, који одбије понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим и 

сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно 

образовање. 

 

Члан 5. 
 Средства за финансирање права и услуга у области социјалне заштите обезбеђују се у буџету општине 

Алексинац. 

 Средства за финансирање права корисника и услуга из члана 2. став 2. ове Одлуке обезбеђују се у 

буџету општина у којима ти корисници имају место пребивалишта. 

 Средства за остваривање права и услуга обезбеђују се  од донатора, спонзора, фондова намењених 

смањењу сиромаштва као и учешћем корисника и сродника који су у складу са законом дужни да учествују у 

њиховом издржавању. 

Члан 6. 
 Права и услуге у области социјалне заштите утврђена овом Одлуком остварују појединац и породица. 

 Породицом у смислу ове Одлуке сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца (брачна, ванбрачна, 

усвојена, узета на издржавање) сродници у правој линији, а у побочној до другог степена сродства, под 

условом да живе у заједничком домаћинству. 

 

II  ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

Члан 7. 
 Права и услуге у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу 

обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и породице. 

 

 Права и услуге  утврђене овом одлуком су: 

1. дневне услуге у заједници, 

2. услуге подршке за самосталан живот, 

3. саветодавно-терапијске  и социјално-едукативне услуге, 
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4. услуге смештаја,  

5. услуга привременог смештаја у прихватилиште за децу и омладину, 

6. услуга смештаја у прихватну станицу, 

7. право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, 

8. право на једнократну помоћ, 

9. право на накнаду трошкова сахране, укопа и закупа гробног места и превоза посмртних остатака, 

10. право на накнаду за путне трошкове и исхрану пролазника, 

11. право на плаћање интернатског смештаја за децу са сметњама у развоју основношколског усзраста, 

12. право на путне трошкове деци са сметњама у развоју, која похађају основну школу и њиховом пратиоцу, 

13. право на рефундирање трошкова за лекове лицима у стању социјалне потребе, 

14. право на помоћ у решавању стамбених потреба лица у стању социјалне потребе, 

15. право на ослобађање од плаћања комуналних услуга  

16. право на регресирану месечну карту ђака путника средњих школа и бесплатан превоз деце и ученика 

основних школа и 

17. остале услуге социјалне заштите. 

               

 III УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 
 

1. Дневне услуге у заједници 

Члан 8. 
Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици и 

непосредном окружењу. 

Члан 9. 
 Општина Алексинац обезбеђује следеће дневне услуге у заједници: 

1) дневни боравак,  

2) помоћ у кући и кућна нега, 

3) предах услуга, 

4) клубови за децу са ризичним понашањима, 

5) клубови за стара и психички оболела лица, 

6) Клуб за стара и одрасла лица. 

 

Члан 10. 
          Дневне услуге у заједници обезбеђује јединица локалне самоуправе, којa ће ближе,  правилнком, 

одредити садржај услуга, услове за остваривање права и начин обезбеђења средстава за остваривање тих  

услуга. 

 

2. Услуге подршке за самосталан живот 

Члан 11. 

         Услуге подршке за самосталан живот пружају се појединцу да би се његове могућности за задовољење 

основних потреба изједначиле с могућностима осталих чланова друштва, да би му се побољшао квалитет 

живота и да би могао да води активан и самосталан живот у друштву. 

        Средства за пружање услуга из става 1. овог члана обезбеђују се из буџета локалне самоуправе, осим ако 

се не обезбеђују из буџета Републике Србије. 

                                                                    

3. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

 

Члан 12. 

Саветовање се пружа од стране стручних лица у циљу подршке жртвама свих врста насиља са 

територије општине Алексинац. Центар, у сарадњи са другим установама и институцијама (школе, здравство, 

полиција, тужилаштво), организује рад на превенцији негативних појава чије је постојање установљено, као и 

рад на превенцији са децом и младима у циљу сузбијања уочених негативних појава, као што су дрога, 

алкохол, секте и др. 

 

4.  Услуге смештаја 

Члан 13. 

           Услуге смештаја обезбеђују се смештајем корисника у прихватилишта, прихватне станице и друге врсте 

семштаја у скалду са законом.      



 

Број       ___35__         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____29.децембар       2020. године                       страна   1255 
 

           Смештајем  у прихватилиште кориснику се обезбеђује краткотрајан смештај и осигурава безбедност, 

изналажење одрживих решења за кризне ситуације, задовољење његових основних потреба и приступ другим 

услугама. 

 

5.   Услуга привременог смештаја у прихватилиште за децу и омладину 

 

Члан 14. 

          Прихватилиште за децу и омладину обезбеђује привремено збрињавање деце и омлaдине које упути 

надлежни Центар, пружа здравствено-хигијенску заштиту, васпитање и образовање, културно-забавне и друге 

потребе,док се за њих не утврди одговарајући облик заштите. 

          Ова услуга обезбеђује се деци без родитељског старања и деци чији је развој ометен породичним 

приликама. 

 

6.   Услуга смештаја у прихватну станицу 
 

Члан 15. 

         Прихватна станица за децу и омладину врши прихват и краткотрајан смештај деце и омладине која се 

нађу у скитњи, просјачењу и у другим случајевима када је хитно потребан краткотрајан смештај. 

          Прихватна станица обезбеђује: смештај, исхрану, примену здравствено-хигијенских мера, утврђивање 

идентитета и пребивалишта, сачињавање налаза  о стању лица на смештају, њиховом стању и понашању, са 

циљем да се ова лица што пре врате својим родитељима или дому у коме су била  или да се упуте у установу 

у општини којој припадају или у прихватилиште ако је потребан темељитији опсервационо-дијагностички 

третман. 

           Одрасла и остарела лица са подручја општине Алексинац или других општина, која су ван свог места 

пребивалишта, из различитих разлога, а налазе се у стању социјалне потребе, или су им угрожени живот и 

здравље, збрињавају се краткотрајним смештајем до изналажења могућности за повратак у породицу или 

смештај у адекватну установу социјалне заштите. 

  

 

  IV ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

1. Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу      

 

Члан 16. 
             Лица са територије општине Алексинац која се смештају у установу социјалне заштите или другу 

породицу, приликом смештаја имају право на набавку најнужније сезонске одеће и обуће по најнижој цени и 

накнаду трошкова превоза до установе, односно породице, под условом да ту опрему не могу сама да обезбеде, 

нити им је могу обезбедити сродници који су према позитивним прописима дужни да учествују у њиховом 

издржавању. 

             Одећу и обућу из става 1. овог члана набављају радници Центра, а фактура за набављену одећу и обућу 

доставља се надлежној служби општине Алексинац. 

 

2. Право на једнократне помоћи 

Члан 17. 
              Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању 

социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да 

обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја. 

              Једнократна помоћ може бити новчана или у натури. 

 

Члан 18. 
              Поступак за остваривање и исплату једнократне новчане помоћи спроводи Центар за социјални рад 

општине Алексинац на основу индикатора процене из члана 3. ове Одлуке, по којима се разматра потреба и 

утврђује социјална угроженост, у складу са Законом о социјалној заштити. 

             Право на једнократну новчану помоћ лице може остварити ради решавања следећих тренутних 

потреба: набавка прехрамбених артикала, набавка лекова, прекида трудноће, набавка уџбеника, прибављање 

лекарског уверења ради запошљавања, прибављање лекарског уверења за смештај у установу социјалне 

заштите, плаћање трошкова процене радне способности корисницима новчано социјалне помоћи, плаћање 

трошкова прибављања личне документације, куповина дрва за огрев, у случају смрти члана породице, 

елементарних непогода и у другим случајевима када то неопходно по процени Центра.  
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 Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне нето зараде по запосленом у 

општини Алексинац који претходи месецу у коме се врши исплата, а по последњем објављеном податку 

Републичког завода за статистику.  

  Једном лицу може се у току године одобрити више пута једнократна новчана помоћ, с тим да укупан 

износ у току године не може бити већи од износа утврђеног у ставу 4. овог члана, имајући у виду проценат 

искоришћења у односу на последњи објављени податак о просечној заради оствареној по запосленом у 

општини Алексинац  у месецу који претходи месецу у ком се врши исплата. 

              

Члан 19. 
                 Једнократна помоћ у натури додељује се на основу решења Центра у виду основних животних 

намирница (брашно, уље, шећер, со, конзерве, зимница, огрев, одећа, обућа и др.) и средства за хигијену 

(прашак за прање, сапун и др.), уколико се обезбеде од Црвеног крста или других правних и физичких лица. 

                 Једнократна помоћ у натури може се додељивати месечно или  периодично, зависно од количина и 

потреба које се овом врстом помоћи задовољавају. 

 

Члан 20. 
                  Право на једнократну новчану помоћ могу остварити грађани са територија других општина, који 

се тренутно налазе на територији општине Алексинац и нађу се у изузетно тешкој ситуацији која захтева 

неодложно обезбеђивање новчаних средстава, с тим што се од Центра, који обавља послове на подручју на 

коме такво лице има пребивалиште рефундира износ дате новчане помоћи. 

 

Члан 21. 
                   Једнократна новчана помоћ која се додељује ради прибављања лекарског уверења ради 

запошљавања, утврђивање радне способности и прекида трудноће, неће бити исплаћена кориснику, већ 

надлежној установи која је извршила одређену услугу на основу налога Центра, а по достављеној фактури.  

                   Лицима лишеним пословне способности, малолетним лицима и  лицима која нису у стању да 

располажу новчаним средствима, а којима се призна право на једнократну новчану помоћ, исплата ће се 

извршити на име законског заступника, старатеља или стручног радника Центра.                                          

     

   Члан 22. 
 Подносилац захтева за једнократну новчану помоћ који је радно способан и налази се у стању 

социјалне потребе, може се упутити на добровољно радно ангажовање уз изјаву о сагласности за обављање 

добровољног радног ангажовања у трајању до 8 (осам)  часова добровољног рада дневно,  које би се састојало 

у чишћењу јавних површина у граду или друштвено корисног рада, уколико је такво лице  радно спосoбно за 

обављање таквих делатности. 

           Добровољно радно ангажовање из става 1. овог члана биће утврђено решењем Центра као 

признавање права на једнократну новчану помоћ.  

           Цена добровољног рада по сату се утврђује на основу  Одлуке о висини минималне зараде Владе 

Републике Србије, у периоду радног ангажовања корисника. 

            Корисник може бити добровољно радно ангажован највише десет дана у месецу, односно највише 80 

радних сати у месецу. 

            Уколико корисник одбије добровољно радно ангажовање, нема право да поднесе захтев за признавање 

права на једнократну новчану помоћ три месеца од дана одбијања радног ангажовања, осим у случајевима 

хитне социјалне потребе. 

 Доборовољно радно ангажовање се обавља у Јавним комуналним предузећима општине, установама 

општине, месним заједницама, школама на територији општине или другим местима по решењу Центра. 

            Установа или предузеће у којима корисник обавља добровољни рад у обавези је да за исти обезбеди 

средства за рад и предузме заштитне мере о безбедности радно ангажованих лица.  

 Центар је у обавези да са установима и предузећима из претходног става склопи уговор о међусобној 

сарадњи. Уговор из овог става потисује директор Центра, а председник Управног одбора Центра, уколико се 

Центар појављује као корисник услуга. 

 Центар је у обавези да све кориснике који су радно ангажовани осигура за време док траје радно 

ангажовање.        

                                                                                       Члан 23. 
 Право на једнократну новчану помоћ признаје се решењем Центра за социјални рад општине 

Алексинац у коме се одређује и висина једнокрантне помоћи сваком кориснику, исплату врши рачуноводство 

Центра, а новчана средства за исплату обезбеђују се из буџета општине Алексинац. 

             Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у јединици 

локалне самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. 
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3.   Право на накнаду трошкова сахране, укопа и закупа гробног места и превоза    посмртних остатака 
           

Члан 24. 
              У случају смрти лица које је имало стално пребивалиште у општини Алексинац, које нема сроднике 

који су обавезни да изврше сахрану, или се породица умрлог налази у стању социјалне потребе, те није у 

могућности да сноси трошкове сахране, нужну погребну опрему (сандук и крст-пирамида), трошкове капеле, 

као и трошкове ископа гробног места, трошкове закупа гробног места у трајању од 10 година и превоза 

посмртних остатака сноси општина. 

               У случају из става 1. овог члана, Центар сродницима покојника предаје овлашћење – писмо за набавку 

погребне опреме, с тим што се фактура за овако набављену погребну опрему доставља Центру за социјални 

рад општине Алексинац, а средства обезбеђује општина Алексинац. 

               Овлашћење – писмо из претходног става овог члана за набавку погребне опреме садржи назив 

предузећа, односно радње код које се може по најнижој цени извршити набавка нужне погребне опреме и по 

потреби извршити превоз посмртних остатака. 

Члан 25. 
                 У случају смрти лица са територије општине Алексинац које је смештено у установу социјалне 

заштите, установи које је извршила сахрану, признају се стварни трошкови сахране који се доказују 

документима о плаћеним рачунима. 

Члан 26. 
                 У случају смрти лица смештеног у другу породицу, породици која је обавила сахрану признају се 

најнеопходнији трошкови сахране (сандук, крст или порамида, превоз и укоп посмртних остатака). 

 

Члан 27. 
                  Ако на територији општине Алексинац умре лице чији се идентитет не може утврдити, трошкове 

сахране таквог лица у Алексинцу, уз ангажовање Центра, сноси општина Алексинац. 

                   

4. Право на накнаду за путне трошкове и исхрану пролазника 

 

Члан 28. 
              Накнада за путне трошкове пролазника признаје се лицу које се нађе на територији општине 

Алексинац, ван свог пребивалишта, у стању изузетно тешке ситуације, за повратак у место пребивалишта, 

односно боравишта или за одвођење у прихватилиште. 

                Лицу које није у стању да се само врати у место пребивалишта, односно боравишта, одређује се 

пратилац. 

Једнократна новчана помоћ за случајне пролазнике одређује се у висини цене аутобуске карте. 

Корисници су у обавези да изврше подизање карте код аутопревозника, а по упуту Центра за социјални рад. 

Једнократна новчана помоћ може се одобрити у виду упута за превоз и корисницима који имају потребу 

путовања због лечења, школовања и у другим случајевима а по процени и одлуци Центра. 

                    Центар за социјални рад општине Алексинац рефундира учињене трошкове од Центра са подручја 

на коме лице (пролазник) има пребивалиште, односно боравише. 

 

5. Право на плаћање интернатског смештаја за децу са сметњама у развоју основношколског узраста 

 

Члан 29. 

Право на плаћање интернатског смештаја имају деца основно школског узраста на основу претходног 

мишљења Интересорне комисије а у циљу пружања помоћи и подршке у даљем оспособљавању и образовању 

за рад. 

              Ово право искључује право на путне трошкове деци са сметњама у развоју, која похађају основну 

школу и њиховом пратиоцу. 

Средства за ове намене се обезбеђују у буџету општине Алексинац. 

 

 

6. Право на путне трошкове деци са сметњама у развоју, која похађају основну школу и њиховом 

пратиоцу 

Члан 30.              

Деци са сметњама у развоју и њиховом пратиоцу, која похађају основну школу, обезбеђују се путни 

трошкови у висини цене месечне карте најповољнијег превозника на релацији до 100 км од места становања 

на основу претходног мишљења Интересорне комисије а у циљу пружања помоћи и подршке у даљем 

оспособљавању и образовању за рад.  
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Ово право искључује право на плаћање интернатског смештаја за децу ометену у развоју 

основношколског усзраста. 

Средства за ове намене се обезбеђују у буџету општине Алексинац. 

  

 

7. Право на рефундирање трошкова за лекове лицима у стању социјалне потребе 
 

Члан 31. 
           Лица која се нађу у стању социјалне потребе имају право на рефундирање трошкова за набављене 

лекове са листе лекова Министарства здравља за бесплатно коришћење, а изузетно и за друге лекове уколико 

Центар процени да су исти неопходни у лечењу наведених лица. 

            Није дозвољена рефундација трошкова за лекове витаминског карактера, као и лекова који се користе 

за јачање организма типа витаминских, стероидних карактера и опијата. 

 

8. Право на помоћ у решавању стамбених потреба лица у стању социјалне потребе 

 

Члан 32. 
 Право на решавање стамбених потреба лица  у стању социјалне потребе оставрује се под условима, 

на начин и по поступку прописаним надлежном Одлуком. 

              

 9. Право на субвенције по основу трошкова за комуналне производе и услуге 

 

Члан 33. 
 Право на субвенцију по основу трошкова на комуналне производе и услуге остварују корисници 

социјалне заштите са територије општине Алексинац. 

 Категорије корисника социјалних права и услуга које остварују право на субвенције по основу 

трошкова за комуналне производе и услуге, начин остваривања права, надлежност и поступак решавања о 

правима на субвенционисање комуналних производа и услуга биће ближе дефинисани Правилником о 

субвенционисању трошкова по основу комуналних производа и услуга општине Алексинац који доноси 

Општинско веће општине Алексинац. 

 

 10. Право на регресирану месечну карту ђака путника средњих школа и бесплатан превоз деце и ученика 

основних школа 

Члан 34. 

 Право на регресиран или бесплатан превоз признаје се деци и ученицима основних и средњих школа 

у складу са критеријумима дефинисаним Правилником који доноси Општинско веће општине Алексинац. 

 Избор пружаоца услуге превоза врши се путем јавне набавке, а права и обавезе општине Алексинац 

и изабраног пружаоца дефинишу се уговором. 

 

 

 V  ОСТАЛЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ   
 

Члан 35. 
        Уколико се обезбеде новчана средства у буџeту општине Алексинац, општина ће обезбедити и следеће 

услуге у области социјалне заштите: 

1) услуга дневног боравака,  

2) предах смештај,  

3) клуб за ресоцијализацију малолетних починиоца кривичних дела, 

4) коришћење услуга саветовалишта,  

5) услуга помоћи у кући и кућне неге, 

6) сигурна кућа за жртве насиља у породици, 

7) сигурна кућа за жртве трговине људима, 

8) превенција негативних појава, 

9) „Кућа на пола пута“ за децу без родитељског старања,  

10) становање уз подршку за особе са сметњама у развоју и психички оболела лица, 

11) клубови за децу, младе и осообе са сметњама у развоју, 

12) клуб за стара и одрасла лица, 

13) услуге информисања, 

14) услуге СОС телефона за жене са искуством насиља 

15) услуга Лични пратилац детета и 
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16) друге услуге за којима се укаже потреба. 

 

         Наведене услуге могу се обезбедити преко овлашћених органа општине Алексинац, установа социјалне 

заштите и удружења грађана и невладиних организација које су стручно оспособљавање за обављање  

поверених послова. 

        Средства за обезбеђење услуга  из овог члана могу се обезбедити и од стране донатора, преко пројекта и 

на друге  законом предвиђене начине.  

 

Члан 36. 
             Права на материјална давања и услуге у области социјалне заштите, предвиђена овом Одлуком, могу 

остварити грађани општине Алексинац, грађани територија других општина који привремено бораве на 

територији општине Алексинац и нађу се у стању социјалне потребе. 

 

1) Услуга дневног боравака  

Члан 37. 
            Услуга дневног боравка пружа се деци ометеној у физичком или психичком развоју, деци са аутизмом, 

деци са поремећајима у друштвеном понашању, одраслим лицима која су стекла услове за смештај у установу 

или у другу породицу ако је, у зависности од степена и врсте ометености, могућности и потреба ових лица и 

других разлога, овакав облик заштите најцелисходнији. 

           Услуга дневног боравка обезбеђује се корисницима у одговарајуће установе које врше услуге дневног 

збрињавања: установе социјалне заштите, удружења грађана, невладине организације, као и друге 

институције које су регистроване и стручно оспособљене за обављање ове делатности.  

  

2) Предах смештај 

Члан 38. 
Услуга предах смештаја омогућава привремени и повремени краткотрајни смештај ради пружања 

подршке и помоћи кориснику и његовој породици и подизању квалитета њиховог живота. Овом услугом се 

обезбеђује краткорочна и повремена нега особе са сметњама у развоју, унапређују се и развијају вештине 

самосталног живота, проширују активности које одговарају узрасту и способностима корисника и ствара се 

могућност шире социјализације. Поред тога, овом услугом обезбеђује се развијање, очување и унапређење 

снага породице, квалитетних интерперсоналних односа, превенција и ублажавање стреса и конфликата унутар 

породице. 

Услуга ће се ближе разрадити Правилником о пружању и коришћењу услуге, који доноси пружалац 

услуге. 

 

3) Клуб за ресоцијализацију малолетних починиоца кривичних дела 

 

Члан 39. 
Клуб за ресоцијализацију малолетних починиоца кривичних дела подразумева боравак малолетних 

починиоца кривичних дела или деце  са асоцијалним понашањем у просторијама које су за то намењене, у 

циљу спречавања даљег чињења кривичних дела и активног и организованог провођења слободног времена. 

            Рад са таквим особама организоваће се преко стручних лица. 

 

4)  Коришћење услуга саветовалишта 

 

Члан 40. 
        Саветовалиште пружа услуге лицима којима је потребна је помоћ у циљу санирања различитих врста 

проблема. Услуге пружају стручни радници обучени за рад у саветовалишту уз повремено ангажовање других 

институција уколико за тим постоји потреба. 

             У саветовалиштима се реализују психолошко - педагошке, социјалне и правне услуге и обухвата рад 

са категоријама:  породица, млади  и остарела лица. 

 

 

5) Помоћ у кући и кућна нега 

Члан 41. 
              Услуга помоћи у кући и кућне неге намењена је остарелим лицима која нису у могућности да брину 

о својим потребама, а не желе или не могу да буду смештена у установу социјалне заштите или деци и 

породицама деце са сметњама у развоју као превенција институционалног смештаја. Услуга помоћи у кући и 

кућне неге састоји се у чишћењу, прању, кувању, неговању у случају болести, куповини и сл. може се 
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организовати пружање услуга преко лица – геронто-домаћица, неговатељица и др. Партиципација у накнади 

за пружање услуга врши се из прихода корисника услуга или на други начин. 

             Помоћ у кући пружају геронто-домаћице неговатељице, односно особе обучене за пружање те врсте 

помоћи, уз сарадњу са Здравственим центром, када је то потребно. 

 

6) Сигурна кућа за жртве насиља у породици 

 

Члан 42. 
Сигурне куће су прихватилишта намењена свим женам и њиховој деци који су угрожени физичким, 

психичким, сексуалним и економским насиљем у породици. То је привремени смештај са циљем да се деци и 

женама пружи заштита и подршка у изласку из насиља. 

 

7) Сигурна кућа за жртве трговине људима 

 

Члан 43. 
             У случају трговине људима било које врсте, радног искоришћавања, пре свега деце, врши се 

краткотрајно збрињавање ургентним смештајем, до стицања могућности за трајно збрињавање у установе које 

су за то овлашћење или до стицања услова за повратак у породичну средину. 

 

8) Превенција негативних појава  

 

Члан 44. 
Услуга превенција подразумева активности (трибине, радионице, кампање, скупове) у циљу 

превенције појаве насиља у породици и партнерским односима.  

Центар за социјални рад општине Алексинац у сарадњи са другим установама и институцијама 

(просвета, здравство, полиција, тужилаштво), организује рад на превенцији негативних појава чије је 

постојање установљено.            

 

9) „Кућа на пола пута“ за децу и и омладину без родитељског старања 

 

Члан 45. 
            „Кућа на пола пута“ подразумева обезбеђивање потреба за становањем у ограниченом временском 

периоду особама које нису у могућности да обезбеде смештај и то за кориснике без родитењског старања у 

периоду живота пред напуштање установе у којој су били на смештају и осамостаљивања, када немају 

обезбеђен стамбени простор, нити довољно средстава за издржавање. 

 

 

10) Становање уз подршку за особе са сметњама у развоју и психички оболела лица 

 

Члан 46. 
Услуга Становање уз подршку дуготрајно је доступна особама са физичким инвалидитетом, 

интелектуалним или менталним тешкоћама, са навршених 15 година. Услуга Становање уз подршку доступна 

је најдуже две године: лицима узраста између 15 и 26 године, које по престанку смештаја у установи социјалне 

заштите или хранитељској породици, као и по престанку боравка у установи за васпитање деце и омладине, 

односно у установи за извршење кривичних санкција, не могу или не желе да се врате у биолошку или 

сродничку породицу, нити су у могућности да започну самосталан живот; лицима узраста између 15 и 26 

година, која немају могућности да и даље живе у биолошким или сродничим породицама, као алтернатива 

смештају у установу социјалне заштите или хранитељску породицу, односно ради оспособљавања за 

самосталан живот; лицима леченим од зависности од алкохола или психоактивнох супстанци, старијим од 18 

година. Услуга становања уз подршку доступна је жртвама трговине људима са навршених 15 година живота, 

најдуже годину дана. 

Члан 47. 
Сврха услуге становања уз подршку за особе са физичким инвалидитетом, интелектуалним или 

менталним тешкоћама, јесте помоћ и подршка у стицању што већег степена самосталности који им омогућава 

квалитетнији независан живот у заједници. Становањем уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај, 

стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање и укључивање корисника у заједницу. Становање 

уз подршку обезбеђује се ради спречавања коришћења услуге домског смештаја. 

 

11) Клубови за децу, младе и особе са инвалидитетом 

 



 

Број       ___35__         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____29.децембар       2020. године                       страна   1261 
 

Члан 48. 
          Отварање клубова за децу без родитељског страња, младе, остарела лица и особе са инвалидитетом, 

врши се ради пружања могућности да се ова лица баве разним осмишљеним активностима, којима не могу да 

се уобичајено баве, због лошег материјалног стања, породичним или других проблема, а у циљу развијања 

самосталности, индивидуалности, дружења и разне врсте радионичарског рада. 

  

12)  Клуб за стара и одрасла лица 

Члан 49. 
Клуб за стара и одрасла лица обезбеђује својим корисницима задовољавање свакодневних животних 

потреба: дружење, односно социјалну интеграцију и рехабилитацију, развијање солидарности, односно 

самопомоћи, културно-забавне, рекреативне, духовне и друге потребе. Клуб у складу са могућностима и 

интересовањима корисника организује радне и производне активности, кућну радиност, исхрану, прање и 

пеглање рубља и друге услуге у Клубу и у стану корисника. Клуб ће радити свакодневно, осим недељом и у 

дане државних празника и то непрекидно у времену од 08.00 до 20.00 сати. Управљање Клубом општина 

Алексинац поверава Геронтолошком центру „Јеленац“ Алексинац, а међусобна права и обавезе између 

општине и ГЦ „Јеленац“ Алексинац регулисаће се уговором на годишњем нивоу, који ће одређивати висину 

обавеза општине на годишњем нивоу. Одлуку о висини новчаних средстава на годишњем нивоу доноси 

Општинско веће општине Алексинац. 

 

13) Услуга информисања 
 

Члан 50. 
Услуга информисања пружа се особама са инвалидитетом, лицима са сметњама у психичком 

функционисању, жртвама свих врста насиља у породици и партнерском односу са територије општине 

Алексинац. 

 

  14)  Услуга СОС телефона за жене са искуством насиља 
 

Члан 51. 
Сврха социјалне услуге СОС телефона је оснаживање жена са искуством родно заснованог насиља да 

остваре живот без насиља. Корисници услуге су жене које су имале искуство, односно које су доживеле 

насиље. 

 

14) Услуга Лични пратилац детета  

Члан 52. 

Личног пратиоца детета има дете и ученик са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме 

је потребна подршка за задовољење основних потреба у свакодневном животу у области кретања, 

одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у 

васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак 

средње школе, када родитељи не могу да обављају ту функцију. 

Лични пратилац детета је пратилац детета на редовном школовању, почев од припремног 

предшколског узраста до краја редовног школовања, који пружа одговарајућу индивидуалну практичну 

подршку самом детету ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници. 

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне 

подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег 

нивоа самосталности. 

Лични пратилац детета може бити ангажован за вођење и довођење детета у школу и из школе, може 

пружати подршку детету које се отежано креће, подршку приликом облачења, пресвлачења, исхране, 

одласка у тоалет, припрему књига и опреме за вртић, односно школу, помоћ у коришћењу градског 

превоза, одлазак на игралиште и слично. 

Ангажовање личног пратиоца детета предлаже Комисија за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику која је формирана на територији Града, а на 

основу поднетог захтева родитеља, односно старатеља детета или захтева по службеној дужности на 

иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне 

заштите уз претходну сагласност родитеља односно старатеља детета. 

Учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима услуге личног 

пратиоца детета, процедура одабира корисника и мерила и критеријуми за пружање услуге утврђују се 

Правилником. 
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Услугу личног пратиоца детета организује и спроводи установа, организација, друго правно или 

физичко лице које испуњава Законом прописане услове за пружање услуге, а на основу наручивања и 

уговарања услуге од стране Града у складу са Правилником и Законом о јавним набавкама. 

Члан породичног домаћинства у коме живи корисник, сродник у правој линији као ни брат и сестра, 

односно рођени брат и сестра по оцу или мајци корисника, се не може ангажовати као лични пратилац 

детета. 

 

16)  Друга врсте услуга за којима се укаже потреба 

 

                                                                     Члан 53. 
Уколико се установи да постоји потреба за неким другим врстама услуга које нису наведене у овој 

Одлуци и за то се обезбеде потребна новчана средства, исте ће се одговарајућим актом надлежне установе или 

органа установити. 

 

 

VII  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА 

 

Члан 54. 
 Поступак за остваривање права и услуга из ове Одлуке покреће се на захтев странке, односно њеног 

законског заступника или старатеља и по службеној дужности. 

 Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом. 

 Центар покреће поступак по службеној дужности на своју иницијативу или поводом иницијативе 

грађана или овлашћених органа и других правних и физичких лица када је то у интересу лица или друштвене 

заједнице или када постоји интерес трећих лица. 

 Када се као корисник права и услуга појављује породица за носиоца права одређује се један 

пунолетан, пословно способан члан породице. 

 

       Члан 55.  
 О захтевима за остваривање права и услуга из ове Одлуке одлучује у првом степену Центар за 

социјални рад  Алексинац, уколико овом Одлуком није другачије предвиђено. 

 Поступак за остваривање и заштиту права и услуга из ове Одлуке води се по одредбама Закона о 

социјалној заштити и Закона у општем управном поступку. 

 Ради потпунијег сагледавања социјалних потреба корисника Центар, када решава у првом степену, 

може тражити мишљење компетентних органа и појединаца. 

 

Члан 56. 
 О захтевима за остваривање права из ове одлуке, Центар одлучује решењем. 

 У случају када странка подноси захтев за коришћење услуге, ако Центар процени да постоји потреба 

за пружањем услуге, издаје упут за коришћење услуге у складу са одредбама Закона о социјалној заштити. 

 Уколико Центар процени да не постоји потреба за коришћењем услуге захтев странке одбија 

решењем. 

Члан 57. 
 Против решења Центра, којим се одлучује о праву странке из ове Одлуке, може се изјавити жалба 

Општинском већу општине Алексинац. Коначну одлуку о праву странке доноси Општинско веће општине 

Алекиснац. 

 

Члан 58. 
 Исплату новчаних износа остварених по основу права утврђених овом Одлуком врши Центар осим 

ако овом Одлуком није одређен неки други орган или установа. 

 Услуге социјалне заштите (дневни боравак за децу са сметњама у развоју, дневни центар за одрасла 

и стара лица, прихватилиште за жртве породичног насиља и становање уз подршку за младе који се 

осамостаљују) у обиму и под условима утврђеним овом Одлуком обезбеђују се у објектима на територији 

општине Алексинац, уколико такви објекти постоје. 

Члан 59. 
 Услуге предвиђене овом Одлуком, за којима постоји потреба, а не могу их обезбедити у потребном 

обиму установе социјалне заштите које је основала Општина, набављају се од пружаоца услуга социјалне 

заштите који је лиценциран, кроз поступак јавне набавке, у складу са Законом о социјалној заштити и Законом 

о јавним набавкама. 

 Уговор о јавној набавци из става 1. овог члана закључује се између наручиоца услуге, односно 

општине и одабраног пружаоца услуге.  
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Члан 60. 
 Центар је дужан да води посебну евиденцију о признатим правима и услугама, а на захтев 

Општинског већа општине Алексинац дужан је да достави извештај о признатим правима и услугама и 

утрошеним средствима. 

 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61. 
 Средства за остваривање права по овој Одлуци обезбеђују се у буџету општине Алексинац и наменски 

се преносе на жиро рачун Центра за социјални рад Алексинац према врстама права и облика социјалне 

заштите. 

 Средства за услуге предвиђене овом одлуком обезбеђују се у буџету општине Алексинац и наменски 

се преносе на жиро рачун пружаоца услуге. 

 У буџету општине Алексинац опредељују се и потребна средства за финансирање радника на 

обављању послова социјалног рада из надлежности локалне самоуправе. Сагласност за финансирање радника 

даје Општинско веће општине Алексинац.  

            Осим средстава из буџета општине Алексинац, могу се користити и средства обезбеђена на други 

начин путем пројекта, донација или на други начин. 

 

Члан 62. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о социјалној заштити општине 

Алексинац („Службени  лист Општине Алекинац“ број 10/13, 15/13, 23/14, 4/15, 13/15, 29/15, 6/16 и 26/17). 

 

Члан 63. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине  

Алексинац“. 

 

I Број: 011-118 

У Алексинцу, 29.12.2020.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                           Председник                           

                                                                                                                            Ненад Станковић, с.р. 

 

 

На основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020), члана 50. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закион, 95/2018-

др.закон, 10/2019 и 86/2019-др.закон), Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма 

васпитања и образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 146/2014) и члана 40. став 

1. тачка 11. Статута општине Алексинац („Службeни лист општине Алексинац” број 29/18), Скупштина 

општине Алексинац на седници одржаној 29.12.2020.године, донела jе 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА  

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЛАНЕ“ У АЛЕКСИНЦУ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се економска цена и учешће корисника услуга у еконoмској цени програма 

васпитања и образовања  Предшколске установе „Лане“ у Алексинцу, чији је оснивач општина Алексинац. 

 

Члан 2. 

 Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Лане“ у Алексинцу 

утврђује се у износу од 30.923,01 динара месечно по детету. 

 Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. 

овог члана са бројем радних дана у месецу.  

 Економска цена се утврђује за целодневне облике рада у трајању од 11 часова дневно. 
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      Члан 3. 

 Учешће корисника услуга у економској цени по детету на месечном нивоу износи 6.184,60 динара 

или 20% од утврђене економске цене по детету. 

 Учешће локалне самоуправе у економској цени утврђује се у износу од 24.738,41 динар што је 80% 

од утврђене економске цене по детету.  

      Члан 4.  

 У  случају затварања групе (јаслена, васпитна и ппп) или објекта ПУ „Лане“ због ситуације изазване 

COVID 19 за дане одсуства детета услуга се не наплаћује.  

 

Члан 5.  

 Саставни део ове одлуке је Предлог економске цене програма васпитања и образовања у 

Предшколској установи „Лане“ израђен од стране Комисије за утврђивање економске цене. 

 

Члан 6. 

 Oдлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“, а 

примењиваће се од 01.01.2021.године. 

 

       I Број: 011-119 

         У Алексинцу, 29.12.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

      ПРЕДСЕДНИК 

        Ненад Станковић, с.р. 

  

   На основу члана 4. и 9.став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике 

Србије”, број 88/2011, 104/2016 и 95/18 ) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени 

лист општине Алексинац”, број 29/18), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 29.12.2020. 

године, донела је 

О Д Л У К А 

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан1. 

            Овом Одлуком поверава се обављање послова Јавном комуналном предузећу „Водовод и 

канализација“Алексинац за 2021.годину. 

Члан 2. 

          Послови који се поверавају  Јавном предузећу обухватају: 

 

         1.Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.  

         2.Одржавање чистоће на површинама јавне намене.   

         3.Текућа поправка и одржавање сеоских водовода.        

 

       Услови за обављање наведених послова уређени су законом и одлуком оснивача, а обављање послова из 

става 1. овог члана поверава се Јавном предузећу, које је технички опремљено и кадровски оспособљено за 

обављање поверених комуналних делатности.            

 

Члан 3. 

          Обављање поверених послова Јавном предузећу обавља се на следећи начин: 

 

1.Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода обухвата: 

-Редовно чишћење гајгер сливника машински, канал џет возилом, 

-Ванредно чишћење гајгер сливника  са ручним чишћењем и вађењем песка и наноса из истог, одвоз до 

депоније и машинско чишћење канал џет возилом, 
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-Комплетна замена гајгер сливника по предрачуну конкретних радова и количина које Општинска управа 

општине Алексинац и ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац буду уговорила; 

-послове одржавања објеката за кишну воду на саобраћајницама на територији општине Алексинац. 

2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене обухвата редовно одржавање јавних чесми и фонтана. 

3.Текућа поправка и одржавање сеоских водовода и извршење Решења Одељења за инспекцијске послове 

општинске Управе општине Алексинац. 

 

Члан 4. 

       Финансирање поверених послова из члана 2. ове Одлуке извршаваће се из Буџета општине Алексинац.  

 

Члан 5. 

        Ценовник услуга доноси Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, уз претходно 

прибављено мишљење Одељења за комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Алексинац, 

на које даје сагласност Општинско веће општине Алексинац. 

 

Члан 6. 

       Надзор над спровођењем одредби ове одлуке вршиће Одељење за комуналне и грађевинске послове 

Општинске управе општине Алексинац. 

Члан 7. 

     Уговоре о поверавању послова из члана 2.ове Одлуке закључује Општинска управа општине Алексинац. 

Члан 8. 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац.“ 

 

 

I Број: 011-120 

У Алексинцу, 29.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Ненад Станковић, с.р. 

 

 

                   На основу члана 4. и 9. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике 

Србије”, број 88/2011, 104/2016 и 95/18 ) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени 

лист општине Алексинац”, број 29/18), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 29.12.2020. 

године, донела је 

О Д Л У К А 

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 

2021.ГОДИНУ 

 

Члан.1. 

            Овом Одлуком поверава се обављање послова Јавном предузећу за путеве и стамбено комуналну 

делатност општине Алексинац за 2021.годину. 

 

Члан 2. 

         Послови који се поверавају Јавном предузећу обухватају: 

          1.Одржавање улица и путева;  

          2.Одржавање стамбених зграда;  

          3.Одржавање пословних објеката.   
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         Услови за обављање наведених послова уређени су законом и одлуком оснивача, а обављање послова из 

става 1. овог члана поверава се Јавном предузећу, које је технички опремљено и кадровски оспособљено за 

обављање поверених комуналних делатности.      

       

Члан 3. 

        Обављање поверених послова Јавном предузећу обавља се на следећи начин: 

 

      1. Одржавање улица и путева обухвата: 

а) редовно одржавање локалних путева, улица и јавних површина на територији општине Алексинац  и то: 

-одржавање некатегорисаних путева; 

-одржавање коловоза и банкина, одржавање трупа и трупног појаса и остале радове неопходне за несметано 

и безбедно одвијање саобраћаја и извршење Решења Одељења за инспекцијске послове општинске Управе 

општине Алексинац; 

б) одржавање путних објеката, 

в)зимско одржавање путева и улица, 

г)одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације. 

     2.Одржавање стамбених зграда у смислу извршења Решења Одељења за инспекцијске послове Општинске 

управе општине Алексинац. 

     3.Одржавање пословних објеката у складу са Програмом одржавања стамбено пословних објеката. 

 

Члан 4. 

        Финансирање поверених послова из члана 2. ове Одлуке извршаваће се из Буџета општине Алексинац.     

        

Члан 5. 

        Ценовник услуга доноси Надзорни одбор ЈП за Путеве и стамбено комуналну делатност општине 

Алексинац, уз претходно прибављено мишљење Одељења за комуналне и грађевинске послове Општинске 

управе општине Алексинац, на које даје сагласност Општинско веће општине Алексинац. 

 

Члан 6. 

       Надзор над спровођењем одредби ове одлуке вршиће Одељење за комуналне и грађевинске послове 

Општинске управе општине Алексинац. 

Члан 7. 

     Уговоре о поверавању послова из члана 2.ове Одлуке закључује Општинска управа општине Алексинац. 

 

Члан 8. 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац.“ 

I Број: 011-121 

У Алексинцу, 29.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Станковић, с.р. 

 

                   На основу члана 4. и 9.став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике 

Србије”, број 88/2011, 104/2016 и 95/18 ) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Алексинац („Службени 

лист општине Алексинац”, број 29/18), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 29.12.2020. 

године, донела је 

О Д Л У К А 

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА 

ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 



 

Број       ___35__         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____29.децембар       2020. године                       страна   1267 
 

Члан 1. 

            Овом Одлуком поверава се обављање послова Јавном комуналном предузећу „Комуналне услуге“ 

Алексинац  за 2021. годину. 

 

Члан 2. 

          Послови који се поверавају Јавном предузећу обухватају:           

           

          1. Одржавање чистоће на површинама јавне намене;           

          2. Одржавање јавних зелених површина;          

          3. Делатност зоохигијене; 

          4. Управљање комуналним отпадом; 

          5. Одржавање зоне непосредне санитарне заштите водоакумулације Бован; 

          6.Управљање јавним паркиралиштима. 

         

       Услови за обављање наведених послова уређени су законом и одлуком оснивача, а обављање послова из 

става 1. овог члана поверава се Јавном предузећу, које је технички опремљено и кадровски оспособљено за 

обављање поверених комуналних делатности.            

 

Члан 3. 

        Обављање поверених послова Јавном предузећу обавља на следећи начин: 

 

          1. Одржавање чистоће на површинама јавне намене у Алексинцу и централној улици у Житковцу;    

 - обухвата чишћење коловоза и тротоара са одвожењем смећа и одлагањем на градску депонију; 

- пречишћавање коловоза и тротоара са одвожењем смећа и одлагањем на градску депонију; 

- прање коловоза са предходним пречишћавањем и одвожење смећа и  

- изношење смећа из посуда за смеће са јавних површина; 

- пражњење контејнера после вашара.       

          2. Одржавање јавних зелених површина у Алексинцу, Житковцу и на Алексиначком Руднику;          

          3. Делатност зоохигијене; 

          4. Управљање комуналним отпадом; 

-обухвата  чишћење неуређених депонија у насељеним местима где је организовано прикупљање и одвожење 

комуналног отпада а по предлогу Одсека за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне 

средине, Одељења за привреду Општинске управе општине Алексинац.  

          5. Одржавање зоне непосредне санитарне заштите водоакумулације Бован; 

          6.Управљање јавним паркиралиштима: 

- одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени 

простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, 

одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим 

посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као 

и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима 

предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања 

комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга и извршење 

Решења Одељења за инспекцијске послове општинске Управе општине Алексинац. 

 

Члан 4. 

        Финансирање поверених послова из члана 2. ове Одлуке извршаваће се из Буџета општине Алексинац.    

         

Члан 5. 

        Ценовник услуга доноси Надзорни одбор ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац уз претходно прибављено 

мишљење Одељења за комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Алексинац на које даје 

сагласност Општинско веће општине Алексинац. 

 



 

Број       ___35__         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        _____29.децембар       2020. године                       страна   1268 
 

Члан 6. 

       Надзор над спровођењем одредби ове одлуке вршиће Одељење за комуналне и грађевинске послове 

Општинске управе општине Алексинац. 

 

Члан 7. 

     Уговоре о поверавању послова из члана 2.ове Одлуке закључује Општинска управа општине Алексинац. 

 

Члан 8. 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алексинац.“ 

I Број: 011-122 

У Алексинцу, 29.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                               Ненад Станковић, с.р. 

 

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 –др. закон), чл. 32.став 1. тач. 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 –др. закон, 101/2016 –др. закон и 47/2018) 

и чл. 40. тач. 6 Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, бр. 29/2018), Скупштина 

општине Алексинац на седници одржаној дана 29.12.2020.године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Локалног акционог плана запошљавања општине Алексинац за 

2021. годину. 

Члан 2. 

Локалним акционим планом запошљавања општине Алексинац за 2021. годину дефинисаће се 

приоритети и циљеви политике запошљавања на територији општине Алексинац у току 2021. године, 

утврдиће се мере и програми за остваривање постављених приоритета и циљева, као и људски и финансијски 

ресурси за њихову имплементацију, идентификоваће се носиоци активности, подела одговорности и 

обезбедиће се механизми за праћење реализације и утицаја мера обухваћених овим планом. 

 

Члан 3. 

Локални акциони план биће израђен у сагласности са Стратегијом запошљавања у Републици Србији 

за период 2021 – 2026. године и Акционим планом запошљавања Републике Србије за период 2021 – 2023. 

године. 

 

Члан 4. 

Налаже се Одсеку за локални економски развој општине Алексинац да у складу са датим смерницама 

приступи изради Локалног акционог плана запошљавања општине Алексинац за 2021. годину. 

 

Члан 5. 

Локални савет за запошљавање општине Алексинац даје мишљење на нацрт Локалног акционог плана 

запошљавања општине Алексинац за 2021. годину. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

I Број:011-123 

У Алексинцу, дана 29.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                      Председник 

                                                                                                      Ненад Станковић, с.р. 
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На основу чл. 32 тач. 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 

-  др. закон, 101/2016 – др. закон и  47/2018), Националне Стратегије за младе за период од 2015 до 2020.године 

(„Службени гласник РС“, бр. 22/2015) и чл. 40 тач. 29 Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“ бр. 29/18), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 29.12.2020.године, донела 

је: 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 

 ЗА ПЕРИОД 2020 – 2025. године 

 

Члан. 1 

  Мења се „Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе за период 2020 – 2025. 

године (у даљем тексту: Локални акциони план)“, број: I/011 – 107 од 16.12.2019. године, и то тако што се у 

називу стратешког документа „Локални акциони плана за младе за период 2020 - 2025. године“, члану 1. и 

члану 4. мења период важења ЛАП-а и сада гласи „Локални акциони план за младе за период 2021 – 2026. 

године“ 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

I Број:011-124 

У Алексинцу, дана 29.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                                                Председник 

                                                                                                                                                  Ненад Станковић, с.р. 

 

На основу члана 32. тачка 6. Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 9 Закона о Планском систему Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, број 30/2018) и члана 40. став 1. тачка 4 Статута општине Алексинац („Службени 

лист општине Алексинац“ број 29/18), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 29.12.2020. 

године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 

ПЕРИОД 2020 – 2027. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Мења се „Одлука о приступању изради Плана развоја општине Алексинац за период 2020–2027. 

године“, број I/011 – 69 од 10.09.2020. године, и то тако што се у називу стратешког документа „План 

развоја општине Алексинац за период 2020 – 2027. године“, члану 1, члану 3. и члану 4. мења период 

важења Плана развоја општине Алексинац и сада гласи „План развоја општине Алексинац за период 2021 – 

2028. године“.  

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8(осам) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

 

I Број:011-125 

У Алексинцу, дана29.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                                                Председник 

                                                                                                                                                  Ненад Станковић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 4 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 -  др. закон, 101/2016 – др. закон и  47/2018), и чл. 40 тач. 4 Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“ бр. 29/18), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 

29.12.2020.године, донела је 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 2020 – 2030.ГОДИНЕ 

Члан 1. 

 Мења се „Одлука о приступању изради Плана одрживе урбане мобилности општине Алексинац за 

период 2020 – 2030.године“, број I/011 – 15 од 14.02.2020. године, и то тако што се у називу стратешког 

документа „План одрживе урбане мобилности општине Алексинац за период 2020 -2030.године“, члану 1. и 

члану 3. мења период важења ПОУМ-а и сада гласи „План одрживе урбане мобилности општине Алексинац 

за период 2021 – 2031. године.“ 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

I Број:011-126 

У Алексинцу, дана 29.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                                                  Председник 

                                                                                                                                                  Ненад Станковић, с.р. 

       

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине 

Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), а полазећи од Стратегије за реформу јавне 

управе у Републици Србији коју је усвојила Влада Републике Србије и узимајући у обзир Стратегију за 

иновације и добро управљање на локалном нивоу коју је одобрио Комитет Министара Савета Европе и 

принципе доброг управљања који из ње произлазе, Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 

29.12.2020. године, донела је 

 

    ДЕКЛАРАЦИЈУ  

О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Општина Алексинац ће успоставити и организовати функцију људских ресурса на начин који ће 

осигурати њен стратешки значај и утицај у планирању развоја општине и обезбедити одговорност свих 

руководећих структура у њеном ефикасном функционисању. 

Добро организована функција управљања људским ресурсима у општини Алексинац представља 

један од кључних чиниоца система локалне самоуправе, који обезбеђује да се приликом управљања пословима 

локалне самоуправе и остваривања услуга према грађанима и привреди примењују поузданост, ефикасност и 

делотворност, отвореност и транспарентност, етичко понашање, компетентност и стручност, иновативност и 

отвореност, који представљају део правца реформе јавне управе у Републици Србији и део принципа доброг 

управљања које промовише Савет Европе. 

 

Члан 2. 

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 

Општина Алексинац развијаће функцију управљања људским ресурсима како би се обезбедили 

услови за ангажовање стручних кадрова, који посао обављају предано, савесно и професионално, који негују 

међусобну сарадњу и однос поверења и поштовања, имају потребу за сталним личним и професионалним 
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развојем, поштују вредности организације и етичке стандарде и нуде ефикасне и делотоворне услуге свим 

грађанима, као и привреди.  

Члан 3. 

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 

Општина Алексинац континуирано ће развијати људске ресурсе у раду органа и служби, јавних 

предузећа, установа и других организација чији је оснивач и обезбедиће пуно спровођење  свих функција 

управљања људским ресурсима у складу са правним оквиром који уређује ову област. 

Општина Алексинац континуирано ће развијати, проширивати и унапређивати организацију, улогу, 

значај и капацитете за спровођење функције управљања људским ресурсима у органима и службама, јавним 

предузећима, установама и другим организацијама чији је оснивач, како би општина Алексинац била 

препознатљива по: 

 

 Стратешком, креативном и иновативном приступу у управљању људским ресурсима;  

 Руковођењу и подстицању организационе културе која вреднује тимски дух, стручност и 

професионалност, креативност и иновативност, интегритет, спремност на континуирано учење, знање и 

искуство својих запослених; 

 Разумевању да су запослени у органима и службама општине и јавним предузећима, установама и другим 

организацијама чији је оснивач, њен најважнији ресурс; 

 Доброј пракси у планирању људских ресурса;  

 Транспарентном попуњавању радних места, које ће омогућити ангажовање стручног и професионалног 

особља, на основу вредности и компетентности;  

 Стварању адекватних могућности за стручно усавршавање и образовање свим запосленим под једнаким 

условима, а сходно утврђеним потребама; 

 Непристрасном вредновању учинка запослених према јасно дефинисаним и транспарентним мерилима 

заснованим на закону, на коме ће заснивати изгледи за напредовање у каријери; 

 Пружању квалитетних услуга запосленима, у смислу личног и правног саветовања, заштите на раду, 

успешног управљања променама и неопходне административне подршке; 

 Мотивисању и охрабривању запослених да исказују своје капацитете и искористе своје потенцијале на 

најбољи могући начин, да показују своје вештине,  деле и размењују знања са својим колегама и да буду 

посвећени свом каријерном развоју; 

 Доношењу аката, процедура и правила рада која подржавају и подстичу индивидуалну и организациону 

ефикасност и ефективност. 

 

Члан 4.  

ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 

Оппштина  Алексинац настојаће да обезбеди примену следећих мера:  

 

 Инкорпорираност циљева управљања људским ресурсима у стратешко планирање; 

 Квалитетну анализу кадрова и анализу потреба њиховог развоја ради извршења стратешких циљева; 

 Привлачење квалитетних кадрова и попуњавање радних места стручним кадровима, уз поштовање 

принципа једнаких могућности за све; 

 Унапређење ефективности рада појединаца и радних тимова и континуирано мотивисање запослених 

за обављање њихових функција и одговорност и за стручни и лични развој; 

 Подршку запосленима у остваривању радних циљева и задатака и остваривању бољих резултата и 

учинка; 

 Обезбеђивање континуираног стручног усавршавања запослених и осигурање одговарајућих начина 

за њихов лични и професионални развој; 

 Развијање креативности и иновативности запослених; 

 Промовисање и примену транспарентног поступка вредновања учинка запослених, који је заснован 

на јасно утврђеним мерилима; 

 Развој повољних услова за рад и сигурног радног окружења; 

 Пружање неопходне саветодавне подршке запосленима и помоћ у решавању  проблема и изазова; 

 Промовисање и утврђивање организационе културе и примену принципа родне равноправности, 

сразмерне заступљености припадника националних мањина и спречавање било ког вида 

дискриминације запослених; 

 Поштовање организационих вредности, етичких стандарда и кодекса понашања службеника. 
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Члан 5.  

ОБЈАВЉИВАЊЕ 

Декларацију о улози функције управљања људским ресурсима у општини Алексинац објавити у 

„Службеном листу општине Алексинац”, као и на веб презентацији општине Алексинац. 

I Број:011-127                                                                                    

У Алексинцу, 29.12.2020. године                                                                                            

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ      

                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                              Ненад Станковић, с.р. 

      

На основу члана 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 

15/2016 и 88/2019), члана 56. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено 

комуналну делатност општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 20/2016 и 11/2017) и 

члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), 

Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 29.12.2020. године, донела је 

 

                                                                         РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ 

ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 I 

Утврђује се да Милошу Милошевићу, специјалисти струковном инжењеру саобраћаја из Прћиловице, 

ул. Милентија Поповића бр. 16, престаје мандат директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну 

делатност општине Алексинац са 31.12.2020. године, због подношења оставке. 

                                                                                              II 

Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу општине 

Алексинац“.   

  III                                                                                  

Решење доставити: именованом, Јавном предузећу за путеве и стамбено комуналну делатност 

општине Алексинац и Одељењу за скупштинске послове општине Алексинац. 

 

I Број: 020-348 

У Алексинцу, 29.12.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Станковић, с.р. 

 

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 

15/2016 и 88/2019), члана 61. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено 

комуналну делатност општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 20/2016 и 11/2017) и 

члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), 

Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 29.12.2020. године, донела је 

 

                                                                         РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И 

СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 I 

Новица Драгићевић, дипломирани инжењер електронике из Алексинца, ул. Вука Караџића бр. 6, 

именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност 

општине Алексинац, почев од 01.01.2021. године. 
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                                                                                              II   

Мандат вршиоца дужности директора траје до именовања директора Јавног предузећа за путеве и 

стамбено комуналну делатност општине Алексинац по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже једну годину. 

  

 III                                                                                

Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

                                                                                         IV 

Решење доставити: именованом, Јавном предузећу за путеве и стамбено комуналну делатност 

општине Алексинац и Одељењу за скупштинске послове општине Алексинац. 

 

I Број: 020-349 

У Алексинцу, 29.12.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Станковић, с.р. 

 

 

На основу члана 47. Пословника Скупштине општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 5/2019), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 29.12.2020.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

Члану Општинског већа општине Ивици Марковићу из Алексинца, улица Руже Леринц бр. 3, престаје 

мандат члана Општинског већа због подношења оставке. 

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

III 

     Одлуку доставити: Именованом, Одељењу за финансије, Персоналној служби и Архиви општине 

Алексинац. 

I Број: 020-346 

У Алексинцу, 29.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                              Председник 

                                                                                                        Ненад Станковић, с.р. 

 

На основу чланова 43. и 45. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чланова 41. и 43. Пословника Скупштине општине 

Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 5/2019)  Скупштина општине Алексинац на седници 

одржаној дана 29.12.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

Бира се Емилијан Милосављевић  за члана Општинског већа општине Алексинац. 

 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

III 
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      Решење доставити: Именованом, Одељењу за финанасије, Персоналној служби и Архиви општине 

Алексинац. 

 

I Број:020-347 

У Алексинцу, 29.12.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                 Председник 

Ненад Станковић, с.р. 
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