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Година  XXVI     Бр. 11                           13. Април   2017. године                        Бесплатан примерак 

 

 

У складу са чланом 92. став 2. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, испр. 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и чланом 52. тачка 2. Статута 

општине Алексинац („Сл.лист општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Скупштина општине 

Алексинац на седници одржаној дана 13.04.2017. године  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета општине Алексинац за 2016. годину 

 

Члан 1. 

 У поступку доношења одлуке о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2016. годину 

ангажовати ревизора за обављање екстерне ревизије финансијских извештаја који чине садржај завршног 

рачуна у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 2. 

 Државна Ревизорска институција дала је сагласност број 400-1111/2017-04 да екстерну ревизију 

завршног рачуна буџета општине Алексинац за 2016. годину обави друго лице које испуњава услове за 

обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује буџетско 

рачуноводство и ревизија. 

 

Члан 3. 

 Поступак ревизије извршити у складу са календаром за подношење годишњих финансијских 

извештаја из члана 78. Закона о буџетском систему и Извештај приложити као саставни део одлуке о 

завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2016. годину. 

 

Члан 4. 

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

 

I  Број: 011-18 

у Алексинцу, 13.04.2017.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Председник, 

Грујица Вељковић, с.р 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                 ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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На основу члана 30. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), Уредбе о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2016) и 

члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 8/08, 7/13, 9/15 и 

21/15), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 13.04.2017.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА И ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Одлуком о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Алексинац (у даљем тексту: Одлука) прописује се начин и поступак спровођења јавног конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Алексинац (у даљем тексту: Предузеће), састав, 

организација и рад Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Алексинац чији је оснивач 

општина Алексинац (у даљем тексту: Комисија) као и друга питања од значаја за спровођење поступка 

именовања директора. 

 

II НАЧИН И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА 

 

Члан 2. 

Поступак за избор и именовање директора предузећа (у даљем тексту: Изборни поступак) спроводи се 

у складу са Законом о јавним предузећима, Уредбом и овом Одлуком. 

 

Изборни поступак покреће се шест месеци пре истека периода на који је директор Предузећа 

именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

Директора предузећа именује Скупштина општине, по спроведеном јавном конкурсу. 

Спровођење јавног конкурса започиње доношењем Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 

именовање директора јавних предузећа. 

Одлуку из става 4. овог члана доноси Скупштина општине Алексинац на предлог Општинског већа. 

Иницијативу за доношење предлога из става 5. овог члана може поднети и Надзорни одбор предузећа, 

преко надлежне Општинске управе. 

 

Члан 3. 

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора предузећа, коју припрема надлежна 

Општинска управа, садржи: 

-пословно име и седиште јавног предузећа за које се расписује јавни конкурс за именовање директора; 

-рокове у изборном поступку; 

-информације о начину подношења пријаве, начину провере стручне оспособљености, знања и 

вештина које се оцењују и избором поступку; 

-као и друге податке и елементе неопходне за изборни поступак. 

Одлука из става 1. овог члана објављује се у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

Члан 4. 

Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 

директора предузећа, обавезно садржи податке о: 

 

- јавном предузећу (пословно име и седиште), 

- пословима - циљеви оснивања јавног предузећа из Акта о оснивању, 

- месту рада, 

- условима за именовање директора (опште и посебне), 

- стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начин 

њихове провере, 

- року у коме се подносе пријаве, 
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- адреса на коју се пријаве подносе, 

- доказима и документацији који се прилажу уз пријаву на конкурс, 

- лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу. 

 

Члан 5 . 

Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказе који се односе на испуњеност услова за именовање. 

Докази које кандидат треба да поднесе морају бити наведени у огласу из члана 4. ове Одлуке, а у 

складу са Законом о јавним предузећима и Статутом предузећа. 

 

Члан 6. 

Након доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса, оглас о јавном конкурсу објављује се у 

„Службеном гласнику РС“ и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса. 

Оглас о јавном конкурсу, објављује се и на званичној интернет страни општине Алексинац, с тим што 

се мора навести када је оглас објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 

Члан 7. 

Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III САСТАВ КОМИСИЈЕ 

Члан 8. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора јавних предузећа општине Алексинац (у 

даљем тексту: Комисија) коју образује Скупштина општине, посебним решењем у складу са Законом и овом 

одлуком. 

Комисија има пет чланова од којих је један председник. 

Комисија има секретара, који учествује у раду Комисије, без права одлучивања. 

Секретар Комисије именује се из реда дипломираних правника запослених у јединици локалне 

самоуправе и обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије. 

 

Члан 9. 

Комисија се именује на период од три године. 

Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у Скупштини аутономне 

покрајине, одборници у Скупштини општине Алексинац, као ни изабрана, именована и постављена лица у 

органима јединице локалне самоуправе. 

 

Комисија има право на накнаду за свој рад. 

 

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ 

 

Члан 10. 

Комисија ради и одлучује на седницама. 

Седницу Комисије сазива председник Комисије. 

У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице комисије сазива и њима 

председава најстарији члан Комисије. 

 

Члан 11. 

Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује већина од укупног броја 

чланова Комисије. 

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије. 
На седници Комисије води се записник. У записник се обавезно уносе: датум и место одржавања 

седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних чланова Комисије, све фазе изборног поступка, предлози и 

ставови изнети на седници, резултати сваког гласања, као и свако издвојено мишљење. 

Записник Комисије потписује председник, односно председавајући Комисије. 

Комисија може донети Пословник о раду, као и друга акта која су неопходна за рад и функционисање 

Комисије. 
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V ИЗБОРНИ ПОСТУПАК 

 

Члан 12. 

По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије, односно лице из члана 10. ове 

Одлуке, заказује седницу Комисије, на којој ће се евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и поднети 

докази. 

Чланови комисије су дужни да на почетку седнице, дају писане изјаве о томе да ли они или са њима 

повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса. 

Повезано лице из става 2. овог члана је супружник или ванбрачни партнер функционера, крвни 

сродник функционера у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, 

усвојитељ или усвојеник функционера, као и свако друго правно или физичко лице које се према другим 

основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са функционером. 

На седници из става 1. овог члана Комисија обавезно проверава: 

- да ли су све пријаве достављене у року који је одређен огласом о јавном конкурсу, 

- да ли су пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о 

пријави на предметни конкурс и 

- да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени. 

 

Члан 13. 

У случају ако Комисија утврди да пријава има неки од недостатака ближе дефинисаних чланом 12. ове 

Одлуке, закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну. 

Против закључка из става 1. овог члана, није допуштена посебна жалба. 

 

Члан 14. 

Након извршене провере Комисија, посебним актом саставља списак кандидата који испуњавају 

услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак. 

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писано обавештење о томе кад 

отпочиње изборни поступак, најмање пет дана пре отпочињања изборног поступка. 

Ако се поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе 

када почиње наредни део изборног поступка. 

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да 

учествује у наредном делу изборног поступка. 

У изборном поступку из става 1. овог члана, Комисија врши оцењивање стручне оспособљености, 

знања и вештина кандидата ради састављања ранг листе кандидата, у складу са мерилима прописаним Уредбом 

о мерилима за именовање директора јавног предузећа. 

   
Члан 15. 

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну примену 

знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа одређених у складу са законом. 

Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је делатност за чије 

је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно предузеће, 

познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима 

се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног 

управљања, као и општих прописа о раду, знања једног или више страних језика, познавања рада на рачунару, 

као и посебних области знања. 

 

Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, 

вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским односима, вештине 

стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, финансијским, 

кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа). 

 

VI НАЧИН ПРОВЕРЕ И ОЦЕЊИВАЊА 

 

Члан 16. 

У изборном поступку, Комисија врши проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања и 

вештина кандидата: 

- увидом у податке и 
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- усменом провером. 

 

Комисија оцењује кандидате оценом од један до три, при чему оцене имају следеће значење: 

- оцена један (1) – „не задовољава“, 

- оцена два (2) – „делимично задовољава“, 

- оцена три (3) – „у потпуности задовољава“. 

 

Стручна оспособљеност кандидата 

Члан 17. 

Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност кандидата стечена: 

- високим образовањем и 

- радним искуством. 
Под радним искуством из става 1. овог члана, сматра се укупно радно искуство које је кандидат стекао 

на пословима за које се захтева високо образовање, радно искуство које је кандидат стекао на пословима који су 

повезани са пословима јавног предузећа као и радно искуство које кандидат има у организовању и вођењу 

послова. 

 

Члан 18. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем оцењује се оценом два или три, на 

следећи начин: 
 
- за високо образовање на студијама другог степена односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године - оцена два (2) 

- за високо образовање на студијама трећег степена (доктор наука) - оцена три (3). 

 

Члан 19. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на пословима за које се захтева високо 

образовање, оцењује се оценом од један до три, на следећи начин: 

- за стечено радно искуство од пет до 10 година - оцена један (1) 

- за стечено радно искуство од 10 до 15 година - оцена два (2) 

- за радно искуство преко 15 година - оцена три (3). 

 

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа, оцењује се оценом од један до три, на следећи начин: 

- за радно искуство стечено на пословима у трајању од три до пет година - оцена један (1) 

- за радно искуство стечено на пословима у трајању од пет до седам година - оцена два (2) 

- за радно искуство стечено на пословима у трајању преко седам година - оцена три (3) 

 

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством које кандидат има у организовању и 

вођењу послова оцењује се оценом од један до три, на следећи начин: 

- за стечено радно искуство до три године - оцена један (1) 

- за стечено радно искуство од три до седам година - оцена два (2) 

- за стечено радно искуство преко седам година - оцена три (3). 

 

Знања кандидата                                        

    

Члан 20. 

Знања кандидата из члана 15. став 2. оцењује Комисија у разговору са кандидатом, осим знања 

страних језика и познавања рада на рачунару. 

Комисија унапред припрема питања за усмену проверу знања кандидата. 

Комисија припрема 10 питања и то: 

- 5 питања из области из које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће и других 

делатности које обавља јавно предузеће, 

- 5 питања која се односе на познавања прописа којима се уређује правни положај јавних 

предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег 

интереса, познавања области корпоративног управљања, као и општих прописа о раду. 

Сваки члан Комисије оцењује сваки одговор кандидата појединачно, оценом од 1 до 3 у складу са 

чланом 16. став 2. ове Одлуке. 
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Након завршене провере, утврђује се укупна оцена коју је добио сваки кандидат понаособ, тако што се 

прво саберу све оцене чланова комисије, које је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена, 

поделом добијеног збира са бројем чланова Комисије. 

 

Члан 21. 

Изузетно Комисија може, уколико утврди да је то неопходно, вршити проверу знања страног језика и 

рада на рачунару. 

Провера знања страних језика врши се усменим или писаним путем. 

Проверу знања страних језика врши стручно лице у разговору са кандидатом или провером одговора 

на тесту, који стручно лице саставља. 

Стручно лице из става 3. овог члана доставља Комисији писани налаз о резултатима разговора или 

теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком „не задовољава“, „делимично задовољава“ или „у 

потпуности задовољава“. 

Познавање рада на рачунару проверава се симулацијом, односно практичним радом на рачунару, у 

стандардним програмима за обраду текста, електронску комуникацију и претраживање интернета, односно 

другим програмима који се уобичајено користе у вршењу редовних послова директора јавног предузећа. 

Проверу познавања рада на рачунару врши стручно лице које Комисији доставља налаз са 

квалификацијом знања кандидата ознаком „не задовољава“, „делимично задовољава“ или „у потпуности 

задовољава“. 

 

Вештине кандидата 

Члан 22. 

Изузетно Комисија може, уколико утврди да је то неопходно, вршити проверу вештина кандидата. 

Вештине кандидата проверавају се писаним путем, преко стандардизованих тестова. 

Проверу вештина из става 1. овог члана врши стручно лице које Комисији доставља налаз са 

квалификацијом вештине кандидата ознаком „не задовољава“, „делимично задовољава“ или „у потпуности 

задовољава“. 

Вештину комуникације у међуљудским односима, Комисија проверава у разговору са кандидатом. 

Члан 23. 

Комисија утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, израчунавањем збира оцене, према 

мерилима прописаним Уредбом и овом Одлуком. 

 

Ако два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу следећа 

мерила: 

1) дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова (при чему се рачунају године и 

пуни месеци радног искуства); 

2) дуже радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (при чему се 

рачунају године и пуни месеци радног искуства); 

3) виши степен високог образовања. 

У случају да два или више кандидата након примене мерила из става 2. овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег комисија у поновном разговору утврди да најбоље испуњава захтеве 

за обављање послова директора јавног предузећа. 

 

VII РАНГ ЛИСТА И ЛИСТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

 

Члан 24. 

Након спроведеног изборног поступка, Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата који 

су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног предузећа. 

Ранг листу и Записник о спроведеном изборном поступку, Комисија доставља Административно-

мандатној комисији. 

 

VIII ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА 

 

Члан 25. 

Административно-мандатна комисија припрема нацрт акта о именовању првог кандидата са Ранг 

листе и доставља га Општинском већу, ради припремања предлога акта и достављања Скупштини општине на 

усвајање. 
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Члан 26. 

Решење о именовању директора је коначно. 

 

Члан 27. 

Решење о именовању директора са образложењем доставља се лицу које је именовано, као и свим 

кандидатима који су учествовали у изборном поступку. 

Решење из става 1.овог члана објављује се: 

- у ‘’Службеном гласнику Републике Србије’’, 

- у ‘’Службеном листу општине Алексинац'', 

- на званичној интернет страници општине Алексинац'. 

 

Члан 28. 

Кандидат, који је учествовао у изборном поступку, има право да поднесе захтев за увид у 

документацију јавног конкурса, у року од 10 дана од дана објављивања решења из члана 27. ове Одлуке у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 

Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана, 

омогући увид у документацију јавног конкурса у присуству члана Комисије. 

О датуму, времену и месту увида у документацију, Комисија ће обавестити подносиоца захтева. 

 

Члан 29. 

Решење о именовању директора, у складу са законом садржи одредбе о ступању на рад директора. 

 

Члан 30. 

Ако именовани директор не ступи на рад у року одређеном за ступање на рад, Скупштина општине 

именује следећег кандидата са ранг листе. 

Надзорни одбор Предузећа, својим актом утврђује или констатује дан почетка рада именованог 

директора, односно дан престанка функције директора који је разрешен. 

Надзорни одбор дужан је да Скупштину општине писаним путем обавести о датуму ступања, односно 

неступању на рад именованог директора. 

Рок за достављање обавештења из става 2. овог члана, не може бити дужи од 3 дана од дана ступања на 

рад директора, односно 3 дана од дана истека рока за ступање на рад. 

 

Члан 31. 

Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад, у року одређеном за ступање на рад, спроводи се 

нови јавни конкурс. 

 

Члан 32. 

Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за 

именовање, спроводи се нови јавни конкурс. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана када је Комисија утврдила да 

ниједан кандидат не испуњава услове за именовање. 

 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алексинац". 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о начину и поступку именовања директора 

јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општина Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", 

број 10/13). 

 

I Број: 011-19 

У Алексинцу, 13.04.2017. године 

 

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК, 

          Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16)  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 13.04.2017.године, донела је   

 

ОДЛУКУ  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” АЛЕКСИНАЦ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 Покреће се поступак избора директора Jавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“Алексинац чији 

је оснивач општина Алексинац. 

                                                                            Члан 2. 

  Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за именовање директора јавних предузећа општине 

Алексинац чији је оснивач Скупштина општине Алексинац, на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“Алексинац”.  

Члан 3. 

 Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора предузећа из тачке 1. ове одлуке, који је саставни 

део ове Одлуке. 

Члан 4. 

Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном 

листу општине Алексинац”,и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије и на интернет страници општине Алексинац.  

Члан 5. 

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за скупштинске послове Општинске управе општине Алексинац. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

I Број:011-20 

У Алексинцу, 13.04.2017.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                                    Грујица Вељковић, с.р.  

 

 На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Водовод и канализација” Алексинац, број:011-20 од 13.04.2017. 

године, Скупштина општине Алексинац, оглашава  

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА”АЛЕКСИНАЦ 

 

  Подаци о Jавном комуналном предузећу: ЈКП „Водовод и канализација”, Алексинац, Петра Зеца 

бр.35, Алексинац, Матични број:20274301, ПИБ: 104937626. Претежна делатност предузећа је: 36.00 – сакупљање, 

пречишћавање и дистрибуција воде.  

 Радно место: Директор ЈКП „Водовод и канализацијa”Алексинац на период од четири године.  

 За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове:  

 1. да је пунолетан и пословно способан;  

 2. да је држављанин Републике Србије;  

 3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четри године, 

односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

 4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из 

тачке 3.;  

 5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа;  
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 6. да познаје област корпоративног управљања;  

 7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;  

 8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 

органу политичке странке;  

 9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;  

 10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:  

 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  

 3. обавезно лечење наркомана;  

 4. обавезно лечење алкохоличара;  

 5. забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 Место рада: Алексинац, Петра Зеца бр.35. 

 Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у 

податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући 

начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) и 

Одлуком о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 11/2017).  

 Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

 Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у 

запечаћеној коверти за Комисију за именовање директора јавних предузећа општине Алексинац, канцеларија 45., ул. 

Књаза Милоша број 169, 18220 Алексинац, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП „Водовод и 

канализација“ Алексинац”. 

 Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:  

 Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о 

посебним областима знања.  

 Докази који се прилажу уз пријаву:  

 – извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени 

гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);  

  – уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса 

у „Службеном гласнику Републике Србије”,  

 – диплома о стручној спреми;  

 – исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање 

пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених 

исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 

искуство); 

  – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или 

други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова); 

  – исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима 

који су повезани са пословима јавног предузећа);  

 – изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кривичном и материјалном 

одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 

  – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и 

уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то:  

 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  

 3. обавезно лечење наркомана;  

 4. обавезно лечење алкохоличара;  

 5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 



 
Број  11                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ              13.април       2017. године                         страна   34 
 
 Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.  

 Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за 

именовање директора јавних предузећа општине Алексинац, одбациће закључком против ког није допуштена посебна 

жалба. 

  Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Сузана Дикић, тел:018/809-005, сваког 

радног дана од 10,00 до 14,00 часова. 

 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16)  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 13.04.2017.године, донела је   

 

ОДЛУКУ  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ” АЛЕКСИНАЦ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 Покреће се поступак избора директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“Алексинац чији је 

оснивач општина Алексинац . 

Члан 2. 

  Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за именовање директора јавних предузећа општине 

Алексинац чији је оснивач Скупштина општине Алексинац, на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“Алексинац”.  

Члан 3. 

 Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора предузећа из тачке 1. ове одлуке, који је саставни 

део ове Одлуке. 

Члан 4. 

Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном 

листу општине Алексинац”,инајмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије и на интернет страници општине Алексинац.  

Члан 5. 

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за скупштинске послове Општинске управе општине Алексинац. 

Члан 6. 

Оваодлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

I Број:011-21 

У Алексинцу, 13.04.2017.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                          Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

 

 На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Комуналне услуге”Алексинац, број:011-21 од  13.04.2017. године, 

Скупштина општине Алексинац, оглашава  

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ”АЛЕКСИНАЦ 

 

  Подаци о Јавном комуналном предузећу: ЈКП „Комуналне услуге”, Алексинац, Књаза Милоша бр.29, 

Алексинац, Матични број:20274328, ПИБ: 104937224. Претежна делатност предузећа је: 38.11 – скупљање отпада који 

није опасан.  

 Радно место: Директор ЈКП „Комуналне услуге”Алексинац на период од четири године.  
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 За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове:  

 1. да је пунолетан и пословно способан;  

 2. да је држављанин Републике Србије;  

 3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четри године, 

односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

 4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из 

тачке 3.;  

 5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа;  

 6. да познаје област корпоративног управљања;  

 7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;  

 8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 

органу политичке странке;  

 9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;  

 10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:  

 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  

 3. обавезно лечење наркомана;  

 4. обавезно лечење алкохоличара;  

 5. забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 Место рада: Алексинац, Књаза Милоша бр.29. 

 Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у 

податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући 

начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) и 

Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 11/2017).  

 Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

 Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у 

запечаћеној коверти за Комисију за именовање директора јавних предузећа општине Алексинац, канцеларија 45., ул. 

Књаза Милоша број 169, 18220 Алексинац, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП „Комуналне услуге“ 

Алексинац”. 

 Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:  

 Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о 

посебним областима знања.  

 Докази који се прилажу уз пријаву:  

 – извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени 

гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);  

  – уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса 

у „Службеном гласнику Републике Србије”,  

 – диплома о стручној спреми;  

 – исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање 

пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених 

исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 

искуство); 

  – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или 

други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова); 

  – исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима 

који су повезани са пословима јавног предузећа);  
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 – изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кривичном и материјалном 

одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 

  – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и 

уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то:  

 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  

 3. обавезно лечење наркомана;  

 4. обавезно лечење алкохоличара;  

 5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.  

 Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за  

именовање директора јавних предузећа општине Алексинац, одбациће закључком против ког није допуштена посебна 

жалба. 

  Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Сузана Дикић, тел:018/809-005, сваког 

радног дана од 10,00 до 14,00 часова. 

 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16)  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 13.04.2017.године, донела је   

 

ОДЛУКУ  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И 

СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 Покреће се поступак избора директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине 

Алексинац чији је оснивач општина Алексинац. 

Члан 2. 

  Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за именовање директора јавних предузећа општине 

Алексинац чији је оснивач Скупштина општине Алексинац, на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора 

Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац.  

Члан 3. 

 Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора предузећа из тачке 1. ове одлуке, који је саставни 

део ове Одлуке. 

Члан 4. 

Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном 

листу општине Алексинац”, и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије и на интернет страници општине Алексинац.  

Члан 5. 

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за скупштинске послове Општинске управе општине Алексинац. 

Члан 6. 

Оваодлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

I Број:011-22 

У Алексинцу, 13.04.2017.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                            Председник, 

                                                                                                         Грујица Вељковић, с.р. 
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 На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине 

Алексинац, број:011-22 од 13.04.2017. године, Скупштина општине Алексинац, оглашава  

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

  Подаци о Јавном предузећу: Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналну делатност општине 

Алексинац, 7. јули бр.12-14, Алексинац, Матични број:07993447, ПИБ: 100305659. Претежна делатност предузећа је: 

42.11 – изградња путева и аутопутева.  

 Радно место: Директор Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине 

Алексинац на период од четири године.  

 За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове:  

 1. да је пунолетан и пословно способан;  

 2. да је држављанин Републике Србије;  

 3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четри године, 

односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

 4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из 

тачке 3.;  

 5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа;  

 6. да познаје област корпоративног управљања;  

 7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;  

 8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 

органу политичке странке;  

 9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;  

 10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:  

 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  

 3. обавезно лечење наркомана;  

 4. обавезно лечење алкохоличара;  

 5. забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 Место рада: Алексинац, 7.јули бр.12-14. 

 Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у 

податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући 

начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) и 

Одлуком о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 11/2017).  

 Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

 Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у 

запечаћеној коверти за Комисију за именовање директора јавних предузећа општине Алексинац, канцеларија 45., ул. 

Књаза Милоша број 169, 18220 Алексинац, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за путеве 

и стамбено комуналну делатност општине Алексинац“. 

 Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:  

 Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о 

посебним областима знања.  

 Докази који се прилажу уз пријаву:  
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 – извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени 

гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14);  

  – уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса 

у „Службеном гласнику Републике Србије”,  

 – диплома о стручној спреми;  

 – исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање 

пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених 

исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 

искуство); 

  – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или 

други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова); 

  – исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима 

који су повезани са пословима јавног предузећа);  

 – изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кривичном и материјалном 

одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 

  – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и 

уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то:  

 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  

 3. обавезно лечење наркомана;  

 4. обавезно лечење алкохоличара;  

 5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.  

 Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за 

именовање директора јавних предузећа општине Алексинац, одбациће закључком против ког није допуштена посебна 

жалба. 

  Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Сузана Дикић, тел:018/809-005, сваког 

радног дана од 10,00 до 14,00 часова. 

 

 

На основу члана 25.Закона о трговини („Службени гласник Републике Србије“, број 53/10 и 10/13), 

члана 2. став 3. тачка 9., члана 3.став 1. тачка 9. и члана 4 став 6. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/11 и 104/16), члана 28., 29.,30., 31., 31а.,31б.,32., 33. и 35. 

Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 47/96, 22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/09 и 62/11-др.правилник) и 

члана 52. тачка 7.Статута Општине Алексинац („Службени лист Општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 

и 21/15) Скупштина Општина Алексинац на седници одржаној дана 13.04.2017.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПИЈАЦАМА 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности управљање пијацама 

и пружање услуга на њима на територији општине Алексинац.   

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног 

простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и 

организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета 

пољопривредно-прехрамбених и других производа. 
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Члан 2. 

Пијаца је посебна тржишна институција која се бави организовањем трговине на мало, путем 

уређивања, одржавања и издавања специјализованог простора за обављање пијачне продаје робе, као и 

пратећих услуга. 

Пијачна продаја обухвата продају робе нарочито на тезгама, боксовима или посебним продајним 

објектима, и то свежих пољопривредних и прехрамбених производа, производа домаће радиности и 

занатских производа, друге робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга. 

Пијаца из става 1. овог члана може бити: зелена, кванташка, робна, ауто-пијаца, сточна и привремена мини 

пијаца. 

Члан 3. 

Пијаце на територији општине Алексинац оснивају се на локацијама одређеним детаљним урбанистичким 

решењима и овом одлуком, и то: 

 У Алексинцу: 

 -Зелена и робна пијаца на кп.бр.2143/1, 2142, 2144, 2145, 2146/3  и 2152/1 КО Алексинац Варош.   

 На Алексиначком Руднику: 

 Зелена пијаца на простору омеђеном улицама Банета Савића и Божанић Станићм, на делу кп.бр.127 

КО Алексинац ван варош.  

 У  Житковцу: 

 - Зелена и робна пијаца на кп бр.2934/1 КО Житковац. 

 У Корману:  

 Сточна пијаца на месту званом „Село“ до железничке станице,зелена и робна пијаца на простору 

званом „Вашариште“,на  кп бр.7191/1 КО Корман. 

 У Тешици: 

 Зелена, сточна и робна пијаца на одвојеним просторима на месту званом „Вашариште“, на кп 

бр.4504/2 КО Тешица. 

Члан 4. 

 Продаја робе на пијацама одређеним овом одлуком обавља се, и то: 

 -на зеленој и робној пијаци у Алексинцу и на зеленој пијаци на Алексиначком Руднику и у 

Житковцу – сваког дана;  

  - на сточној и зеленој пијаци у Тешици – петком и у дане вашара; 

 - на сточној, зеленој и робној пијаци у Корману- недељом и у дане вашара 

  

II ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА  

 

Члан 5. 

Одржавање пијаца обухвата све послове којима се обезбеђује несметано вршење промета и услуга у 

промету робе на пијацама као што је: свакодневно прање и чишћење пијаце, наплата накнаде за коришћење 

објеката, опреме и пијачног простора, одржавање објеката комуналне инфраструктуре (јавне чесме, јавног 

WЦ-а, ограде, пијачног платоа и сл.). 

Радно време пијаце је једнократно. 

Радно време пијаце уређује се Пијачним редом и истим се утврђује летње и зимско радно време пијаце. 

  

Члан 6. 

Пијацама у Алексинцу и Житковцу управља, одржава и организује рад Јавно комунално предузеће 

„Комуналне услуге“Алексинац, основано за обављање ове делатности (у даљем тексту Предузеће), а у 

осталим насељима месне заједнице.  

Члан 7. 

Предузеће прописује Пијачни ред за пијацу коју одржава.   

На Пијачни ред из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће општине Алексинац.   

 

Члан 8. 

Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце или да на други начин упозна 

кориснике пијачних услуга о истом, који су дужни да се придржавају прописаног Пијачног реда.   

 

Члан 9. 

О Пијачном реду се старају овлашћени радници Предузећа које одржава пијацу.   
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Овлашћени радник из става 1. овог члана ће упозорити корисника пијачног простора, објекта, 

опреме, односно грађанина на обавезу поштовања пијачног реда и по потреби обавестити комуналну 

инспекцију  ради предузимања одговарајућих мера. 

 

III ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА  

Члан 10. 

Пијаца има одговарајућу комуналну инфраструктуру, сталне објекте и простор на коме се 

постављају и распоређују пијачни објекти и опрема.   

Стални објекат се гради у складу са планским актом и прописима о изградњи објеката.   

Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и поплочан чврстим материјалом који се лако чисти и пере.   

 

Члан 11. 

Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом, опрему потребну 

за промет робе и услуга, као и просторије за управу пијаце.   

Предузеће је дужно да на пијацама обезбеди санитарно-хигијенске услове за изградњу и уређење 

пијаце, снабдевање хигијенски исправном водом, одвод отпадних вода, уклањање чврстог отпада, потребан 

број тоалетних просторија сразмерно броју продајних објеката, у складу са посебним прописима.   

 

Члан 12. 

Постављање и распоређивање пијачних објеката, се врши на основу унапред утврђеног Плана 

постављања пијачних објеката. 

План постављања пијачних објеката утврђује предузеће, уз сагласност Општинског већа. 

План постављања пијачних објеката мора бити истакнут на улазу у пијачни простор.   

Предузеће је дужно да пијачне објекте постави тако да обезбеди функционалност и естетски изглед пијаце и 

омогући купцима несметану куповину.   

Пијачни објекти на зеленој пијаци се морају распоредити тако да се обезбеди одвојен простор за продају 

пољопривредно-прехрамбених производа и непрехрамбених производа и услуга, као и вршење занатских 

услуга.   

 

Члан 13. 

Пијачни објекат је мањи монтажни објекат, киоск и други привремени објекат, као и тезга, витрина, 

рам, бокс и други покретни објекат.   

Пијачне објекте поставља и уклања Предузеће које одржава пијацу.   

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, пијачни објекат може поставити и други власник објекта уз 

претходно прибављену сагласност Предузећа које одржава пијацу.   

 

Члан 14. 

Пијачни објекат у коме се врши продаја мора да испуњава минималне хигијенско техничке услове 

прописане за продају одређене врсте производа и мора бити у исправном стању.   

Пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. овог члана, Предузеће, односно лице из члана 

11. став 3. ове Одлуке, дужно је да поправи или уклони.  

 

IV КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА  

 

Члан 15. 

Предузеће даје на коришћење пијачне објекте, опрему и простор правном или физичком лицу 

односно предузетнику у складу са законом и овом Одлуком.   

Начин и услови коришћења објеката, опреме и простора из става 1. овог члана ближе се утврђују 

посебним актима које доноси Предузеће, а на које сагласност даје Општинско веће.   

 

Члан 16. 

За коришћење пијачног простора и објекта корисник плаћа накнаду Предузећу.   

Висину накнаде одређује Предузеће посебним актом, на који сагласност даје Општинско веће 

општине Алексинац.   
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Члан 17. 

Корисник објекта је дужан да:   

1. на видном месту истакне фирму под којом послује у складу са законом, уколико се ради о правном лицу, 

предузетнику или регистрованом газдинству,   

2. објекат користи за промет пољопривредних и других производа и вршење занатских услуга у оквиру 

радног времена пијаце,   

3. одржава објекат у исправном стању,   

4. на роби истакне малопродајну цену на видном месту,   

5. за све време обављања делатности одржава, чисти простор који користи, као и да отпад смести у 

одговарајуће посуде.   

Ако корисник објекта не поступи или поступи супротно одредби става 1. овог члана, Предузеће може истом 

ускратити даље коришћење пијачног простора односно објекта.   

 

V ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА  

 

Зелена пијаца 

Члан 18. 

На зеленим пијацама (у оквиру њих и на млечној пијаци), на отвореним пијачним тезгама и другим 

објектима обавља се промет на мало:   

1. пољопривредно-прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова, печурки, 

млека и млечних производа, меда и пчелињих производа, јаја, заклане живине, дивљачи, хлеба и пецива, 

производа од теста и других животних намирница),   

2. цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота за паковање намирница,   

3. непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности, ако је за ту врсту производа уређен 

посебан простор на зеленој пијаци у складу са прописима о уређењу пијаце.   

Продаја производа из става 1. тачке 2. и 3. овог члана се обавља одвојено од пољопривредно - прехрамбених 

производа, на посебно уређеном простору зелене пијаце.   

Забрањено је вршити продају производа из става 1. овог члана ван простора предвиђених за ту врсту робе.   

 

Члан 19. 

Хлеб и пециво, заклана живина, млеко и млечни производи, коре, тестенине и други производи од 

теста се продају на зеленој пијаци само на просторима намењеним за продају тих производа.   

Пољопривредни произвођачи могу да продају заклану живину, прасад, јагњад и дивљач са очишћеном 

изнутрицом, под условом да продају сопствене производе и да је надлежни орган утврдио исправност истих. 

   

 Кванташка пијаца 

Члан 20. 

На кванташким пијацама обавља се промет на мало пољопривредно - прехрамбених производа 

(воће, поврће, јаја).   

Простор кванташке пијаце се ограђује, уређује и нумерише за постављање тезги, контејнера, 

боксова и других сличних објеката, или за паркирање возила и приколица из којих се врши продаја.   

Продаја производа из става 1. овог члана се врши на постављеним тезгама, контејнерима, боксовима 

и сличним објектима чија површина износи најмање 4м2.   

Ако пољопривредне производе из става 1. овог члана продају индивидуални пољопривредници, 

исти се могу продавати и из паркираних возила или приколица.   

 

 Робна пијаца 

Члан 21. 

На робним пијацама се обавља промет на мало:   

1. непрехрамбених производа и то:  

1) текстила,   

2) одеће,   

3) обуће,   

4) финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, керамике, коже, 

текстила, гуме и пластике,   
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5) металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није прописано обезбеђење гарантног листа и 

техничког упутства,   

6) спортске опреме,   

7) хемијских производа и то: сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, козметичких и 

тоалетних препарата,   

8) књига и канцеларијског прибора.   

2. половне тј. употребљаване робе (одећа, обућа, кућни предмети, аутоделови, мотори и њихови делови, 

електрични апарати и друга слична роба).  

Индустријско - непрехрамбени производи из става 1. тачке 1. овог члана продају се у киосцима или на 

тезгама које су физички одвојене и чија површина не може бити мања од 2м2, а висина најмање 2м.   

Половна роба из става 1. тачке 2. овог члана може се продавати и на отвореним тезгама.   

Простор робне пијаце за продају половне робе има посебан улаз, ограђен је и мора бити одвојен од простора 

за продају индустријско - непрехрамбених производа.   

Продаја половних путничких и теретних возила и мотоцикала, као и њихових половних резервних ауто - 

делова се обавља на посебној врсти робне пијаце (ауто - пијаци) на којој се могу продавати и половни 

резервни ауто-делови и прибор.   

Члан 22. 

Продаја резане грађе, огревног дрвета и других производа од дрвета већих димензија, креча, а коју 

врше произвођачи ових производа, обавља се на посебној врсти робне пијаце или на посебно уређеним и 

ограђеним просторима других пијаца.   

Члан 23. 

Пољопривредне производе на зеленим и кванташким пијацама могу продавати:   

1. индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства уз доказ да  имају активно 

пољопривредно газдинство;   

2. предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту за промет на мало пољопривредних 

производа.   

Члан 24. 

Производе занатских радњи и домаће радиности могу продавати предузетници који те производе 

израђују и чланови њиховог породичног домаћинства или њихови радници, који на месту продаје морају 

имати решење о упису радње у регистар и уговор о радном ангажовању радника.   

 Сточна пијаца 

Члан 25. 

На сточној пијаци се обавља промет живе стоке, живине, кућних љубимаца, егзотичних птица, 

рибица, голубова и зечева.   

На сточној пијаци је забрањен промет меса и месних прерађевина.   

 

Члан 26. 

Сточна пијаца мора бити ограђена, са обезбеђеном водом, септичком јамом или колектором за 

прикупљање отпадних вода, простором за утовар и истовар стоке и вагом за мерење стоке.   

 Ауто-пијаца 

Члан 27. 

На ауто-пијаци обавља се промет коришћених путничких и теретних моторних возила, мотоцикала, 

приколица и прикључних возила, трактора, комбајна, пољопривредне механизације и прикључних машина, 

пловних објеката и др. и резервних делова за иста и ауто галантерије.   

 

Члан 28. 

Вашари и сајмови се обављају на местима која су предвиђена планским актом и уређена, на начин и 

у време које одреди Општинско веће општине Алексинац.   

 

Привремене мини пијаце 

Члан 29. 

Привремене мини пијаце су одређене локације за повремено обављање пијачне делатности у 

одређеном временском периоду који одређује Предузеће посебним актом на који сагласност даје Општинско 

веће.   

На привременим мини пијацама обавља се промет на мало:   

1. пољопривредно-прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова и јаја),   
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2. цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота за паковање намирница,   

3. непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности.   

Постављање и уклањање тезги на привременим мини пијацама врши се по посебним условима.   

Локације за постављање привремених мини пијаца одређују се на основу урбанистичке анализе простора 

коју врши Одељење за привреду општинске управе општине Алексинац, а на коју сагласност даје 

Општинско веће.   

 

VI ХИГИЈЕНСКО - ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА   

 

Члан 30. 

Пољопривредно - прехрамбени производи који су намењени људској исхрани морају бити 

одговарајућег квалитета, у складу са прописима о квалитету животних намирница.   

Ради заштите од загађивања, млеко и млечни производи морају бити смештени у расхладне витрине, 

а тестенине и други производи од теста у одговарајуће стаклене витрине, или покривене одговарајућом 

амбалажом у складу са посебним прописима.   

Риба, морски плодови, ракови и слично, продају се на пијаци само у специјализованим 

продавницама - рибарницама.   

Лица која продају намирнице из става 2. овог члана морају носити бели мантил или блузу и кецељу, 

рукавице, као и да користе хигијенски исправан прибор за услуживање (кашика за млечне или друге 

производе, нож, хватаљка, посуда и прибор за држање и захватање намирница и др.).  

 

Члан 31. 

Простор за излагање и продају заклане живине, прасади и јагњади мора бити обележен, покривен и 

заштићен од загађивања, са довољним бројем тезги и столова, који се морају свакодневно прати и једном 

недељно дезинфиковати.   

На простору из става 1. овог члана мора бити обезбеђена вода за пиће.   

За чување заклане живине, прасади и јагњади мора бити обезбеђен довољан број расхладних 

витрина у којима се ове намирнице морају чувати.   

Лица која продају намирнице из става 1. овог члана су дужна да расхладне витрине одржавају у 

исправном стању.   

Члан 32. 

Предузеће које управља пијацама је дужно да:  

1.обезбеди јавни кантар за проверу мере купљене робе;  

2. очисти, опере и уреди пијачни простор одмах по истеку радног времена пијаце,   

3. обезбеди воду за пиће и освежавање пољопривредно - прехрамбених производа,   

4. постави довољан број посуда за отпад,   

5. обезбеди санитарни објекат (WЦ) на пијаци, исти одржава у исправном и чистом стању и по завршетку 

радног времена пијаце очисти и дезинфикује санитарне објекте, посуде за отпад и простор за држање посуде 

за отпад.   

Члан 33. 

Продавци пољопривредно - прехрамбених производа на пијаци дужни су да:   

1. заштите производе од загађивања и квара,   

2. очисте пијачни простор који користе по завршетку радног времена пијаце,   

3. расхладне витрине које користе одржавају непрекидно у исправном стању,   

4. уредно и благовремено плаћају пијачне дажбине.   

 

Члан 34. 

На пијацама је забрањено:   

1. одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже и другог смећа ван судова постављених за скупљање смећа,   

2. конзумирање алкохолног пића,   

3. прање продајног простора и опреме водом која није употребљива за пиће као и освежавање (прскање) 

таквом водом пољопривредно-прехрамбених производа, осим на ауто-пијаци и сточној пијаци, за чије прање 

се може користити индустријска  вода ,   

4. излагање производа на земљи, осим садница, цвећа, живе стоке и производа на ауто пијаци,   

5. додиривање намирница које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању,   

6. загађивање пијачног простора на било који начин,   
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7. ложење ватре,   

8. кретање возила по пијачном простору у радном времену пијаце, осим у времену предвиђеном за 

допремање робе (у изузетним околностима може се дозволити кретање возила и после за то предвиђеног 

времена, док се ручна и моторна колица могу користити за све време рада пијаце),   

9. паркирање возила ван за то одређених места,   

10. држање амбалаже испред и око продајних места и на крововима пијачних тезги,   

11. седење и спавање на тезгама и другим објектима за излагање производа,   

12. задржавање на пијацама без потребе ван радног времена,   

13. увођење паса и других животиња на пијачни простор,   

14. прескакање пијачне ограде или оштећење исте,   

15. вршење сваке друге радње којом се нарушава ред и чистоћа на пијаци. 

   

VII НАДЗОР  

Члан 35. 

О спровођењу ове одлуке стара се Одељење за комуналне и грађевинске послове Општинске управе 

општине Алексинац. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредбама ове одлуке врши Одељење за инспекцијске 

послове- комунална инспекција Општинске управе општине Алексинац. 

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 36. 

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај ако не поступи или поступи супротно 

одредбама члана 7, члана 8, члана 11. став 2, члана 12, члана 13. став 2., члана 14.став 2., члана 15, члана 16., 

члана 17., члана 32. и члана 34 ове Одлуке:   

- правно лице у износу од 50.000 динара,   

- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000 динара.  

  

Члан 37. 

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај ако не поступи или поступи супротно 

одредбама члана 14.став 2, члана 16. став 1., члана 17.став 1.,члана 23. став 1. тачка 2, члана 24 и члана 34. 

ове Одлуке:   

- предузетник у износу од 20.000 динара.  

Члан 38. 

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај  ако не поступи или поступи супротно 

одредбама члана 13.став 3, члана 14. став 2., члана 16. став 1., члана 17. став 1. тачка 3., члана 19. став 2., 

члана 20.став 4.,. члана 23. став 1. тачка 1., члана 31. став 4. и члана 34. ове Одлуке:   

- физичко лице у износу од  10.000  динара.  

Члан 39. 

За прекршаје из члана 36. 37. и 38. ове одлуке комунални инспектор може издати прекршајни налог 

у складу са законом.“ 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 40. 

Предузеће је дужно да акте из члана 5. став 1. и члана 14. став 2. ове Одлуке донесе у року од 60 

дана од дана њеног ступања на снагу.  

Члан 41. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пијацама („Службени лист општине 

Алексинац“, број 5/97, 6/98, 2/99, 5/00, 8/01, 11/02, 7/03 и 5/04).   

 

Члан 42. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алексинац. 

I Број:011-24 

У Алексинцу, 13.04.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон и 101/16-др.закон), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 

број 15/2016), члана 2.став 1, 2 и 3 .тачка 9. и члана 3.став 1. тачка 9. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/16), као 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 одржаној дана 13.04.2017.године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“ 

Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 20/16), у члану 2. после речи „у Алексинцу“ додају 

се речи „и пијацом у Житковцу“. 

                                                                      Члан 2. 

Ова Измена и допуна Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Алексинац“.  

I Број:011-23 

У Алексинцу, 13.04.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Грујица Вељковић,с.р. 

 

 

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 

5. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 52. Статута општине 

Алексинац (Службени лист општине Алексинац, број 7/2013, 23/2014,  9/2015 и 21/2015 ), Скупштина 

општине Алексинац на седници одржаној дана 13.04.2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

 

Члан 1. 

Мења се Одлукa о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за путеве и стамбено 

комуналну делатност општине Алексинац број: 011-116 од 23.09.2016. године (“Службени лист општине 

Алексинац”, број 20/2016) и то тако што се у члану 9. став 1. речи „улица 7.јули број 12-14“ замењују 

речима „улица Душана Тривунца број 7. спрат II“ 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука о измени Одлуке ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине 

Алексинац“. 

 

I Број:011-25 

У Алексинцу, 13.04.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                                                                                                                            

Председник                                                   

                                                                                                              Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 15. став 1. Закона о јавном здрављу (,,Службени гласник РС“ број 15/2016), члана 

42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС“ број 45/13) и члана 52. тачка 7. Статута општине 

Алексинац ("Службeни лист општине Алексинац", број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина 

општине Алексинац, на седници одржаној дана 13.04.2017. године, донела је 

 

 ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Члан 1. 

 У Одлуци о образовању Савета за здравље општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац, број 27/16), члан 2. тачка 10. мења се и гласи:              

 „ – Проф. др. Зоран Милошевић, начелник Центра за информатику и биостатистику у здравству Института 

за јавно здравље Ниш “. 

Члан 2. 

Ова Измена Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.  

I Број:011-26 

У Алексинцу, 13.04.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

На основу члана 1. став 2. тачка 2 и члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/02, 115/05 и 107/09), члана 39.Одлуке о социјалној заштити 

општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 10/13, 23/14, 4/15, 13/15, 29/15 и 6/16), члана 10. 

став 3. Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о 

партиципацији за 2017.годину („Службени гласник Републике Србије“, број 8/17) и члана 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 13.04.2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ  У                                                            

ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о финансијској помоћи за вантелесну оплодњу у општини Алексинац („Службени лист 

општине Алекснац“, број 6/2016, 16/2016 и 20/16), члан 3. мења се и гласи: 

„Право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу која се исплаћује из средстава буџета 

општине, може се остварити за два покушаја вантелесне оплодње.“ 

 

Члан 2. 

Члан 2 став 1. алинеја 3. мења се и гласи: 

-„да је пар, по одлуци Комисије за вантелесну оплодњу, био укључен у поступак вантелесне 

оплодње у предходна три покушаја, или да пар не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне 

оплодње који финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне 

оплодње, година старости женског партнера (преко 42 године), пола или из здравственог разлога једног од 

партнера.“ 
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               Члан 3. 

 Члан 5. став 3. алинеја 6. мења се и гласи:  

-„потврда Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијале у Нишу да брачни пар не 

испуњава услове за укључивање у програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за 

здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње, година старости женског партнера 

(преко 42 године) , пола или из здравственог разлога једног од партнера“. 

 

               Члан 4. 

Ова Изменa Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.  

I Број:011-27 

У Алексинцу, 13.04.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике 

Србије“,број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15-др.закони) и члана 52. тачка 7.Статута Општине 

Алексинац („Службени лист Општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина Општина 

Алексинац на седници одржаној дана 13.04.2017.године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о ауто-такси превозу путника на територији општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“, број 17/14, 26/15),  члан 12. став 2. тачка 5. мења се и гласи: 

„5) регистарску ознаку, марку, број шасије, тип такси возила и евиденциони број такси возила.“ 

 

Члан 2. 

Ова Измена Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.  

 

I Број:011-28 

У Алексинцу,13.04.2017.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Грујица Вељковић, с.р. 
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На  основу  члана 14.став 2. Закона  о превозу   у  друмском  саобраћају ("Службени гласник 

Републике Србије", број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15-др.закон) и члана 52. тачка 7. Статута  

Општине Алексинац ("Службени лист Општине  Алексинац", број  7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина 

Општина Алексинац на седници одржаној дана 13.04.2017.године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА КОЈА МОГУ ДА СЕ 

КОРИСТЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски превоз путника („Службени 

лист општине Алексинац“, број 13/14) , иза члана 3. додаје се члан 3а. који гласи: 

„-Вакуп-окретница 

-Вакуп-мост 

-Трњане-улаз 

-Трњане-Ж.станица 

-Трњане раскрсница“ 

Члан 2. 

Ова Измена и допуна одлуке ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине 

Алексинац. 

I Број:011-29 

У Алексинцу, 13.04.2017.године 

                                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                      Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

На основу члана 34. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник Републике Србије", број 

15/2016) и члана 52. став 1.тачка 42. Статута општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", 

број 7/2013, 23/2014,  9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алексинац, на седници од 13.04.2017. године, 

донела је  

    

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ  ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

I 

 Разрешава се Александар Ранђеловић, дипл.правник из Алексинца, ул.М. Попoвића 86/18 са места 

председника Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Алексинац, због подношења 

оставке. 

 II  

Именује се Сања Ганић, дипл.правник из Алексинца, ул.М. Попoвића 12/18 за председника 

Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Алексинац. 

III 

Ово решење објавиће се у „Службеном  листу општине Алексинац". 

IV 

 Решење доставити: Именованима, Одељењу за финансије и Архиви општине Алексинац.  

I Број: 020-109 

У Алексинцу, 13.04.2017. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                           Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 16., 17., 18. и 21. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 15/2016), члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015) и члана 38. Оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 3/2013) 

Скупштина општине Алексинац, на седници од 13.04.2017. године, донела је  

   

Р  Е  Ш Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

 Разрешава се Светомир Ранђеловић из Алексинца, члан Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац, представник запослених, због одласка у пензију. 

II 

Именује се Милена Брзаковић из Бобовишта, дипломирани инжењер грађевинарства, за члана 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац, као представник 

запослених.   

III 

Мандат новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа 

управљања. 

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење објавиће се у „Службеном  листу општине Алексинац“. 

V 

 Решење доставити: именованима, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација и Архиви 

општине Алексинац.  

I Број: 020-111 

У Алексинцу, 13.042017. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                           Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр.107/2005, 72/2009-

др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 52. 

тачка 10. Статута општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“, бр. 8/08, 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), 

Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 13.04.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

I  

 Именује се члан Управног одбора Дома здравља Алексинац: 

- Милош Максимовић, бачелор примењене физиотерапије, из Алексинца, ул. Ратка Жунића б.б, представник 

локалне самоуправе. 

II  

Мандат новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа 

управљања. 

III  

 Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор тужбом Управном суду 

Србије, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.  
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IV  

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

V  

  Решење доставити: именованом, Дому здравља Алексинац и архиви општине Алексинац. 

I Број: 020-114 

У Алексинцу, 13.04.2017. године   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

         ПРЕДСЕДНИК, 

                Грујица Вељковић, с.р. 

 
 

Садржај: 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                               Страна 
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