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Година  XXV     Бр. 4                             29. јануар 2016. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту ("Сл. гласник РС" БР. 24/2011 и 992011 - др.закон) и 

члана 72. тачка 18. Статута општине Алексинац ("Сл.лист општине Алексинац" бр. 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 

21/2015), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној 29.01.2016. године донело је 

 

ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ 

ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА И ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из 

буџета општине Алексинац, односно одобрење програма за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта на територији општине Алексинац, као и начин и поступак враћања средстава уколико се 

утврди да подносилац програма, средстава не користи за реализовање одобрених програма. 

 

Члан 2. 

Потребе и интереси грађана у области спорта за чије остваривање се обезбеђују средства из буџета 

општине Алексинац : 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2) организација спортских приредби од посебног значаја за општину Алексинац 

3) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 

4) учешће спортских организација са територије општине Алексинац у клупским такмичењима 

5) предшколски и школски спорт 

6) активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалих 

спортских савеза на територији општине Алексинац од посебног значаја за општину Алексинац, у 

зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за општину Алексинац, која је категорија спортске 

гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска 

организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења спортом; 

 

Члан 3. 

Општина Алексинац (у даљем тексту: општина) у  финансирању подстицања програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма може учествовати у границама средстава одобрених 

за ту намену у буџету општине, а на основу критеријума из овог правилника. 

Члан 4. 

Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. Правилника 

имају спортске организације и спортска удружења, клубови који се такмиче и савези регистровани код 

надлежног органа и да имају седиште на територији општине Алексинац.  

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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1.ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ 

Да би могли користити средства из буџета по јавном конкурсу клубови који се такмиче – носиоци 

програма морају испунити следеће услове: 

А) Општи услови 

1. Да су редовни или придружени чланови спортског савеза општине Алексинац (у даљем тексту : 

Савез). 

2. Да им је седиште на подручју општине Алексинац. 

3. Да је уписан у одговарајући регистар у складу са законом. 

4. Да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава. 

5. Да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана. 

6. Да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом 

програма у складу са Законом о спорту. 

 

Б) Посебни услови 

1. Да клуб има осигуран простор за провођење тренинга и одржавање такмичења. 

2. Да је клуб укључен у редовни систем такмичења гранског савеза. 

3. Да клуб има најмање једног стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у 

спорту (уз пријавни образац доставити копију уговора и копију законом предвиђене дипломе). 

 

Члан 5. 

Категоризација спортских организација се утврђује за следеће спортове : фудбал, кошарка, рукомет, 

одбојка, атлетика, бокс, карате, џиу-џицу, тенис, стони тенис, кик бокс, шах и остале спортове. 

 

Члан 6. 

Расподела средстава у оквиру спортова се врши на основу следећих критеријума: 

- Категорија спорта према националној категоризацији 

- Ранг такмичења 

- Традиција спорта 

- Постигнути спортски резултати у претходној такмичарској сезони 

- Број такмичарских екипа 

- Број ангажованих стручњака (тренера, лиценцираних тренера и оперативних тренера) 

- Број регистрованих спортиста у редовном систему такмичења 

- Значај клубова за општину Алексинац 

- Број категорисаних спортиста и спортиста са олимпијском нормом 

- Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама 

 

По Правилнику о националној категоризацији спортова („Сл. гласник“ РС. бр. 25/2013) спортске 

гране су разврстане у категорије и то: 

1) атлетика, ватерполо, веслање, кајак-кану, кошарка, одбојка, пливање, рукомет, стрељаштво, 

тенис, фудбал, универзитетски спорт, школски спорт; 

2) бициклизам, бокс, ваздухопловство, гимнастика, карате, кик бокс, куглање, планинарство, рвање, 

стони тенис, спорт особа са инвалидитетом, спорт особа са инвалидитетом - глуви и наглуви, спорт особа са 

инвалидитетом - слепи и слабовиди, спорт особа са инвалидитетом - Специјална олимпијада, теквондо, 

џудо, шах; 

3) бадминтон, боди-билдинг, дизање тегова, једрење, коњички спорт (олимпијске и ФЕИ 

дисциплине), коњички спорт (неолимпијске дисциплине), мачевање, мото спорт, плес, савате, синхроно 

пливање, скијање, спортски ауто мото, спортски риболов, стреличарство, триатлон, хокеј на леду, џет-ски, 

џиу-џицу, фитнес; 
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4) аикидо, амерички фудбал, бејзбол, боћање, бриџ, го, голф, карлинг, кендо, кјокушинкаи, клизање, 

корфбол, орјентиринг, пикадо, подводни спорт, рафтинг, рагби, рагби 13, самбо, скокови у воду, скијање на 

води, спортско пењање, хокеј на трави, Tug-of-War; 

5) аеробик, биатлон, билијар, боб, кунг фу - ву шу, пеинтбол, санкашки спортови, софтбол, сквош, 

практично стрељаштво, летеће мете, модерни петатлон, bowling, електронски пикадо, крикет, Life Saving, 

рекреативни спорт, спортски лов, сеоски спорт, соколски спорт, спорт у војсци, спорт у дијаспори, спорт у 

полицији, спорт за све, спорт у фирмама (раднички спорт), спортска спелеологија, традиционални спортови; 

6) шеста категорија, у коју спадају спортови који нису од посебног значаја за Републику Србију. 

 

Члан 7. 

Расподела средстава из члана 3. овог правилника врши се према  бодовној листи из Категоризације 

спортова : 

-Табела  категоризације спорта (према националној категоризацији)- 

1. Такмичарски спорт 

                                                                                                            Бодови 

                                                                   Олимпијски                                                 Неолимпијски  

                                                                        спортови                                                         спортови 

  

I Категорија                                                         8                                                                        7 

II Категорија                                                        6                                                                        5 

III Категорија                                                       4                                                                        3 

IV Категорија                                                       2                                                                        1 

V Категорија                                                        1                                                                        0 

   

- Ранг такмичења - 

I лига                                                                   1000                                                                  600 

II лига                                                                   700                                                                  200 

Међурегионалне лиге(Републичке)                  300                                                                    50 

Регионалне лиге (Зоне)                                      200                                                                    25 

Окружне(Међуопштинске)лиге                         50                                                                     10 

Општинске лиге                                                   2                                                                        1 

- Традиција - 

50 и преко 50 година                                              10 

25-49                                                                          8 

15-24                                                                          7 

10-14                                                                          6 

5-9                                                                              5 

3-4                                                                              4 

1-2                                                                              3 

- Постигнути спортски резултати - 

1.место                                                                      20                                                                    10 

2. - 4. место                                                               15                                                                     7 

5. - 9. место                                                               10                                                                     5 

10. - 14. место                                                            5                                                                      3 

15. - последње место                                                 2                                                                      1 

- Број такмичарских екипа - 

број селекција (сениорска, јуниорска, пионирска) 

4-5                                                                                10                                                                     5 

3                                                                                     8                                                                     3 

2                                                                                     5                                                                     1 
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1                                                                                      1 

- Број ангажованих стручњака (лиценцираних тренера, тренера и оперативних тренера)- 

3 и више                                                                        10 

2                                                                                      8 

1                                                                                      4 

- Број регистрованих спортиста - 

80 - 100                                                                           10 

60 - 79                                                                               9 

40 - 59                                                                               8 

30 - 39                                                                               7 

20 - 29                                                                               6 

10 - 19                                                                               5 

 0-9                                                                                     4 

- Значај клубова за општину Алексинац - 

Високи значај                                                                  10 

Средњи значај                                                                  4 

Нижи значај                                                                      2 

 

- Број категорисаних спортиста и спортиста са олимпијском нормом - 

                                                                                      10                                                                      5 

- Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама - 

                                                                                     10                                                                      5   

2. Категоризација за гранске савезе и спортска друштва 

Критеријуми                                                                                                  макс. Бр. бодова 

- Категорија спорта према Националној категоризацији спорта                                    10 

- Традиција организације                                                                                                    20  

- Организовање традиционалних спортских приредби                                                    10  

- Број ангажованих спортских стручњака са дозволом за рад                                         10 

- Број чланова                                                                                                                        10 

- Традиција спорта у општини                                                                                             10  

 

УКУПНО:                                                                                                                               70 

Члан 8. 

Обрачун свих трошкова који улазе у систем суфинансирања ради се у бодовима. У првој фази 

израде финансијског плана користе се проценти. У другој фази добијени проценти за сваки клуб одређују 

износ финансијских средстава. 

Укупан износ средстава за програме такмичарских клубова распоређује се на основу добијених 

процената за сваки клуб посебно. Утврђени износ средстава у динарима представља годишњу дотацију 

спортских удружења (клубова) из средстава за такмичарски спорт. 

 

Члан 9. 

За активности у оквиру предшколског и школског спорта врши се расподела по засебном делу 

конкурса за средства  опредељена у буџету за ове намене. 

За активности у оквиру рекреативног спорта врши се расподела по засебном делу конкурса за 

средства опредељена у буџету за ове намене. 

3. Категоризација за школски и рекреативни спорт 

Критеријуми                                                                                                            макс. Бр.бодова 

Категорија спорта према нац. Катег. Спорта                                                                      10  

Традиција организације                                                                                                         20 

Учешће на такмичењима и спорт. Манифест.                                                                     10 
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Организовање традиционалних спорт. Приредби                                                               10 

Бр. ангажованих спорт. Стручњака са дозволом за рад                                                      15 

Број активних чланова                                                                                                            20 

Традиција спорта у општини                                                                                                  10 

Чланство у надлежном националном сп. Савезу                                                                    5  

 

УКУПНО:                                                                                                                                100 

За активности савеза и осталих облика стручног удруживања у области спорта врши се расподела 

из дела средстава опредељених за такмичарски спорт у износу до максимално 3% од укупно предвиђених 

средстава за такмичарски спорт. 

Члан 10. 

Расподела средстава из члана 4. став 1. и 2. овог Правилника виши се на основу јавног конкурса. 

Јавни конкурс расписује Општинско веће. 

Акт о расписивању јавног конкурса садржи: 

- предмет јавног конкурса 

- потребну документацију која се подноси уз пријаву 

- критеријуме за одабир програма 

- датум почетка и завршетка јавног конкурса 

- адресу на коју се доставља пријава 

 

Члан 11. 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за спорт, коју образује решењем председник општине. Уз 

пријаву подносилац програма подноси програм на прописаном обрасцу чију садржину прописује Комисија.  

Комисија има председника и два члана. 

Члан 12. 

Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће на предлог Комисије за спорт. 

Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији је програм одобрен, а на основу 

закључених уговора о реализовању одобрених програма између подносиоца програма и одељења за општу 

управу и друштвене делатности. 

Уговором се уређују права. обавезе и одговорност уговорених страна, начин реализовања програма, 

као и начин извештавања о наменском трошењу средстава. 

За реализацију закључених уговора задужује се надлежни орган општинске управе. 

 

Члан 13. 

Надлежни орган општине Алексинац у виду текуће резерве обезбеђује 5% укупних средстава 

намењених за спорт, за непланиране и непредвиђене расходе који настану у току године. 

 

Члан 14. 

У случају да подносилац програма не искористи додељена средства због престанка рада и 

такмичења, Комисија за спорт може предложити Општинском већу да неискоришћена средства додели 

подосиоцима чији програми ниси или су делимично одобрени. 

 

 

Члан 15. 

Подносиоци програма у првој половини године могу искористити 50%, максимално 60% од 

додељених средстава уз образложен захтев. 

Члан 16. 

Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене за која су додељена. 

Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у 

наредној години. 
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Члан 17. 

Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, подносилац програма је дужан да 

на прописаном обрасцу достави Општинском већу у року од 15 дана по истеку рока за реализовање 

програма. 

Извештај о реализовању програма разматра Комисија за спорт и доставаља предлог Општинском 

већу у вези испуњености услова из члана 14. став 1. овог правилника. 

Садржину обрасца извештаја из става 1. овог члана уређује Комисија за спорт. 

Недостављање извештаја из став 1. овог члана има за последицу неодобравање средстава у наредној 

години. 

Члан 18. 

Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о критеријумима и поступку доделе 

средстава за финансирање потреба у области спорта на територији општине Алексинац („Сл. лист општине 

Алексинац“, број 17/13) 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Алексинац". 

II/01Број: 110-2 

Датум: 29.01.2016.год                                                                                                                                                                                                                                     

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник, 

Ненад Станковић,с.р.   

 

 

На основу члана 247.Закона о раду (“Службени гласник РС”, број 24/05 и 61/05, 54/2009, 32/2013 и 

75/2014 ), Председник општине Алексинац, репрезентативни синдикати у ЈКП “Водовод и канализација” 

Алексинац и директор ЈКП “Водовод и канализација ” Алексинац, дана 29.01.2016. године, закључили су 

 

A Н Е К С 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”  АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

Овим Анексом Колективног уговора Јавно Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 

Алексинац уговорне стране утврђују измену члана 60.и 61.Колективног уговора Јавно комуналог предузећа 

„Водовод и канализација“ Алексинац од 21.11.2014.године заведеног под бројем 2183 („Службени лист 

општине Алексинац“, број 20/2014). 

 

Члан 60. мења се и гласи : 

 

Коефицијенте пословa учесници овог Уговора обавезно усклађују приликом промене 

систематизације послова, укидања или отварања нових послова. 

Директор је овлашћен да утврди коефицијент посла за посао за који коефицијент није утврђеновим 

Уговором, стим што је дужан да коефицијент утврди у оквиру распона најнижег и највишег коефицијента за 

одређену групу послова, при чему коефицијент за послове који се обављају под посебно тешким условима 

може бити додатно увећан за 5%. 

Пре утврђивања коефицијента директор је дужан да о предложеном коефицијенту прибави 

мишљење репрезентативног синдиката, а репрезентативни синдикат је дужан да мишљење достави 

најкасније у року од 3 дана од дана пријема захтева за давање мишљења. 

Уколико репрезентативни синдикат не достави мишљење у предвиђеном року сматраће се да је 

сагласан са предлогом директора. 
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Сви послови који се обављају код Послодавца груписани су у осам група. 

За сваку групу послова утврђује се најнижи, највиши и просечан коефицијент, и то: 

 

 

Група посла          Најнижи                        Највиши                                Просечни 

I  група,                       1,00                                 1,20 1,150 

I  група,                       1,15                                 1,30 1,225 

III  група,                    1,23                                 1,50 1,365 

IV  група,                    1,27                                 1,60 1,435 

V  група,                     1,40                                 1,70 1,550 

VI  група,                    1,60                                 2,00 1,800 

VII  група                    2,00                                2,60 2,200 

VIII  група                   2,60                                3,00 2,800 

 

 

Напред наведеним коефицијентима вредновани су и услови рада који се односе на рад на терену, 

рад у сменама, рад у турнусу, рад ноћу и други услови рада који могу бити штетни по здравље Запосленог. 

 

Члан 61. мења се и гласи : 

 

На основу критејума из члана 59. Став 3. Koлективног Уговора, сви послови код Послодавца 

разврставају се у следеће групе и са следећим распоном коефицијената: 

 

ПРВА ГРУПА 

Oбухвата наједноставније послове као што су послови одржавања хигијене пословних просторија, 

чишћење комуналних објеката. 

Обухвата послове НК радника који се обављају по једноставном поступку и са једноставним средствима 

рада. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од                                                  1,00 до 1,20. 

 

ДРУГА ГРУПА 

Обухвата послове НК радника који се обављају по једноставном поступку и са једноставним 

средствима рада као што су послови обезбеђивања објеката и други најједноставнији послови из области 

комуналних  делатности. 

Коефицијент за ову групу послова утрђује се у распону од                                                       1,15 до 1,30. 

 

ТРЕЋА ГРУПА 

Обухата средње сложене послове и разноврсне послове КВ запосленог у производњи и пружању 

комуналних услуга, уређењу и одржавању комуналних објеката и послове руковања средствима рада као и 

одржавање водоводне и електро мреже. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од                                                    1,23 до 1,50. 

 

ЧЕТВРТА ГРУПА 

Обухвата средње сложене и разноврсне послове средње стручне спреме везане за припрему и 

праћење процеса рада, укључујући и административно-техничкепослове. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од                                                     1,27 до 1,60. 

ПЕТА ГРУПА 

Обухвата сложене послове средње стручне спреме, висококвалификованих радника запослених у 

производњи и пружању комуналних услуга, уређењу и одржавању укомуналних објеката, а који 

подразумевају одређени степен специјализације у процесу рада. 
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Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од                                                           1,40до 1,70. 

 

ШЕСТА ГРУПА 

Обухвата сложене послове средње стручне спреме, висококвалификованих радника запослених у 

производњи и пружању комуналних услуга, уређењу и одржавању комуналних објеката, а који 

подразумевају одређени степен специјализације у процесу рада. 

За поједине послове из ове групе потребне су студије првог степена академске студије (мастер академске 

студије, мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању до четири године (VI 1 степен 

стручне спреме(виша стручна спрема). 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од                                                            1,60  до 2,00. 

 

СЕДМА ГРУПА 

Обухвата сложене послове за које се захтевају студије првог степена академске студије (мастер 

академске студије, мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању до четири године 

(VI 1 степен стручне спреме (вишастручнаспрема) као и студије другог степена академске студије (мастер 

академске студије, мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године (VII 1 степен стручне спреме – високе стручне спреме) 

Ова група послова обухвата пословекаоштосу: послови стручног вођења процеса рада, анализе и контроле и 

руковођења процесом рада, припреме стручних предлога за унапређење процеса рада и слично. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од                                                         2,00       до 2,60. 

 

ОСМА ГРУПА 

Обухвата најсложеније послове за које се захтевају студије првог степена академске студије (мастер 

академске студије, мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању до четири године 

(VI 1 степен стручне спреме (виша стручна спрема) као и студије другог степена академске студије (мастер 

академске студије, мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године (VII 1 степен стручне спреме – високе стручне спреме). 

Ова група обухвата најсложеније послове као што су послови помоћника директора, руководиоца погона за 

прераду воде, руководиоца погона за дистрибуције воде, руководиоца сектора и друге сродне послове. 

Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од                                                           2,60   до 3,00. 

 

У оквиру распона коефицијената из претходног става овог члана, код Послодавца се утврђују 

следећи коефицијенти за утврђивање основне зараде запослених, и то: 

 

I ГРУПА ПОСЛОВА СА РАСПОНОМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ОД 1,00 ДО 1,20 

 

ХИГИЈЕНИЧАР 1,10 

II ГРУПА ПОСЛОВА СА РАСПОНОМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ОД 1,15 ДО1,30 

 

ЧУВАР СТРАЖАР 1,15 

ПОРТИР 1,15 

НК РАДНИК  1,18 

ЛОЖАЧ ПАРНОГ КОТЛА 1,23 

НК РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 1,30 

III ГРУПА ПОСЛОВА СА РАСПОНОМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ОД 1,23 ДО 1,50 

 

ВОЗАЧ ТРАКТОРА 1,30 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДНИК 1,34 

ЧУВАР ПОМОЋНИК МАЈСТОРА 1,34 

РУКОВАОЦ ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 1,34 
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РУКОВАОЦ КОМАНДНОГ ПУЛТА 1,41 

МАЈСТОР НА БРАНИ БОВАН 1,41 

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ 1,50 

ЕЛЕКТРИЧАР НА ОДРЖАВАЊУ  1,50 

ВОДОИНСТАЛАТЕР МОНТЕР 1,50 

ВОДОИНСТАЛАТЕР МОНТЕР ЗА ПРИКЉУЧКЕ 1,50 

IV ГРУПА ПОСЛОВА СА РАСПОНОМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ОД 1,27 ДО 1,60 

 

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР 1,31 

КОНТРОЛОРИ ЧИТАЧИ 1,36 

ПОМОЋНИ БЛАГАЈНИК  У КАНЦЕЛАРИЈИ 1,36 

АУТОМЕХАНИЧАР 1,47 

ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА 1,47 

ВОЗАЧ ТЕРЕТНОГ  МОТОРНОГ ВОЗИЛА 1,47 

ВОЗАЧ И РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 1,47 

РЕФЕРЕНТ МАТЕРИЈАЛНОГ КЊИГОВОДСТВА 1,50 

МАГАЦИОНЕР 1,50 

ФИНАНСИЈСКИ РЕФЕРЕНТ 1,50 

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ 1,50 

РЕФЕРЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ 1,50 

РЕФЕРЕНТ ФАКТУРИСАЊА И ЕВИДЕНЦИЈЕ НАПЛАТЕ  1,50 

РЕФЕРЕНТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 1,50 

СМЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 1,53 

ТЕХНИЧАР ЗА МИКРОБИОЛОШКУ АНАЛИЗУ ВОДЕ 1,53 

V ГРУПА ПОСЛОВА СА РАСПОНОМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ОД 1,40 ДО 1,70 

 

РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ 1,60 

ВОДОИНСТАЛАТЕР БРИГАДИР 1,60 

ВОДОИНСТАЛАТЕР БРИГАДИР ЗА ПРИКЉУЧКЕ 1,60 

РАДНИК НАОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И ОПЕРАТОР ЗА ИНСТРУМЕНТЕ ЗА 

МЕРЕЊЕ И ДЕТЕКЦИЈУ 

1,60 

VI ГРУПА ПОСЛОВА СА РАСПОНОМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ОД 1,60 ДО 2,00 

 

РЕФЕРЕНТ ОБРАЧУНА ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ГЛАВНИ БЛАГАЈНИК 1,60 

РЕФЕРЕНТ ПРОДАЈЕ 1,60 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИКЉУЧКЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ 1,73 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ НА 

ПОСТРОЈЕЊУ 

2,00 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 2,00 

РЕФЕРЕНТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ 2,00 

РУКОВОДИЛАЦ РАЧУНОВОДСТВА 2,00 

VII ГРУПА ПОСЛОВА СА РАСПОНОМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ОД 1,73 ДО 2,60 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2,30 

ШЕФ МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 2,50 

РУКОВОДИЛАЦ КОМЕРЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ 2,50 

ШЕФ ХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 2,55 

VIII ГРУПА ПОСЛОВА СА РАСПОНОМ КОЕФИЦИЈЕНАТА ОД 2,60 ДО 3,00 

 

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ 2,60 

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 2,73 

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОГ СЕКТОРА 2,80 

РУКОВОДИЛАЦ ПОГОНА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2,87 

РУКОВОДИЛАЦ ПОГОНА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ 2,87 

ОДГОВОРНИ ИНЖЕЊЕР ЗА БРАНУ БОВАН И ОБЈЕКАТА У ИЗГРАДЊИ  2,87 



 

 
Број  4                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ           ___   29.  јануар       2016. године                      страна   14 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА 3,00 

 

Остале одредбе Колективног Уговора Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 

Алексинац број 2183 од 21.11.2014.године остају неизмењене. 

 

Члан 2. 

Овај Анекс Колективног Уговора сматра се закљученим када га потпишу Оснивач односно орган 

који он овласти, овлашћени представници репрезентативних синдиката код Послодавца и директор, а ступа 

на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Алексинац. 

Ступањем на снагу Анекса Колективног Уговора престају да важе одредбе члана 60. и 61. 

Колективног Уговора Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац број 2183 од 

21.11.2014.године („Службени лист општине Алексинац“, број 20/2014). 

 

 

      ЗА ПОСЛОДАВЦА:                                                                        ЗА  ОПШТИНУ АЛЕКСИНАЦ: 

         Д и р е к т о р                                                                                          Председник Општине 

      Симић Драгиша, с.р.                                                                                 Станковић Ненад, с.р. 

 

 

                               ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ СИНДИКАТЕ КОД ПОСЛОДАВЦА: 

1. Председник Одбора Организације Самосталног синдиката 

                               Горан Ђукановић, с.р. 

 

2. Председник Одбора Организације Синдиката „Независност“ 

Добрица Младеновић, с.р. 

                                                                                                      

 

                  
САДРЖАЈ 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                               Страна 
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Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/804-711, факс: 

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

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 


