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РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1

На основу члана 3. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21) и члана 18. 
и члана 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 2. јануара 2022. године, донела је

ОД Л У К У

о објављивању укупног броја гласача у Републици Србији

1. Укупан број гласача у Републици Србији, на дан 31. децембар 2021. године, је 6.510.233.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 014-2/22
У Београду, 2. јануара 2022. године

Републичка изборна комисија
Председник,

Владимир Димитријевић, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
2

АЛЕКСИНАЦ
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећи-

ма („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 56. став 1. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за путеве 
и стамбено комуналну делатност општине Алексинац („Службени 
лист општине Алексинац”, бр. 20/16, 11/17 и 30/21) и члана 40. 
став 1. тачка 12. Статута општине Алексинац („Службени лист оп-
штине Алексинац”, број 29/18), 

Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 29. де-
цембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за путеве и стамбено 

комуналну делатност општине Алексинац

I
Утврђује се да Новици Драгићевићу, дипломираном инжење-

ру електронике из Алексинца, Вука Караџића 6, престаје мандат 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и стам-
бено комуналну делатност општине Алексинац са 31. децембром 
2021. године, због истека периода на који је именован.

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, Одељењу 
за скупштинске послове општине Алексинац, Одељењу за финан-
сије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

Образложење

Новица Драгићевић из Алексинца, Вука Караџића 6, имено-
ван је за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве 
и стамбено комуналну делатност општине Алексинац решењем 
Скупштине општине Алексинац I број 020-349 од 29. децембра 
2020. године. Имајући у виду да је Новица Драгићевић решењем 
именован на мандатни период до једне године, те да је наступио 

истек мандата, Скупштина општине је донела решење као у дис-
позитиву.

Правни основ за доношење Решења о утврђивању престанка 
мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве 
и стамбено комуналну делатност општине Алексинац садржан је 
у члану 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члану 56. став 1. Одлуке о усклађи-
вању оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено кому-
налну делатност општине Алексинац („Службени лист општине 
Алексинац”, бр. 20/16, 11/17 и 30/21), којим је прописано да ман-
дат директора престаје истеком периода на који је именован и у 
члану 40. став 1. тачка 12. Статута општине Алексинац („Службе-
ни лист општине Алексинац”, број 29/18), којим се као надлежна 
за разрешење директора јавног предузећа чији је оснивач одређује 
Скупштина општине Алексинац. 

I број 020-300
У Алексинцу, 29. децембра 2021. године

Скупштина општине Алексинац
Председник,

Ненад Станковић, с.р.

3
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службе-

ни гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 61. Одлуке о усклађива-
њу оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено кому-
налну делатност општине Алексинац („Службени лист општине 
Алексинац”, бр. 20/16, 11/17 и 30/21) и члана 40. став 1. тачка 12. 
Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алекси-
нац”, број 29/18), 

Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 29. де-
цембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност 

општине Алексинац

I
Драган Јовановић, дипломирани инжењер грађевинарства 

из Алексинца, Војске Југославије 40/3-13, именује се за вршиоца 
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дужности директора Јавног предузећа за путеве и стамбено кому-
налну делатност општине Алексинац, почев од 1. јануара 2022. 
године.

II
Мандат вршиоца дужности директора траје до именовања 

директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну де-
латност 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, Одељењу 
за скупштинске послове општине Алексинац, Одељењу за финан-
сије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

Образложење

С обзиром да је по окончању Јавног конкурса за избор дирек-
тора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност 
општине Алексинац, на који се јавио један кандидат, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Алексинац на седници одржаној 20. децембра 
2021. године донела Закључак о одбацивању пријаве кандидата у 

поступку за избор директора Јавног предузећа за путеве и стамбе-
но комуналну делатност општине Алексинац као непотпуне, неоп-
ходно је именовати вршиоца дужности директора до именовања 
директора предузећа по Јавном конкурсу који ће бити спроведен. 

Имајући у виду да предложени кандидат испуњава законом 
прописане услове, одлучено је као у диспозитиву решења.

Правни основ за доношење Решења о именовању вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за путеве и стамбено кому-
налну делатност општине Алексинац садржан је у члану 52. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члану 61. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине 
Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, бр. 20/16, 11/17 
и 30/21), којим је прописано да се вршилац дужности директора 
може именовати до именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу, а да период обављања функције вр-
шиоца дужности директора не може бити дужи од једне године и 
члану 40. став 1. тачка 12. Статута општине Алексинац („Службе-
ни лист општине Алексинац”, број 29/18), којим се као надлежна 
за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач одређује 
Скупштина општине Алексинац.

I број 020-299
У Алексинцу, 29. децембра 2021. године

Скупштина општине Алексинац
Председник,

Ненад Станковић, с.р.


