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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 30 - 7. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 44. 
тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. тачка 3. и 
5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града 
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 11. члана 13. и члана 24. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу Уговора о 
наменским трансферима у социјалној заштити, закљученим између Републике Србије – 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Града Краљево 
број 997/20 од 13.05.2020.године пренета у корист буџета града Краљева на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-733144843-75 код Управе за трезор дана 28.07.2020. 
године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 17) у 
укупном износу од 1.685.928,58 динара, распоређује се Центру локалних услуга града 
Краљева ради финансирања уговорених накнада за рад на основу Уговора о 
привремено повременим пословима за пружаоце услуга социјалне заштите. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ 
СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2020. 
годину за износ наменског трансфера од 1.685.928,58 динара (извор 07).      

3. Наменска средства у укупном износу од 1.685.928,58 динара РАСПОРЕЂУЈУ 
СЕ у оквиру члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину на ("Службени 
лист града Краљева", број 36/19) у оквиру Раздела 5, Глава 14 – Центар локалних 
услуга, Програм 0901 – Социјална и дечија заштита, Функција 070 – Социјална помоћ 
угроженом становништву, некласификована на другом месту, Програмска 
актив./пројекат 0008 – Подршка особама са инвалидитетом: 
- Позиција 469, Економска класификација 423  – Услуге по уговору у износу од 
1.600.000,00 динара и 
-Позиција 470, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 
85.928,58 динара, (све извор 07). 

4. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Центар локалних 
услуга града Краљево да средства у укупном износу  од 1.685.928,58 динара користи 
искључиво за намене описане у тачки 1. овог решења.   
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 5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева и Центар локалних услуга града Краљева. 
  6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

Образложење 
 

На основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, закљученим 
између Републике Србије – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања и Града Краљево број 997/20 од 13.05.2020.године пренета су у корист буџета 
града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-75 код Управе за 
трезор дана 28.07.2020. године као текући наменски трансфер од Републике у корист 
нивоа градова (извод 17) средства у укупном износу од 1.685.928,58 динара која се 
распоређују се Центру локалних услуга града Краљева ради финансирања уговорених 
накнада за рад на основу Уговора о привремено повременим пословима за пружаоце 
услуга социјалне заштите. 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 
36/19) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом определи 
нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају уговарања 
донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, на 
предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,   Центру 
локалних услуга града Краљева, Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број 403 - 30/2020 
Дана:  3. августа 2020. године 
    
 
                                                                                    

                                                                                     
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 44. 
тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. тачка 3. и 
5, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града 
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 11. члана 13. и члана 24. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу Одлуке о 
додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подршку 
јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу 
Министарства омладине и спорта број 401-01-244/2020-04 од 25.06.2020. године и 
Уговора о реализацији пројекта ''Опремање омладинског клуба у Краљеву'', закљученим 
између Министарства омладине и спорта Републике Србије број 401-01-64/2020-04 од 
09.07.2020. године и Града Краљево број 1587/20 од 10.07.2020. године пренета у 
корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-733241843-75 
код Управе за трезор дана 30.07.2020. године као капитални наменски трансфер од 
Републике у корист нивоа градова (извод 4) у износу од 1.080.020,00 динара, 
распоређују се Градској управи града Краљева ради реализације пројекта ''Опремање 
омладинског клуба у Краљеву''. 

2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ 
СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2020. 
годину за износ наменског трансфера од 1.080.020,00 динара (извор 07).      

3. Наменска средства у укупном износу од 1.080.020,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ 
СЕ у оквиру члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину на ("Службени 
лист града Краљева", број 36/19) у оквиру Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, 
Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програмска активност/Пројекат 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Позиција 169, Економска класификација 512 – Машине и опрема (извор 07). 

4. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Градска управа града 
Краљево да средства у износу  од 1.080.020,00 динара користи искључиво за намене 
наведене у пројекту ''Опремање омладинског клуба у Краљеву''.   
 5. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева. 
  6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

Образложење 
 

На основу Одлуке о додели средстава за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу 
омладинске политике на локалном нивоу Министарства омладине и спорта број 401-01-
244/2020-04 од 25.06.2020. године и Уговора о реализацији пројекта ''Опремање 
омладинског клуба у Краљеву'', закљученим између Министарства омладине и спорта 

254.
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Републике Србије број 401-01-64/2020-04 од 09.07.2020. године и Града Краљево број 
1587/20 од 10.07.2020. године пренета су у корист буџета града Краљева на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-733241843-75 код Управе за трезор дана 30.07.2020. 
године као капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 
4) средства у износу од 1.080.020,00 динара која се распоређују Градској управи града 
Краљева ради опремања омладинског клуба у Краљеву. 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 
36/19) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом определи 
нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају уговарања 
донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, на 
предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, Управи за 
трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број 403 - 31/2020 
Дана:  4. августа 2020. године 
    
 
 
                                                                                    

                                                                                     
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  На основу члана 61. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 
члана 44. тачка 3) и 5), члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1. 
тачка 3) и 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града 
Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) и члана 11. и 21. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36 /19),   
 
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

    
   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о  
буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", број 36/19) 
Раздео 5, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 330.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 02 – Народни музеј Краљево,  Програм 1201 – 
Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе,  
Програм.актив./Пројекат 0002 – Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва, Позиција 213, Економска 
класификација  423 – Услуге по уговору за износ од 330.000,00 
динара.  

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм.актив/Пројекат 
0009, Позиција 172, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 330.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 5, Глава 02 – Народни музеј Краљево,  Програм 1201 – 
Развој културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе,  
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалних 
установа културе, Позиција 196,  Економска класификација  414 – 
Социјална давања запосленима за износ од 330.000,00 динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за исплату отпремнине при одласку у пензију запосленог, а за чије 
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана 
довољна средства за корисника Народни музеј Краљево.    
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева и Народни музеј Краљево. 
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

   Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева 

255.
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захтев за промену у апропријацији III број 210/20 дана 31.07.2020. године за исплату 
отпремнине при одласку у пензију запосленог, а за чије финансирање Одлуком о 
буџету града Краљево за 2020. годину нису планирана довољна средства за 
корисника Народни музеј Краљево, у износу од  330.000,00 динара. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 36/19), којим је прописано да ако се у току године обим пословања или 
овлашћења директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава 
промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, 
односно смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени 
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму.  
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе града 
Краљева, Народном музеју Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  и 
архиви. 
  
  
Градоначелник града Краљева 
IV Број: 403 - 32/2020 
Дана: 3. августа 2020. године 
 
 
 
         Градоначелник града Краљева                                                                   
                                                                      др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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  На основу члана 1. став 2, члана 3. став 1, а у вези са чланом 240. и чланом 247. Закона о раду 
(“Службени гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и 
Закључкa Владе Републике Србије (“Службени гласник РС” бр. 50/20) град Краљево као оснивач, Синдикална 
организација запослених у Јавно енергетском предузећу “Топлана” Краљњево као репрезентативни Синдикат и 
Јавно енергетско предузеће “Топлана” Краљево као послодавац, закључују: 
 

АНЕКС  
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ  “ТОПЛАНА” КРАЉЕВО 
 

Члан 1. 
 

  У Колективном уговору за запослене у Јавно енергетском предузећу “Топлана” Краљево 
(“Службени лист града Краљева” бр. 16/18), после члана 68. додаје се нови члан 68 а. који гласи: 
 

Члан 68 а. 
  “Запослени има право на накнаду зараде у висини од 100% просечне зараде у претходних 12 
месеци пре месеца у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због 
мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног 
излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са 
лицима којима је потврђена болест   COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације. 
  Запослени остварује право из става 1. овог члана тако што се: 
 

1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине накнаде зараде врши из средстава 
послодавца; 

2) почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде зараде врши из средстава 
обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине накнаде зараде, а из 
средстава послодавца за преостали износ разлике до висине од 100%  просечне зараде  у 
претходних 12 месеци пре месеца у коме је привремено одсуствовао са рада. 

 
  Право на накнаду зараде из става 1. и 2. овог члана, остварује и запослени који је одсуствовао са 
рада из разлога наведених у ставу 1. овог члана у периоду за који до дана ступања на снагу овог Колективног 
уговора није извршен коначни обрачун и исплата накнаде зараде по основу привремене спречености за рад. 
  Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени доказује решењем надлежног органа (санитарног 
инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције 
Министарства унутрашњеих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у 
складу са законом”. 
 

Члан 2. 
  Овај колективни уговор ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу 
града Краљева. 

 
Члан 3. 

  Овај колективни уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих сваки од потписника 
задржавају по 2 примерка. 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:1960/20 
Датум:7.08.2020. године 
 
       Репрезентативни синдикат,          Оснивач,         Послодавац 
Синдикална организација запослених                  Град Краљево                        Јавно енергетско предузеће 
     Председник ИО синдиката     Градоначелник                              “Топлана” Краљево 
        Зоран  Јовић, с.р.                Предраг Терзић, с.р.                      Драган Арсенијевић, с.р. 

256.
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

др
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На основу члана 1. став 2, члана 3. став 1, а у вези са чланом 240. и чланом 247. Закона о раду (“Службени 
гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), Синдикална 
организација запослених у ЈKП „Путеви“ Краљево као репрезентативни Синдикат, ЈКП „Путеви“ Краљево као 
послодавац и град Краљево као оснивач, закључују 
 
 

АНЕКС III  
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО 
 

   
Члан 1. 

 
  У Колективном уговору Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево (“Службени лист града 
Краљева” бр. 9/18, 32/18 и 34/19), после члана 37. додаје се нови члана 37а који гласи: 
 

Члан 73а. 
 

  “Запослени има право на накнаду зараде у висини од 100% просечне зараде у претходних 12 
месеци пре месеца у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због 
мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног 
излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са 
лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације. 
  Запослени остварује право из става 1. овог члана тако што се: 

1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине накнаде зараде врши из средстава 
послодавца; 

2) почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде зараде врши из средстава 
обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине накнаде зараде, а из 
средстава послодавца за преостали износ разлике до висине од 100% зараде у претходних 
12 месеци пре месеца у коме је привремено одсуствовао са рада. 

  Право на накнаду зараде из става 1. и 2. овог члана, остварује и запослени који је одсуствовао са 
рада из разлога наведених у ставу 1. овог члана у периоду за који до дана ступања на снагу овог Анекса није 
извршен коначни обрачун и исплата накнаде зараде по основу привремене спречености за рад. 
  Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени доказује решењем надлежног органа (санитарног 
инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције 
Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у 
складу са законом”. 
 

Члан 2. 
 

  Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града Краљева. 
 

Члан 3. 
 

  Овај анекс је сачињен у шест истоветних примерака, по два примерка за сваког од потписника. 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:1959/20 
Датум:7.08.2020. године 
 
     Репрезентативни синдикат          Оснивач            Послодавац 
Синдикална организација запослених                  Град Краљево                             ЈКП „Путеви“ Краљево 
       у ЈКП „Путеви“ Краљево      Градоначелник                             директор 
             председни  
        Драган Раденковић, с.р.,                             Предраг Терзић, с.р.       Мирко Вуковић, с.р. 
 

257.

др
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
Рег.бр.                                                                                                                 Страна                                                                                
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јеног од другог нивоа власти, IV број: 403-30/2020 од 3. августа 2020. 
године................................................................................................................ 

 
254. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера доби-
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године.................................................................................................................. 

 
255. Решење о промени апропријације корисника буџета, IV број: 403-32/2020 

од 3. августа  2020. године. 
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