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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – др.закон), Уредбе о критеријумима 

за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017), Уредбе о критеријумима 

за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 88/2016), као и члана 19. Одлуке о 

организацији Општинске управе општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 15/2017), 

члана 13. Одлуке о правобранилаштву („Службени лист општине Алексинац“ број 21/2014, 27/2016 и 

23/2018), Општинскo веће, на предлог начелника Општинске управе, дана  27.12.2018.године, усвојило је   

 

ПРАВИЛНИК 

О 

  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ   

 

Члан 1. 

            У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 

Правобранилаштву општине Алексинац  II/01 број: 110-17/2017, 110-19/2017, 110-27/2017, 110-1/2018, 110-

10/2018, 110-17/2018 и 110-25/2018 („Службени лист општине Алексинац“ број 17/2017, 20/2017, 26/2017, 

1/2018, 9/2018, 21/2018 и 26/2018), мења се: 

 

            У члану 4. Систематизација радних места: 

            У табели службеници – извршиоци – 

- код звања саветник мења се број радних места тако што се број „34“ замењује бројем „33“ и мења се 

укупан број радних места тако што се број „100“ замењује бројем „99“. 

            У табели намештеници –  

- код пете врсте радних места мења се број намештеника тако што се број „20“ замењује бројем „19“ и мења 

се укупан број намештеника тако што се број „26“ замењује бројем „25“. 

                            

  Члан 2. 

 

               У члану 5. став 1. мења се: укупан број тако што се број „141“ замењује бројем „140“ и број 

намештеника, тако што се број „26“ замењује бројем „25“. 

 

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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Члан 3. 

 

               У члану 12.  

               У табели службеници – извршиоци – 

-  код звања саветник мења се број радних места тако што се број „34“ замењује бројем „33“ и мења се 

укупан број радних места тако што се број „99“ замењује бројем „98“ и 

               У табели намештеници –  

- код пете врсте радних места мења се број намештеника тако што се број „20“ замењује бројем „19“ и мења 

се укупан број намештеника тако што се број „26“ замењује бројем „25“. 

 

 

Члан 4. 

                У члану 15. Одељењe за Општу управу и друштвене делатности, Одсек за заједничке послове, 

обезбеђење и осигурање објеката и имовине, код радног места број 58. Домар мења се број намештеника, 

тако што се број „5“ замењује бројем „4“. 

 

    Члан  5. 

              У члану 17. Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, 

- код радног места бр. 78. Начелник Одељења - у опису послова у реченицама:  

“Организује и прати достављање решења о утвђивању локалних јавних прихода и књижење задужења и 

уплате, организује и прати послове канцеларијске и теренске пореске контроле“; и  

„Непосредно учествује у изради методолошких упутстава у вези пријема и обраде пореских пријава, 

канцеларијске и теренске пореске контроле, пружа стручну помоћ пореским обвезницима“ – бришу се 

речи:“ канцеларијске и теренске“,  

-у реченици:“ Опредељује захтев за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем и обраду, 

књижење и канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода.“ – замењује се текст:“ 

канцеларијску и теренску“ речју: “пореску“. 

               - код радног местоа бр. 80. Аналитичко-порески послови канцеларијске контроле мења се назив 

радног места у Аналитичко-порески послови пореске контроле, као и број извршилаца тако што се број „3“ 

замењује бројем „4“. 

                - радно место број 81. Аналитичко-порески послови теренске контроле –брише се. 

               - код радног места бр. 85. Послови пореске евиденције – у опису послова, у делу текста: “ 

формално неисправне и погрешно попуњене или непотпуне пореске пријаве доставља канцеларијској 

контроли на даљу надлежност;“ – реч – „канцелариској“ замењује се речју: „пореској“., 

                                   

      Члан  6. 

               Правилник је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе – општине Алексинац за 2017.годину („Сл. лист општине Алексинац“ бр. 19/2017, 

22/2017, 26/2017, 10/2018, 28/2018 и 29/2018). 

Члан 7. 

              Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Алексинац“.  

  

II/01 Број: 110-35/2018 

У Алексинцу, 27.12.2018.година 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                    Ненад Станковић, с.р.                                     
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На основу члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине Алексинац („Службени 

лист општине Алексинац“, број 1/2009) и члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 , 32/2013- одлука 

УС , 55/14, 96/15др.закон и 9/16-одлука УС ), на предлог Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Алексинац, Општинско веће општине Алексинац, на седници од 27.12.2018. 

године, донело је   

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ   

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА   

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

1. Овим Програмом утврђују се планирани приходи од новчаних казни из безбедности јавног 

саобраћаја за активности које се у 2019. години планирају из области јавног саобраћаја на 

територији на територији општине Алексинац у складу са Законом о безбедности 

саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС, број 41/09, 53/2010, 101/2011 , 32/2013- 

одлука УС , 55/14 и 96/15) и другим посебним законима из области саобраћаја.  

2. За реализацију Програма планирају се финансијски приходи који ће се користити преко 

рачуна буџета општине Алексинац и то:  

- пренета средства из претходних година.............................................1.000.000,00 дин.  

- планирана средства у 2019. години.....................................................3.000.000,00 дин.  

       ____________________________________________________________________________________  

Укупно:                                                                                                                  4.000.000,00 дин.              

Финансијски приходи биће утрошени за следеће расходе, и то:  

 

1. УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  

1.1     Уређење зона школа ___________________________________________830.000,00 дин.   

 

2. ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА КОЈИ СУ ОБАВЕЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

2.1      Израда пројекта за уређење зона школа ___________________________ 200.000,00 дин.  

2.2 Израда планске документације__________________________________1.100.000,00 дин.  

 

3. ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У  ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

УКЉУЧУЈУЋИ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ  

 3.1 Набавка опреме за јединицу саобраћајне полиције ПС Алексинац  ___________250.000,00 дин.     

 

4. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА  

4.1 Унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац и 

васпитање учесника у саобраћају, као и развијање саобраћајно-превентивног рада у предшколским 

установама, школама и др. специјализованим организацијама ________________________200.000,00 дин.  

4.2 Трошкови израде саобраћајно-превентивних публикација, пропагандног мат., филмова и 

сл.___________________________________________________________________________ 80.000,00 дин.  

4.3  Медијске услуге______________________________________________________50.000,00 дин 
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4.4 Учешће на семинарима, обукама и саветовањима на тему безбедности 

саобраћаја_______________________________________________________________100.000,00 дин.  

4.5  Репрезентација__________________________________________________70.000,00 дин.  

4.6 Рад за безбедност саобраћаја- дневнице_____________________________150.000,00 дин.  

4.7  Трошкови материјала:  

- Обележавајући прслуци____________________________________ 420.000,00 дин.  

- Бицикле__________________________________________________100.000,00 дин.  

- Троуглови за тракторе_______________________________________80.000,00 дин.  

- Ауто седишта за децу______________________________________ 400.000,00 дин.   

___________________________________________________________________________  

УКУПНО:                                                                                                        4.000.000,00 дин.  

  

3. Финансирање наведених активности, вршиће се у зависности од прилива средстава 

прикупљених од новчаних казни из безбедности јавног саобраћаја.  

4. Уколико се приходи не остваре у планираном износу, Савет за безбедност саобраћаја на 

путевима на територији општине Алексинац, ће утврдити приоритетне активности.  

5. Средства пренета из претходних година у износу од 1.000.000,00 динара распоређена су 

на позицију 2.2. Израда планске документације, у износу од 1.000.000,00 динара. 

6. Овај програм објавити у ,,Службеном листу општине Алексинац''.  

 

II/01 Број: 344-304 

У Алексинцу, 27.12.2018. године   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ  

    ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                          

  Ненад Станковић, с.р.   

 
Садржај: 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                                                      
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005, 

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

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 


