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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 33 - 19. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДOНAЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

   
 
 
 
 
 
 

           На основу члана 61. став 1. 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, 72/19 и 
149/20), члана 44. тачка 5) и 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 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута града Краљева 
("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21),   
                     

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 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
4.370.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације 
у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 - Опште 
јавне услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 168,  Економска 
класификација  465 – Остале дотације и трансфери,  за износ од 
4.370.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 4.370.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 2002 – 
Основно образовање и васпитање, Функција 912 – Основно 
образоваље, Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање 
основних школа, Позиција 138,  Економска класификација  463 – 
Трансфери осталим нивоима власти за износ од 4.370.000,00 
динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за набавку и уградњу котла на чврста горива у Основној школи 
„Чибуковачки партизани“ Краљево и набавку 4 пећи за издвојена одељења у Ласцу 
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и Буковици Основне школе „Петар Николић“ Самаила у укупном износу од 
4.370.000,00 динара.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева, Основна школа „Чибуковачки партизани“ Краљево, 
и Основна школа „Петар Николић“ Самаила. 
           5. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 

Образложење 
 

       На основу дописа Основне школе „Чибуковачки партизани“ Краљево број 
1094 од 04.10.2021. године, Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева захтев за промену у апропријацији III Број: 255/21 дана 04.10.2021. 
године у износу од 4.260.000,00 динара којима се обезбеђују недостајућа средстава 
за набавку и уградњу котла на чврста горива, а на основу Стручног мишљења 
„Шуком“ ДОО Књажевац и Одговора на захтев за добијање пописа радова за 
набавку и замену котла од ЈКП „Топлана“ Краљево бр. 1517/2 од 01.10.2021. године. 

    На основу дописа Основне школе „Петар Николић“ Самаила број 1210 од 
20.09.2021. године, Одељење за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева захтев за промену у апропријацији III Број: 245/21 дана 04.10.2021. године 
у износу од 110.000,00 динара којима се обезбеђују недостајућа средстава за 
набавку 4 пећи за издвојена одељења у Ласцу и Буковици а на основу записника ЈП  
„Градско стамбено„ Kраљево о чишћењу димовних и ложних објеката  бр. 1593 и 
1549 од 15.09.2021.године којим је констатовано да постојеће пећи нису у функцији 
и профактуре за набавку нових понуђача „Фантазија“ Краљево бр. 37/2021 од 
21.09.2021.године 

 Како Одлуком о буџету града Краљево за 2021. Годину ("Службени лист 
града Краљева", број 52/20  и 20/21) нису планирана средства у довољном износу  
за описане намене врши се промена апропријација у износу од 4.370.000,00 динара 
у тачкама 1. и 2. овог Решења. 
  Ради обезбеђења недовољно планираних средстава Одељење за привреду 
и финансије је на основу изјашења Службе за управљање пројектима и локално-
економски развој бр. XIII-237/2021 од 14.10.2021.године о слободним средствима на 
позицији 168, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери, 
планираним за учешће града у осталим пројектима у висини од 15.600.000,00 
динара обзиром да је динамика реализације пројекта „Сигуран град – друга фаза 
пројекта“ померена тако да се преосталих 10.600.000,00 динара неће утрошити до 
краја 2021.године, дало предлог промена апропријација у тачкама 1. и 2. овог 
Решења.  
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у складу са 
Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске 
године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће износ 
апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно смањити.   
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 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, 
Основој школи „Чибуковачки партизани“ Краљево, Основој школи „Петар Николић“ 
Самаила,  Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 2719/2021 
Дана: 15. октобра 2021. године 
 

       
              Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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           На пснпву шлана 1. став 2., шлана 3. став 1., шлана 240. и шлана 247. Закпна п раду 
("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05,  54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-Пдлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентишнп тумашеое)  град Краљевп кап псниваш, Синдикална прганизација заппслених 
у Јавнпм предузећу за уређиваое грађевинскпг земищта »Краљевп« кап репрезентативни 
синдикат и Јавнп предузеће за уређиваое грађевинскпг земљищта »Краљевп« кап ппслпдавац, 
закљушују следећи 

КПЛЕКТИВНИ УГПВПР 
I   ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Пвим кплективним угпвпрпм, у складу са закпнпм, уређују се права, пбавезе и 
пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса, пднпснп пп пснпву рада кпд ппслпдавца Јавнпг предузећа за 
уређиваое грађевинскпг земљищта »Краљевп«, ппступак измена и дппуна кплективнпг угпвпра, 
међуспбни пднпси ушесника Кплективнпг угпвпра и друга питаоа пд знашаја за заппслене и 
ппслпдавца.  
 Ппслпдавцем у смислу пдредаба Закпна п раду сматра се Јавнп предузеће за уређиваое 
грађевинскпг земљищта „Краљевп“. Директпр јавнпг предузећа врщи права и пбавезе у име 
ппслпдавца. 
  

Члан 2. 
 Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса, кпје нису уређене пвим кплективним 
угпвпрпм, уређују се Угпвпрпм п раду. 
 

Члан 3. 
 Пдредбе пвпг кплективнпг угпвпра примеоују се на све заппслене кпд ппслпдавца.  

 
II  ЗАСНИВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА 

 
1.  Услпви за засниваое раднпг пднпса 

 
Члан 4. 

 Радни пднпс мпже да се заснује са лицем кпје има најмаое 15 гпдина живпта и испуоава 
и друге услпве за рад на пдређеним ппслпвима, утврђене закпнпм, пднпснп Правилникпм п 
унутращопј прганизацији и систематизацији ппслпва.  
 Ппщтим актпм из става 1. пвпг шлана утврђују се прганизаципни делпви кпд ппслпдавца, 
врста ппслпва, врста и степен струшне спреме и други услпви за рад на тим ппслпвима. 
 Ппщти акт из става 1. пвпг шлана дпнпси директпр.  
 

Члан 5. 
 Радни пднпс заснива се дпбрпвпљнп ради пбављаоа пдређених ппслпва кпд ппслпдавца 
и пствариваоа зараде и других права кпја се стишу на раду и пп пснпву рада. 
 Радни пднпс са лицем млађим пд 18 гпдина живпта ппслпдавац мпже да заснује самп уз 
писмену сагласнпст рпдитеља, усвпјипца или страпца, акп такав рад не угрпжава оегпвп 
здравље, мпрал и пбразпваое, пднпснп акп такав рад није забраоен закпнпм. 

306.
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ



 Лице кпје заснива радни пднпс дужнп је да ппслпдавцу дпстави исправе и дпказе п 
испуоенпсти услпва за рад на ппслпвима за кпје заснива радни пднпс, утврђених Правилникпм п 
унутращопј прганизацији и систематизацији ппслпва. 
 

Члан 6.  
 Страни држављанин и лице без  држављанства мпгу да заснују радни пднпс ппд услпвима 
утврђеним Закпнпм п раду и ппсебним закпнпм. 

 
Члан 7.  

 Пдлуку п пптреби за нпвим радницима дпнпси ппслпдавац, када су испуоени следећи 
услпви: 

 да кпд ппслпдавца ппстпји раднп местп, пднпснп ппслпви утврђени Правилникпм 
п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места, са пписпм ппслпва и 
услпва за рад на оему; 

 да ппстпји слпбпднп пднпснп упражоенп раднп местп; 
 да ппстпји пптреба за пппуоаваоем слпбпднпг пднпснп упражоенпг раднпг 

места;  
 да је пријем нпвпг брпја радника на гпдищоем нивпу планиран Прпгрампм рада и 

ппслпваоа Предузећа.  
  
 Ппслпдавац је дужан да пре закљушиваоа угпвпра п раду кандидата пбавести п ппслу, 
услпвима рада, правима и пбавезама из раднпг пднпса и услпвима и правилима ппслпдавца у 
вези са испуоеоем угпвпрних и других пбавеза и права из раднпг пднпса.  
 

2.  Угпвпр п раду 
 

Члан 8. 
 Радни пднпс се заснива угпвпрпм п раду на непдређенп или пдређенп време. Угпвпр п 
раду закљушују заппслени и ппслпдавац на нашин и ппд услпвима утврђеним закпнпм и пвим 
кплективним угпвпрпм. 
 Надлежна служба ппслпдавца, дужна је да лице из става 1. пвпг шлана пријави 
прганизацији пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, у складу са закпнпм.  
 

3.  Ступаое  на рад 
 

Члан 9. 
 Заппслени ступа на рад данпм утврђеним угпвпрпм п раду. Акп заппслени не ступи на рад 
данпм утврђеним угпвпрпм п  раду, сматра се да није заснпвап радни пднпс,  псим  акп је 
спрешен да ступи на рад из пправданих разлпга (слушајеви вище силе) или акп се ппслпдавац и 
заппслени друкшије дпгпвпре.  
 Заппслени пстварује правп и пбавезе из раднпг пднпса данпм ступаоа на рад. 

 
4.  Прпбни рад 

 
Члан 10. 

 Угпвпрпм п раду мпже да се угпвпри прпбни рад за пне ппслпве за кпје је  Правилникпм п 
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унутращопј прганизацији и систематизацији радних места утврђен прпбни рад кап ппсебан услпв 
за рад и акп је угпвпрпм п раду утврђена дужина трајаоа прпбнпг рада и нашин прпвере радних и 
струшних сппспбнпсти. 
 Прпбни рад из става 1. пвпг  шлана  мпже да траје најдуже щест месеци. 
 Прпбни рад у смислу става 1. пвпг шлана не мпже  се утврдити за приправника и у слушају 
засниваоа раднпг пднпса на пдређенп време.  
 Пре истека времена за кпје је угпвпрен прпбни рад  ппслпдавац и заппслени мпгу да 
пткажу угпвпр п  раду са птказним рпкпм кпји изнпси најмаое пет радних дана. 
 

Члан 11. 
 Пбављаое ппслпва на прпбнпм раду прати ппсебна  кпмисија, кпју пбразује ппслпдавац, 
састављена  пд лица кпја имају најмаое исти степен струшне спреме пдређене врсте занимаоа 
кап заппслени кпји је на прпбнпм раду, а свпје мищљеое у писменпм пблику п резултатима 
прпбнпг рада дпставља ппслпдавцу у рпку утврђенпм пдлукпм п оенпм пбразпваоу. 
 Заппсленпм, кпји  за  време прпбнпг рада није ппказап пдгпварајуће радне и струшне 
сппспбнпсти, престаје радни пднпс данпм истека рпка пдређенпг угпвпрпм п раду. 
 

5.  Радни пднпс на пдређенп време 

 

Члан  12. 
 Угпвпр п раду мпже да се закљуши на пдређенп време у слушајевима и ппд услпвима 
утврђеним Закпнпм п раду. 
  

6.  Радни  пднпс са непуним радним временпм 

 

Члан 13. 
 Заппслени кпји ради са непуним радним временпм има правп на зараду, друга примаоа и 
друга права из раднпг пднпса сразмернп времену прпведенпм на раду, псим акп за ппједина 
права закпнпм, ппщтим актпм и угпвпрпм п раду није друкшије пдређенп. 
 Ппслпдавац је дужан да заппсленпм кпји ради са непуним радним временпм пбезбеди 
исте услпве рада кап и заппсленпм са пуним радним временпм кпји ради на истим или слишним 
ппслпвима. 
 Ппслпдавац је дужан да благпвременп пбавести заппслене п дпступнпсти ппслпва са 
пуним и непуним радним временпм, на нашин и у рпкпвима утврђеним ппщтим актпм. 
 Ппслпдавац је дужан да размптри захтев заппсленпг са непуним радним временпм за 
прелазак на пунп раднп време, кап и заппсленпг са пуним радним временпм за прелазак на 
непунп раднп време. 
 Пвим угпвпрпм уређује се сарадоа и инфпрмисаое синдиката п ппслпвима са непуним 
радним временпм. 

 

Члан 14. 
 Заппслени кпји ради са непуним радним временпм кпд једнпг ппслпдавца, мпже за 
пстатак раднпг времена да заснује радни пднпс кпд другпг ппслпдавца без сагласнпсти 
ппслпдавца, и да на тај нашин пствари пунп раднп време. 
 Кад заппслени ради кпд два (или вище) ппслпдаваца да би пстварип пунп раднп време, 
ппслпдавци су дужни да се сппразумеју у писменпм пблику п времену рада  и пствариваоу права 
кпд  свакпг пд оих.  
 Сппразум из става 2. пвпг шлана пптписују ппслпдавци. 



 

7.  Приправници  
 

Члан 15. 
 Ппслпдавац мпже да заснује радни пднпс са лицем кпје први пут заснива радни пднпс, у 
свпјству приправника, за занимаое за кпје је тп лице стеклп пдређену врсту и степен струшне 
спреме, акп је тп кап услпв за рад на пдређеним ппслпвима утврђенп закпнпм или Правилникпм 
п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места. 
 Дужина приправнишкпг стажа дефинисана је Правилникпм из става 1. пвпг шлана, али не 
мпже да траје дуже пд гпдину дана, псим акп закпнпм није другашије пдређенп. 

 
Члан 16. 

 За време приправнишкпг стажа приправник има правп на зараду у висини 80% пснпвне 
зараде за ппслпве за кпје је закљушип угпвпр п раду, кап и сва друга права пп пснпву раднпг 
пднпса, у складу са закпнпм и Угпвпрпм п раду. 

 
Члан 17. 

 Угпвпрпм п раду утврђује се нарпшитп: дужина трајаоа приправнишкпг стажа, мпгућнпст 
прпдужаваоа приправнишкпг стажа и пбавеза пплагаоа приправнишкпг испита. 
   

Члан 18. 
 Пп заврщенпм приправнишкпм стажу, а ради утврђиваоа псппспбљенпсти за сампсталан 
рад, приправник пплаже приправнишки испит. 
 На испиту из става 1.пвпг шлана приправник треба да ппкаже кпликп је пвладап тепријским 
и практишним знаоима пптребним за врщеое ппслпва за кпје стише псппспбљенпст за 
сампсталан рад, а мпже се на предлпг неппсреднпг рукпвпдипца и пдлуке директпра пслпбпдити 
пбавезе пплагаоа приправнишкпг испита акп је пп пцени неппсреднпг рукпвпдипца псппспбљен 
за сампстални рад. 

Члан 19. 
Приправник кпји је пплпжип приправнишки испит, а заснпвап радни пднпс на 

непдређенп време, расппређује се на ппслпве за кпје је стекап псппспбљенпст за сампсталан 
рад. 

Приправнику кпји је заснпвап радни пднпс на пдређенп време престаје радни 
пднпс данпм утврђеним угпвпрпм п раду. 
 Акп приправник не ппднесе пријаву за пплагаое приправнишкпг испита, или је ппднесе, а 
не приступи оегпвпм пплагаоу из непправданих разлпга, сматраће се да испит није пплпжип. 
 Приправнику кпји не пплпжи приправнишки испит престаје радни пднпс са ппслпдавцем. 
 

8. Вплпнтерски рад 
 

Члан 20. 
 Ппслпдавац мпже са незаппсленим лицем да закљуши угпвпр п вплпнтерскпм раду.  
 Вплпнтерпм из става 1. пвпг шлана сматра се лице кпје ппслпдавац прима на струшнп  
усаврщаваое  без засниваоа раднпг пднпса, а у складу са Закпнпм.  
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III   ПРЕМЕШТАЈ ЗАППСЛЕНИХ  

 

Члан 21. 
 У слушају пптребе прпцеса и прганизације рада  заппслени мпже бити премещтен на други 
пдгпварајући ппсап, за шије се пбављаое захтева иста врста и степен струшне спреме, а кпји 
пдгпвара знаоу и сппспбнпстима кпје заппслени ппседује.   
 Заппслени мпже, у изузетним пкплнпстима да буде премещтен  на други ппсап, за шије се 
пбављаое захтева нижи степен струшне спреме. Ти слушајеви су: вища сила кпја је настала или 
неппсреднп предстпји (ппжар, земљптрес, ппплава); квара на средствима рада или недпстатак 
материјала; прекид рада на раднпм  месту на кпме заппслени пбавља рад; замена изненаднп 
пдсутнпг заппсленпг, акп тп захтева прпцес рада.  
 Заппслени мпже бити премещтен на други ппсап за шије се пбављаое захтева нижи степен 
струшне спреме ппд услпвима из става 2. пвпг шлана самп дпк трају изузетне пкплнпсти збпг кпјих 
је дп премещтаја дпщлп, а најдуже три месеца.  

 
Члан 22. 

 Акп заппслени у времену пд најмаое три месеца не ппкаже пптребна знаоа и 
сппспбнпсти за пбављаое ппслпва на кпјима се налази, или не пстварује пдгпварајуће резултате 
рада, ппслпдавац  ппкреће ппступак за утврђиваое знаоа и сппспбнпсти заппсленпг, пднпснп 
резултата рада тпг заппсленпг. 
 Ппступак из става 1. пвпг шлана мпже се ппкренути и пд стране неппсреднпг рукпвпдипца 
у писанпм пблику са пбразлпжеоем директпру. Директпр  пп дпбијаоу захтева, пбразује 
кпмисију, кпја утврђује  знаое и сппспбнпсти, пднпснп резултате рада заппсленпг на пснпву 
унапред утврђених критеријума, нпрматива и стандарда.  
 Кпмисија из става 2. пвпг шлана мпра да буде састављена пд лица кпја имају најмаое исти 
степен струшне спреме пдређене врсте занимаоа кап заппслени, шије се  сппспбнпсти утврђују. У 
кпмисији не мпже бити ппднпсипц захтева. 
 Акп кпмисија, на пдгпварајући нашин утврди да заппслени нема пптребна знаоа и 
сппспбнпсти за пбављаое ппслпва раднпг места, на кпме је расппређен, или да не пстварује 
пдгпварајуће резулате рада, заппслени се расппређује на другп раднп местп кпје пдгпвара 
оегпвпм знаоу и сппспбнпстима,  али не ниже пд једнпг степена струшне спреме предвиђене за 
ппслпве кпје је пбаваљап. Акп таквпг раднпг места нема, заппсленпм престаје радни пднпс у 
складу са закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм.  

 
IV   РАДНП ВРЕМЕ 

1.  Пунп и непунп раднп време 
 

Члан 23. 
 Пунп раднп време изнпси 40 шаспва недељнп. 
  

2.  Непунп раднп време 
 

Члан 24. 
 Непуним радним временпм у смислу Закпна п раду сматра се раднп време краће пд пунпг 
раднпг времена. 
 
 



3.  Прекпвремени рад 
 

Члан 25. 
 Пп писанпм налпгу ппслпдавца заппслени је пбавезан да ради дуже пд пунпг раднпг 
времена у слушајевима вище силе (ппплава, ппжар, земљптрес, плујнп невреме), изненаднпг 
ппвећаоа пбима ппсла, када се заппшети ппсап кпји се мпра заврщити без прекида не мпже 
заврщити у тпку раднпг времена и у другим слушајевима када је неппхпднп да се у пдређенпм 
рпку заврщи ппсап.  
 Ппслпдавац дпнпси пдлуку п прекпвременпм раду у складу са свпјим пвлащћеоима, акп 
закпнпм није друкшије пдређенп. 
   

4.  Расппред раднпг времена 
 

Члан 26. 
 Радна недеља кпд ппслпдавца траје пет радних дана. 
 Заппслени кпд ппслпдавца раде једнпкратнп.  
 Радни дан пп правилу траје псам шаспва. 
 

Члан  27. 
 Изузетнп пд шлана 26. став 1. пвпг кплективнпг угпвпра, ппслпдавац, када прганизација 
рада тп захтева, радну недељу мпже да прганизује на други нашин. 
 Ппслпдавац је дужан да  у писанпј фпрми пбавести заппсленпг п расппреду и прпмени 
раднпг времена најмаое пет дана пре ппшетка  радпва, или у краћем рпку уз сагласнпст 
заппсленпг.  
 

5.  Прерасппдела раднпг времена 
 

Члан 28. 
 Прерасппдела раднпг времена врщи се у слушајевима, на нашин и ппд услпвима утврђеним 
закпнпм. 
 У слушају прерасппделе раднпг времена раднп време у тпку недеље не мпже да буде дуже 
пд 60 шаспва. 
 Пдлуку п прерасппдели раднпг времена дпнпси ппслпдавац, акп закпнпм није друкшије 
пдређенп. 

 

7. Нпћни рад 

 

Члан 29. 
 Раднп време између 22 шаса и 6 шаспва нареднпг дана сматра се радпм нпћу. 
 Акп је рад прганизпван у сменама, мпра се пбезбедити измена смена такп да заппслени 
не ради непрекиднп вище пд једне радне недеље нпћу, псим уз оегпву писмену сагласнпст.  
 Рад нпћу представља ппсебан услпв рада у ппгледу права заппсленпг. 
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V   ПДМПРИ И ПДСУСТВА 

 

1.  Пдмпр у тпку дневнпг рада 
 

Члан 30. 
 Заппслени, кпји ради најмаое 6 шаспва дневнп,  има правп на пдмпр у тпку дневнпг рада у 
трајаоу пд 30 минута.  
 Заппслени за кпјег је пдређен рад дужи пд пунпг раднпг времена, не краћи пд десет 
шаспва дневнп, а у складу са шланпм 25.пвпг кплективнпг угпвпра, има правп на пдмпр у трајаоу 
пд 45 минута, пд кпјих 15 минута мпже да кпристи у псмпм сату раднпг времена, или у наставку 
времена за дневни пдмпр из става 1. пвпг шлана. 
 Пдмпр у тпку дневнпг рада заппслени не мпже кпристити на ппшетку и на крају раднпг 
времена. 
 Време пдмпра из ст. 1. и 2. пвпг шлана урашунава се у раднп време. 
 

 
Члан 31. 

 Пдмпр заппслених у тпку дневнпг рада прганизује се на нашин кпјим се пбезбеђује да се 
рад не прекида  акп се ради са странкама и акп прирпда ппсла тп не дпзвпљава. 
 Пдлуку п расппреду кприщћеоа  дневнпг пдмпра дпнпси ппслпдавац.  

 
2.  Дневни пдмпр 

 
Члан  32. 

 Заппслени има правп на пдмпр  у трајаоу пд најмаое 12 шаспва, у пквиру 24 шаса. 
 

3.  Недељни пдмпр 
 

Члан 33. 
 Заппслени има правп на недељни пдмпр у трајаоу пд 24 шаса непрекиднп, а акп је 
неппхпднп да ради на дан свпг недељнпг пдмпра, мпра му се пбезбедити  пдмпр у тпку наредне 
недеље. 

 

4.  Гпдищои пдмпр 
а)  Стицаое права на гпдищои пдмпр 

 
Члан 34. 

 Заппслени има правп на гпдищои пдмпр, у складу са закпнпм и пвим кплективним 
угпвпрпм. 
 Заппслени, кпји први пут заснива радни пднпс или има прекид раднпг пднпса дужи пд 30 
радних дана, стише правп на кприщћеое гпдищоег пдмпра у календарскпј гпдини ппсле месец 
дана непрекиднпг рада. Ппд непрекидним радпм сматра се и време  привремене спрешенпсти за 
рад (време бплпваоа) у смислу прпписа п здравственпм псигураоу и пдсуства са рада уз накнаду 
зараде.  
 Заппслени не мпже да се пдрекне  права на гпдищои пдмпр, нити му се тп правп мпже 
ускратити или заменити нпвшанпм накнадпм псим у слушају престанка раднпг пднпса у складу са 
закпнпм. 



 
б)  Дужина гпдищоег пдмпра 

 

Члан 35. 
 За сваку календарску гпдину заппслени има правп на гпдищои пдмпр у трајаоу пд 
најмаое 20 радних дана.  
 Дужина гпдищоег  пдмпра утврђује се пвим кплективним угпвпрпм, у складу са закпнпм. 

 
 

Члан 36. 
 Дужина гпдищоег пдмпра утврђује се такп щтп се закпнски минимум из шлана 35. став 1. 
пвпг кплективнпг угпвпра кумулативнп увећава: 
 

 пп пснпву слпженпсти  ппслпва пднпснп раднпг места, за ппслпве пднпснп радна места за 
кпје се тражи: 

 а.  виспкп пбразпваое на студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва пп прппису кпји 
 уређује виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине и студијама у трајаоу пд најмаое 4 
 гпдине пп прппису кпји је уређивап виспкп пбразпваое дп 10.09.2005.  гпдине  
.......................................................................................................................... 5 радних дана;  
 б. виспкп пбразпваое на студијама у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва пп прппису кпји 
 уређује виспкп пбразпваое ппшев пд 10.09.2005. гпдине и студијама у трајаоу пд најмаое 2 
 гпдине пп прппису кпји је уређивап виспкп пбразпваое дп  10.09.2005.гпдине   
....................................................................................................... 4 радна дана; 

в. средое пбразпваое .................................................................................................. 3 радна дана;  
г. пснпвнп пбразпваое .................................................................................................. 2 радна дана.  

    
 пп пснпву услпва рада на раднпм месту..............................................................  2 радна дана; 
 
 пп пснпву стажа псигураоа, за сваких наврщених 10 гпдина стажа псигураоа  

.................................................................................................................  1 радни дан; 
 инвалиду рада и впјнпм инвалиду ........................................................................  2 радна дана; 
 рпдитељ кпји сампсталнп врщи рпдитељскп правп са дететпм дп 14 гпдина старпсти и 

рпдитељу кпји  има трпје и вище деце дп 14 гпдина старпсти ........................... 2 радна дана; 
 рпдитељу кпји се стара п детету пщтећенпм церебралнпм парализпм, дешјпм   парализпм, 

некпм врстпм плегије или пбплелпм пд мищићне дистрпфије и псталих тещких пбпљеоа; 
а ради са пуним радним временпм кпд ппслпдавца .......................................... 6 радних дана 

  
Члан 37. 

 При утврђиваоу дужине гпдищоег пдмпра радна недеља се рашуна кап пет радних дана. 
 Празници, кпји су нерадни дани у складу са закпнпм (државни празници, ппрпдишни 
верски празник), пдсуствп са рада уз накнаду зараде и привремена спрешенпст  за рад у складу са 
прпписима п здравственпм псигураоу, не урашунавају се у дане гпдищоег пдмпра. 
 Акп је заппслени, за време  кприщћеоа гпдищоег пдмпра, привременп пнесппспбљен за 
рад у смислу прпписа п здравственпм псигураоу, има правп да пп истеку бплпваоа настави са 
кприщћеоем гпдищоег пдмпра. 
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в)  Сразмерни деп гпдищоег пдмпра 
 

Члан 38. 
 Заппслени има правп на дванаестину гпдищоег пдмпра из шлана 36. пвпг угпвпра 
(сразмеран деп) за сваки месец дана рада у календарскпј гпдини у кпјпј је заснпвап радни пднпс 
или у кпјпј му престаје радни пднпс. 

 

 
г)  Кприщћеое гпдищоег пдмпра у делпвима 

 
Члан 39.  

 Гпдищои пдмпр  кпристи се једнпкратнп или у два или вище делпва.  
 Акп заппслени кпристи гпдищои  пдмпр у делпвима, први деп кпристи у  трајаоу пд 
најмаое две радне недеље непрекиднп у тпку календарске гпдине, а пстатак, најкасније дп 30. 
јуна наредне гпдине. 
 

д)  Расппред кприщћеоа гпдищоег пдмпра 
 

Члан  40. 
 У зависнпсти пд пптреба ппсла, ппслпдавац пдлушује п времену кприщћеоа гпдищоег 
пдмпра, уз претхпдну кпнсултацију заппсленпг.   
 Рещеое п кприщћеоу гпдищоег пдмпра дпставља се заппсленпм најкасније 15 дана пре 
датума пдређенпг за ппшетак кприщћеоа гпдищоег пдмпра. 
 Изузетнп, акп се гпдищои пдмпр кпристи на захтев заппсленпг, рещеое п кприщћеоу 
гпдищоег пдмпра ппслпдавац мпже дпставити и неппсреднп пре кприщћеоа гпдищоег пдмпра. 

 Ппслпдавац мпже да измени време пдређенп за кприщћеое гпдищоег пдмпра акп тп 
захтевају изузетне пптребе ппсла, најкасније пет радних дана пре дана рещеоем пдређенпг за 
кприщћеое гпдищоег пдмпра. 
     

Члан 41. 
 За време кприщћеоа гпдищоег пдмпра заппслени има правп на накнаду зараде у висини 
прпсешне зараде у претхпдних 12 месеци.   

 
 

5.  Пдсуствп уз накнаду зараде  (плаћенп пдсуствп) 
 

Члан 42. 
 Заппслени има правп у тпку календарске гпдине на плаћенп пдсуствп, уз  накнаду зараде, 
у укупнпм трајаоу дп седам радних дана у слушају: 

 склапаоа брака  ..................................................................................................... 7 радних дана; 
 ппрпђаја супруге заппсленпг ................................................................................ 7 радних дана;  
 теже бплести шлана уже ппрпдице ...................................................................... 7 радних дана;  
 пдласка на пдслужеое впјнпг рпка ....................................................................... 3 радна дана; 
 пптребе пресељеоа заппсленпг  ........................................................................... 3 радна дана; 
 пплагаоа струшнпг  испита ...................................................................................... 3 радна дана; 
 пплагаое специјалистишкпг испита ........................................................................ 3 радна 

дана; 
 ушещћа на радним и сппртским такмишеоима и за рехабилитацију ..............  6 радних дана.  



 
 Ппред права из става 1.пвпг шлана заппслени има правп у тпку календарске гпдине на  
плаћенп пдсуствп, уз  накнаду зараде, у ппјединашнпм трајаоу и на:  
 1.  пет радних дана збпг смрти шлана уже ппрпдице, 
 2.  два радна дана збпг смрти шлана уже ппрпдице брашнпг друга; 
 3. два узастппна радна дана за сваки слушај  дпбрпвпљнпг даваоа крви рашунајући и дан 
даваоа крви;  
 4. пет радних дана у циљу защтите и птклаоаоа щтетних ппследица прпузрпкпваних 
невременпм, ппплавпм, ппжарпм или елементарним неппгпдама;   
 5. један радни дан за празнпваое крсне славе 
 6.  два радна дана збпг ппласка детета заппсленпг у први разред пснпвне щкпле  
 Чланпвима уже ппрпдице у смислу пвпг шлана сматрају се: брашни друг, деца, усвпјеници, 
рпђена  браћа и сестре, рпдитељи, старатељи, усвпјилац, усвпјеник. 
 Тежпм бплещћу, у смислу пвпг кплективнпг угпвпра сматра се бплест кпја пп медицинским 
критеријумима захтева неппхпдну негу.  

 
 

6.  Неплаћенп пдсуствп 
 

Члан 43. 
 Заппслени има правп на неплаћенп пдсуствп у слушају: 
 1. негпваоа пбплелпг шлана уже ппрпдице заппсленпг .......................................... 5 радних дана; 
 2. смрти српдника кпји не спадају у шланпве уже ппрпдице заппсленпг  ............... 2 радна дана; 
 3. ушествпваоа у такмишеоима сппртских клубпва и културнп-уметнишких прганизација и 
 друщтава  ....................................................................................................................... 5 радних дана  
 Ппслпдавац мпже заппсленпм на оегпв захтев да пмпгући кприщћеое неплаћенпг 
пдсуства у максималнпј дужини дп 12 месеци у перипду пд 3 гпдине, уз услпв да је заппслени кпд 
ппслпдавца прпвеп најмаое две гпдине непрекиднп и да тп не ремети прпцес рада кпд 
ппслпдавца. 
 За време пдсуствпваоа са рада из става 2. пвпг шлана заппсленпм  мирују права и пбавезе 
из раднпг пднпса, акп за ппједина права и пбавезе закпнпм, пвим кплективним угпвпрпм или 
угпвпрпм  п раду није друкшије пдређенп. 

 

7.   Мирпваое раднпг  пднпса 
 

Члан 44. 
 Заппсленпм  мирују права и пбавезе кпје се стишу на раду и пп пснпву рада у слушајевима: 
 1.  Пдласка на пдслужеое, пднпснп дпслужеое впјнпг рпка; 
 2. Упућиваоа на рад у инпстранствп пд стране ппслпдавца или у пквиру међунарпднп-
технишке или прпсветнп-културне сарадое, у диплпматска, кпнзуларна и друга представнищтва; 
 3. Привременпг упућиваоа на рад кпд другпг ппслпдавца на пдгпварајући ппсап акп је 
привременп престала пптреба за оегпвим радпм или акп је закљушен угпвпр п ппслпвнпј 
сарадои, а најдуже гпдину дана; 
 4. Избпра, пднпснп именпваоа на функцију у државнпм пргану, синдикату, пплитишкпј 
прганизацији или на другу јавну функцију шије врщеое захтева да привременп престане да ради 
кпд ппслпдавца;  
 5. Издржаваое казне затвпра, пднпснп изрешене мере безбеднпсти, васпитне или 
защтитне мере у трајаоу дп 6 месеци. 
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 Пдлуку п мирпваоу раднпг пднпса дпнпси ппслпдавац, у складу са закпнпм. 
 Заппслени има правп и пбавезу да се врати на рад кпд ппслпдавца у рпку пд 15 дана пд 
дана престанка мирпваоа раднпг пднпса из става један пвпг шлана. 
 

 
VI   ЗАШТИТА ЗАППСЛЕНИХ 

1.  Ппщта защтита 
 

Члан 45. 
 Заппслени има правп на безбеднпст и защтиту здравља на раду у складу са закпнпм. 
 Ппслпдавац је дужан да дпнесе Правилник п технишким мерама защтите на раду у свему у 
складу са закпнпм.  
 Ппслпдавац је дужан да прганизује рад кпјим се пбезбеђује защтита живпта и здравља 
заппслених, у складу са ппсебним закпнпм и другим прпписима. 
 Ппслпдавац је дужан да пбезбеди  пптребне услпве за защтиту на раду у складу са 
закпнпм и прпписаним мерама и нпрмативима защтите на раду, а  заппслени је дужан да се 
придржава мера защтите на раду ради защтите свпг живпта и здравља, кап и живпта и здравља 
псталих заппслених и других лица.  
 Ппслпдавац је дужан да заппсленпг уппзна са свим ппаснпстима раднпг места пп живпт 
или здравље, с правима и пбавезама у вези са защтитпм на раду и услпвима рада, а заппслени 
има правп и дужнпст да се пре расппређиваоа на раднп местп уппзна с прпписаним мерама 
защтите на раду у вези са ппслпвима кпје треба да пбавља, кап и с прганизпваоем и 
спрпвпђеоем защтите на раду. 
 Заппслени има правп да пдбије да ради акп му пбјективнп прети неппсредна ппаснпст пп 
живпт или здравље збпг тпга щтп нису спрпведене прпписане мере защтите  на раду.  У тпм 
слушају ппслпдавац је дужан да пдмах предузме мере за птклаоаое неппсредне ппаснпсти пп 
живпт, пднпснп здравље заппсленпг. 
 

Члан 46. 
 Заппслени не мпже да ради прекпвременп, пднпснп нпћу, акп би пп налазу надлежнпг 
здравственпг пргана за пцену радне сппспбнпсти, у смислу прпписа п здравственпм псигураоу, 
такав рад мпгап да ппгпрща оегпвп здравственп стаое.  
 Заппслени са здравственим сметоама, утврђеним пд стране надлежнпг здравственпг 
пргана у складу  са закпнпм, не мпже да пбавља ппслпве кпји би изазвали ппгпрщаое оегпвпг 
здравственпг стаоа или ппследице ппасне за оегпву пкплину. 

 
 

2.  Защтита материнства 
 

Члан 47.  
 Защтита материнства спрпвпдиће се у слушајевима, услпвима, пбиму и  трајаоу и на нашин 
кпји су утврђени Закпнпм п раду. 
 
 
 
 



3.  Ппрпдиљскп пдсуствп и пдсуствп са рада ради неге детета 
 

Члан 48. 
 Заппслена жена има правп на ппрпдиљскп пдсуствп и пдсуствп са рада ради неге детета у 
укупнпм трајаоу пд 365 дана за првп и другп дете, пднпснп две гпдине за треће и свакп нареднп 
нпвпрпђенп дете ппд услпвима, на нашин и у времену утврђенпм закпнпм. 
 Заппслена жена има правп да птппшне ппрпдиљскп пдсуствп на пснпву налаза надлежнпг 
здравственпг пргана најраније 45 дана, а пбавезнп 28 дана пре времена пдређенпг за ппрпђај. 
 

Члан 49. 
 Ппрпдиљскп пдсуствп траје дп наврщених три месеца пд дана ппрпђаја.  
 Заппслена жена, пп истеку ппрпдиљскпг пдсуства, има правп на пдсуствп са рада ради 
неге детета дп истека 365 дана за првп и другп дете, пднпснп две гпдине  за треће и  свакп 
нареднп нпвпрпђенп дете, пд дана птппшиоаоа ппрпдиљскпг пдсуства.  
 Правп на ппрпдиљскп пдсуствп и пдсуствп са рада ради неге детета у укупнпм трајаоу пд 
две гпдине има и заппслена жена кпја у првпм ппрпђају рпди трпје или вище деце, кап и 
заппслена жена кпја је рпдила једнп, двпје или трпје деце, а у нареднпм ппрпђају рпди двпје или 
вище деце. 

Члан 50. 
 Птац детета мпже да кпристи ппрпдиљскп пдсуствп дп наврщена три месеца пд дана 
рпђеоа детета у слушају кад мајка напусти дете, акп умре или је из других пправданих разлпга 
спрешена да кпристи тп правп (издржаваое казне затвпра, теже бплести). Тп правп птац детета 
има и када мајка није у раднпм пднпсу. 
 Птац детета мпже да кпристи правп на пдсуствп ради неге детета у складу са закпнпм. 
 За време ппрпдиљскпг пдсуства са рада, ради неге детета, заппслена жена, пднпснп птац 
детета има правп на накнаду зараде, у складу  са закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм. 

Члан 51. 
 Акп заппслена  жена рпди мртвп дете или акп јпј дете умре пре истека ппрпдиљскпг 
пдсуства, има правп да кпристи ппрпдиљскп пдсуствп из шлана 52. став 1. пвпг Кплективнпг 
угпвпра. 
 

4.  Пдсуствп са рада ради ппсебне неге детета или друге пспбе 
 

Члан 52. 
 Један пд рпдитеља детета кпме је неппхпдна ппсебна нега збпг тещкпг степена 
психпфизишке пметенпсти, псим за слушај предвиђен прпписима п здравственпм псигураоу, има 
правп да, пп истеку ппрпдиљскпг пдсуства и пдсуства са рада ради неге детета, пдсуствује са 
рада или да ради са пплпвинпм  пунпг раднпг времена, најдуже  дп наврщених пет гпдина 
живпта детета.  
 Правп у смислу става 1. пвпг шлана утврђује надлежни прган за пцену степена 
психпфизишке пметенпсти детета, у складу са закпнпм.  
 За време пдсуствпваоа са рада, у смислу става 1. пвпг шлана, заппслени има правп на 
накнаду зараде, у складу са закпнпм. 
 За време рада са пплпвинпм пунпг раднпг времена, у смислу става 1. пвпг шлана, 
заппслени има правп на зараду у складу са пвим кплективним угпвпрпм или угпвпрпм п раду, а 
за другу пплпвину раднпг времена накнаду зараде у складу са закпнпм. 
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Члан 53. 

 Један  пд усвпјилаца, хранитељ, пднпснп старатељ детета млађег пд пет гпдина живпта, 
има правп да ради неге детета, пдсуствује са рада псам месеци непрекиднп пд дана смещтаја 
детета у усвпјитељску, хранитељску, пднпснп старатељску ппрпдицу, а најдуже дп наврщених пет 
гпдина живпта детета. 
 Акп је смещтај у  усвпјитељску, хранитељску,  пднпснп старатељску ппрпдицу из става 1. 
пвпг шлана наступип пре наврщених три месеца живпта детета, један пд усвпјилаца, хранитељ, 
пднпснп старатељ детета, има правп да, ради неге детета, пдсуствује са рада дп наврщених 11 
месеци живпта детета.  
 За време пдсуства са рада ради неге детета усвпјитељ, хранитељ, пднпснп старатељ, има 
правп на накнаду зараде у складу са закпнпм. 

 
Члан 54. 

 Рпдитељ или старатељ, пднпснп лице кпје се стара п пспби  пщтећенпј 
церебрпваскуларнпм парализпм, дешјпм парализпм, некпм врстпм плегије или пбплелпј пд 
мищићне дистрифије и псталих тещких пбпљеоа, на пснпву мищљеоа надлежнпг здравственпг 
пргана, мпже на свпј захтев да ради са скраћеним радним временпм, али не краћим пд пплпвине 
пунпг раднпг времена.  
 Заппслени, кпји ради са скраћеним радним временпм у смислу става 1. пвпг шлана, има 
правп на пдгпварајућу зараду, сразмернп времену прпведенпм на раду, у складу са закпнпм, 
пвим кплективним угпвпрпм или угпвпрпм п раду. 
 

Члан 55. 
 Права из шлана 54. пвпг кплективнпг угпвпра има и један пд усвпјилаца, хранитељ, 
пднпснп старатељ детета, акп је детету, с пбзирпм на степен  психпфизишке пметенпсти, 
пптребна ппсебна нега.  

 
Члан 56. 

 Један пд рпдитеља има правп да пдсуствује са рада дпк дете не напуни три гпдине 
живпта. 
 За време пдсуствпваоа са рада из става 1. пвпг шлана права и пбавезе пп пснпву рада 
мирују, акп закпнпм, пвим кплективним угпвпрпм или угпвпрпм п раду није друкшије пдређенп. 
 Права из пвпг шлана има и усвпјитељ, хранитељ, пднпснп старатељ детета млађег пд три 
гпдине. 

 

5.  Защтита пспба са инвалидитетпм и заппсленпг са здравственим сметоама 
 

Члан  57. 
 Заппсленпм – пспби са инвалидитетпм и заппсленпм из шлана 47. пвпг угпвпра 
ппслпдавац је дужан да пбезбеди пбављаое ппслпва према раднпј сппспбнпсти, а у складу са 
закпнпм. 

Члан  58. 
 Ппслпдавац мпже да пткаже угпвпр п раду заппсленпм кпји пдбије да прихвати ппсап у 
смислу шлана 57. пвпг угпвпра. 
 Акп ппслпдавац не мпже да пбезбеди пдгпварајући ппсап у смислу шлана 57. пвпг угпвпра, 
заппслени се сматра вищкпм у смислу шлана 179. став 5. ташка 1. Закпна п раду. 



 
  6. Защтита лишних ппдатака 

 
Члан 59. 

 
 Заппслени има правп увида у дпкументе кпји садрже лишне ппдатке кпји се шувају кпд 
ппслпдавца и правп да захтева брисаое ппдатака  кпји нису пд неппсреднпг знашаја за ппслпве кпје 
пбавља, кап и исправљаое неташних ппдатака. 
 Лишни ппдаци кпји се пднпсе на заппсленпг не мпгу бити дпступни трећем лицу, псим у 
слушајевима и ппд услпвима утврђеним закпнпм или акп је тп пптребнп ради дпказиваоа права и 
пбавеза из раднпг пднпса или у вези са радпм. 
 Лишне ппдатке заппслених мпже да прикупља, пбрађује, кпристи и дпставља трећим 
лицима, самп заппслени пвлащћен пд стране директпра (схпднп Закпну п защтити ппдатака п 
лишнпсти и шлану 83. Закпна п раду). 
   

7.  Пбавещтеое п привременпј спрешенпсти за рад 
 

Члан  60. 
 Заппслени је дужан да, најкасније у рпку пд три дана пд дана наступаоа привремене 
спрешенпсти за рад у смислу прпписа п здравственпм псигураоу, п тпме дпстави ппслпдавцу 
пптврду лекара, кпја садржи и време пшекиване спрешенпсти за рад. 
 У слушају теже бплести, пптврду из става 1. пвпг шлана,  уместп заппсленпг, ппслпдавацу 
дпстављају шланпви уже ппрпдице или друга лица с кпјима живи у ппрпдишнпм дпмаћинству. 
 Акп заппслени живи сам, пптврду из става 1. пвпг шлана,  дужан је да дпстави у рпку пд три 
дана пд дана престанка разлпга збпг кпјих није мпгап да дпстави пптврду. 
 Лекар је дужан да изда пптврду из става 1. пвпг шлана.  
 Акп ппслпдавац ппсумоа у пправданпст разлпга за пдсуствпваое са рада у смислу става 1. 
пвпг шлана, мпже да ппднесе захтев надлежнпм здравственпм пргану ради утврђиваоа 
здравствене сппспбнпсти заппсленпг, у складу са закпнпм. 
 

VII   ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАОА 
 

1.  Зарада 
 

Члан 61. 
 Заппслени има правп на зараду у складу са закпнпм, пвим кплективним угпвпрпм и 
угпвпрпм п раду. 
 Заппсленима се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вреднпсти кпји 
пстварују кпд ппслпдавца.  
 Ппд радпм једнаке вреднпсти ппдразумева се рад за кпји се захтева исти степен струшне 
спреме, пднпснп пбразпваоа, знаоа и сппспбнпсти, у кпме је пстварен једнак радни дппринпс уз 
једнаку пдгпвпрнпст. 
 Зараду у смислу става 1. пвпг шлана шини зарада за пбављени рад и време  прпведенп на 
раду, зарада пп пснпву дппринпса заппсленпг ппслпвнпм  успеху ппслпдавца (награде, бпнуси и 
сл.) и других примаоа пп пснпву раднпг пднпса у складу са пвим кплективним угпвпрпм и 
угпвпрпм п раду. 
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 Ппд зарадпм у смислу става 1.пвпг шлана сматра се зарада кпја садржи ппрез и дппринпсе 
кпји се плаћају из зараде, а пбухвата сва примаоа из раднпг пднпса, псим накнада трпщкпва 
заппсленпг за дплазак и пдлазак са рада, за време прпведенп на службенпм путу у земљи и 
инпстранству, за смещтај, исхрану и бправак на терену.  
 

Зарада за пбављени рад и време прпведенп на раду 
 

Члан 62. 
 Зарада за пбављени рад и време прпведенп на раду састпји се пд: 
  - пснпвне зараде; 
  - раднпг ушинка и  
  - увећане зараде. 
 

Пснпвна зарада 
 

Члан 63. 
 Пснпвна зарада за ппслпве кпје заппслени пбавља утврђује се мнпжеоем пснпвне цене 
рада за најједнпставнији ппсап са кпефицијентпм ппсла, за пунп раднп време. 

 
Члан 64. 

 
 Кпефицијент за пбрашун зарада заппслених утврђује се у пквиру групе ппслпва за рад 

једнаке вреднпсти  кпји ппдразумева рад за кпји се захтева исти степен струшне спреме, пднпснп 
пбразпваоа, знаоа и сппспбнпсти у кпме је пстварен једнак радни дппринпс уз једнаку 
пдгпвпрнпст и тп: 
 
Група  

ппсл. 

Ппис ппслпва Струшна 
спрема 

Кпеф.стр. 
спреме 

слпженпст пдгпвпрнпст укупнп 

I Најједнпставнији ппслпви  НК 1,00 0,00-0,20 0,00-0,20 1,00-1,40 

II Ппслпви за кпје је пптребнп 
пснпвнп пбразпваоекап щтп су 
ппслпви пдржаваое хигијене 
ппслпвних пбјеката, ппмпћни 
ппслпви фигураната, курирски 
ппслпви, ппслпви телефпнисте, 
дактилпграфски ппслпви и 
други српдни ппслпви 

 

 

 

НСС 

 

 

 

1,20 

 

 

 

0,10-0,40 

 

 

 

0,10-0,30 

 

 

 

1,40-1,90 

III Средое слпжени ппслпви КВ 
радника кап щтп су пдржаваое 
пбјеката, впзаши и други слишни 
ппслпви 

 

КВ 

 

1,50 

 

0,20-0,30 

 

0,20-0,50 

 

1,90-2,30 

IV Слпжени ппслпви за кпје је 
пптребнп средое 
пбразпваоеструшне спреме и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВКВ радника  кпји 
ппдразумевају пдгпварајући 
степен специјализације у 
прпцесу рада кап щтп су: платни 
прпмет, благајнишки и 
пбрашунски ппслпви за 
евиденцију наплате, референте 
за надзпр у пбављаоу 
кпмуналних делатнпсти, 
сарадоа са месним 
заједницама, референти за 
ппслпве урбанизма и гепдезије 
и други српдни ппслпви. 

 

 

 

 

ССС 

 

 

 

 

1,60 

 

 

 

 

0,30-0,50 

 

 

 

 

0,30-0,50 

 

 

 

 

2,20-2,6 

V Слпжени   специјализпвани 
ппслпви за кпје је 
пптребнпвиспкп пбразпваое на 
студијама у пбиму пд најмаое 
180 ЕСПБ бпдпва, пп прппису 
кпји уређује виспкп пбразпваое 
ппшев пд 10.09.2005. гпдине и 
студијама у трајаоу пд најмаое 
2 гпдине пп прппису кпји је 
уређивап виспкп пбразпваое 
дп 10.09.2005. гпдинеза кпје је 
пптребнп прганизаципнп 
струшнп и пперативнп впђеое 
прпцеса рада, слпженпсти 
ппслпва на припреми, праћеоу 
и анализи кап щтп су: јавне 
набавке, защтита на раду, 
ппслпви ликвидатпра, 
евиденција тех.дпкументације, 
специјализпвани ппслпви 
надзпра и кпнтрпле, 
прганизпваое гепдет.ппслпва, 
ппслпви референта за радне 
пднпсе и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВШС 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30-0,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,40-0,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,70-3,20 

VI Слпжени ппслпви за кпје је 
пптребнп виспкп пбразпваое на 
студијама у пбиму пд најмаое 
240 ЕСПБбпдпва пп прппису 
кпји уређује виспкп пбразпваое 
ппшев пд 10.09.2005. гпдине и 
студијама у трајаоу пд најмаое 
4 гпдине пп прппису кпји је 
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уређивап виспкп пбразпваое 
дп 10.09.2005. гпдине кап щтп 
су ппслпви струшнпг впђеоа 
прпцеса рада, врщеое струшнпг 
надзпра, слпжени ппслпви у 
пбласти правне и екпнпмскп-
финансијске делатнпсти, 
слпжени ппслпви за пбласт 
урбанизма и прпстпрнпг 
планираоа, прпјектпваое, 
путне привреде, впдппривреде, 
гепдезије и други српдни 
ппслпви кап и најслпженији 
ппслпви виспке струшне спреме 
кап щтп су ппслпви струшнпг 
впђеоа прпцеса рада, анализе 
и кпнтрпле и рукпвпђеое 
пдељеоима, службама и 
сектприма, у пквиру 
јединственпг прпцеса рада у 
предузећу. 

 

 

 

 

 

ВСС 

 

 

 

 

 

2,50 

 

 

 

 

 

0,50-1,40 

 

 

 

 

 

0,50-1,30 

 

 

 

 

 

3,50-5,20 

 
 

Члан 65. 
 Кпефицијент раднпг места садржи слпженпст ппслпва, пдгпвпрнпст  и струшну спрему кпја 
је услпв за рад на пдређеним ппслпвима и дефинище се угпвпрпм п раду за свакп раднп местп 
ппсебнп. 
 Угпвпрени кпефицијент не мпже бити маои ни већи пд укупнпг кпефицијента 
дефинисанпг группм ппслпва кпјпј раднп местп припада. 
 Зарада директпра утврђује се у највищем изнпсу кпефицијента 6,00. 
 Пдлуку п утврђиваоу кпефицијената за заппслене дпнпси директпр у пквиру укупнпг 
кпефицијента дефинисанпг группм ппслпва кпјпј раднп местп припада.  

 
Члан 66. 

 Изнпс средстава за исплату зарада заппслених утврђује се пплазећи пд финансијских 
услпва пдређених гпдищоим Прпгрампм ппслпваоа . 
 Вреднпст раднпг шаса утврђује се важећим закпнским прпписима.  
  

б) Резултати рада-радни ушинак 
 
 

Члан 67. 
 Резултати рада утврђују се на пснпву пцене квалитета и квантитета пбављенпг рада 
заппсленпг, пднпсу према раду и технплпщкпј дисциплини.   
 На пснпву квалитета и квантитета изврщенпг рада, пснпвна зарада мпже се увећати  пп 
пснпву пстваренпг раднпг ушинка већег пд стандарднпг највище за 5%, пднпснп умаои за 



најмаое 5% пп пснпву пстваренпг раднпг ушинка маоег пд стандарднпг. 
 Пцену раднпг дппринпса из става 1 пвпг шлана дпнпси директпр на предлпг Рукпвпдипца 
Сектпра. 

в) Увећана зарада (дпдатак на зараду) 

 
 

Члан 68. 
 Зарада заппсленпг увећава се: 

 За рад на дан државнпг празника или верскпг празника кпји је нерадни дан, у висини 110 
% пд пснпвице; 

 за рад нпћу (између 22,00 и 6,00 шаспва нареднпг дана)  акп такав рад није вреднпван при 
утврђиваоу вреднпсти кпефицијента раднпг места, у висини 26% пд пснпвице, 

 за прекпвремени рад  у висини 26% пд пснпвице; 
 зарада заппсленпг увећава се пп пснпву времена прпведенпг на раду за сваку пуну гпдину 

рада пстварену у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца за 0,4% пд пснпвице; 
 пп пснпву  раднпг искуства стешенпг на пснпву времена прпведенпг у раднпм пднпсу кпд 

другпг ппслпдавца за 0,4% пд пснпвице. 
 Акп су се истпвременп стекли услпви за увећаое зараде пп вище пснпва, утврђених у ставу 
1. пвпг шлана прпценат увећаоа не мпже бити нижи пд збира прпцената увећаоа пп  свакпм пд 
пснпва.  

2.  Минимална зарада 
 

Члан 69. 
 Заппслени има правп на минималну зараду за стандардни ушинак и време прпведенп на 
раду.  
 Директпр предузећа мпже изузетнп дпнети Пдлуку п увпђеоу минималних зарада у 
складу са Закпнпм, у слушају екпнпмских ппремећаја у ппслпваоу насталих збпг: 
 1. Немпгућнпсти измиреоа дпспелих пбавеза према ппверипцима. 
 2. Блпкаде рашуна у трајаоу дужем пд 60 дана. 

 
3. Накнада зараде 

 

Члан 70. 
 Заппслени има правп на накнаду зараде за време пдсуствпваоа са рада у висини пд 100% 
пд пснпвице за пбрашун пве накнаде, у слушају:  
 

 кприщћеоа гпдищоег пдмпра; 
 кприщћеоа плаћенпг пдсуства; 
 пдсуствпваоа са рада на дан празника кпји је нерадни дан: 
 впјне вежбе; 
 пдазиваое на ппзив државнпг пргана; 
 даваоа ткива и других пргана у хумане сврхе; 
 присуствпваоа седницама, кпмисијама и семинарима државних пргана, пргана управе и 

лпкалне сампуправе. Кпмисија ја планпве именпваних пд стране Министарства 
грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре, пргана привредне кпмпре, удружеоа 
ппслпдаваца, пргана управљаоа кпд ппслпдаваца, пргана синдиката и савеза синдиката; 
струшнпг псппспбљаваоа и усаврщаваоа ради пптребе прпцеса рада кпд ппслпдавца. 
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Члан 71. 
 Заппслени има правп на накнаду зараде за време пдсуствпваоа са рада збпг привремене 
спрешенпсти за рад дп 30 радних дана, и тп: 
 1) у висини 80% прпсешне зараде у предхпдних дванаест  месеци у кпјима је наступила 
привремена спрешенпст за рад, акп је спрешенпст за рад прпузрпкпвана бплещћу или ппвредпм 
ван рада, акп закпнпм није друкшије пдређенп.  
 2) у висини 100% прпсешне зараде у претхпдних дванаест  месеци пре месеца у кпјима је 
наступила привремена спрешенпст за рад, акп је спрешенпст за рад прпузрпкпвана  ппвредпм на 
раду или прпфесипналнпм бплещћу, акп закпнпм није друкшије пдређенп. 
 

Члан 72. 
 Заппслени има правп на накнаду зараде у висини 80% прпсешне зараде у предхпдних 
дванаест  месеци, с тим да не мпже  бити маоа пд минималне зараде утврђене у складу са 
Закпнпм п раду за време прекида рада дп кпјег је дпщлп без кривице заппсленпг, најдуже 45 
радних дана у календарскпј гпдини.  
  

Члан 73. 
 Заппслени има правп на накнаду зараде у висини 100% зараде у предхпдних дванаест  
месеци за време прекида рада дп кпга је дпщлп наредбпм државнпг пргана или ппслпдавца збпг 
непбезбеђиваоа безбеднпсти и защтите живпта  и здравља на раду, кпја је услпв даљег 
пбављаоа рада без угрпжаваоа живпта и здравља заппслених и других лица; 
 

Члан 74. 
 Заппслени има правп на накнаду зараде у висини пд 100% прпсешне зараде у претхпдних 
дванаест месеци пре месеца у кпме је привременп пдсуствп са рада збпг пптврђене заразне 
бплести COVID-19 или збпг мере изплације или сампизплације налпжене у вези са тпм бплещћу, а 
кпја је наступила кап ппследица неппсреднпг излагаоа ризику пп пснпву пбављаоа ппслпва и 
радних задатака, пднпснп службених дужнпсти и кпнтаката са лицима кпјима је пптврђена бплест  
COVID-19 или налпжена мера изплације или сампизплације. 
 Заппслени пстварује правп из става 1. пвпг шлана такп щтп се: 
 1) За првих 30 дана пдуства са рада, исплата висине накнаде зараде врщи се из средстава 
ппслпдавца; 
 2) Ппшев пд 31 дана пдсуства са рада, исплата висине накнаде зараде врщи се из средстава 
пбавезнпг здравственпг псигураоа дп закпнпм прпписане висине накнаде зараде, а из средстава 
ппслпдавца за препстали изнпс разлике дп висине пд 100% прпсешне зараде у претхпдних 12 
месеци пре месеца у кпме је привременп пдуствпвап са рада. 
 Правп на накнаду зараде из става 1 и 2. пвпг шлана, пстварује и заппслени кпји је 
пдсуствпвап са рада из разлпга наведених у ставу 1 пвпг шлана у перипду за кпји дп дана ступаоа 
на снагу пвпг Кплективнпг угпвпра није изврщен кпнашни пбрашун и исплата накнаде зараде пп 
пснпву привремене спрешенпсти за рад. 
 Пдсуствп са рада из става 1 пвпг шлана заппслени дпказује рещеоем надлежнпг пргана 
(санитарнпг инспектпра, пргана надлежнпг за кпнтрплу прелажеоа државне граднице, царинскпг 
пргана, извпдпм из евиденције Министарства унутращоих ппслпва и др.) или извещтајем лекара п 
привременпј спрешенпсти за рад (дпзнака), у складу са закпнпм. 

 
 



4.  Рпк за исплату зараде 
 

Члан 75. 
 Зарада се исплаћује најкасније дп 30-пг у  месецу за претхпдни месец, псим у слушајевима 
када се мерама и прпписима државних пргана измене рпкпви за исплату зарада. 
 

5. Пбрашун зараде и накнаде зараде и евиденција. 
  

Члан  76.  
 Ппслпдавац је дужан да заппсленпм, приликпм сваке исплате зараде и накнаде зараде, 
дпстави пбрашун ппд услпвима, на нашин и у времену прпписаним Закпнпм п раду.  
 Ппслпдавац је дужан да впди месешну евиденцију п заради и накнади зараде, у 
слушајевима, на нашин и  у рпкпвима прпписаним Закпнпм п раду. 

  
Члан 77. 

 У слушају престанка раднпг пднпса, ппслпдавац је дужан да заппсленпм кпји није 
искпристип гпдищои пдмпр у целини или делимишнп, исплати нпвшану накнаду уместп кприщћеоа 
гпдищоег пдмпра, у висини прпсешне зараде у претхпдних 12 месеци, сразмернп брпју дана не 
искприщћенпг гпдищоег пдмпра. 
 Накнада из става 1 пвпг шлана има карактер накнаде щтете. 
 

6. Накнада трпщкпва 
а) Дплазак на рад и ппвратак са рада 

 
Члан 78. 

 Заппслени има правп на накнаду трпщкпва за свакпдневни дплазак на рад и ппвратак са 
рада у висини  цене превпзне карте у  јавнпм сапбраћају, на релацији на кпјпј заппслени путује.  
 Заппслени кпји има трпщкпве превпза ппднпси захтев ппслпдавцу за накнаду истих и у 
прилпгу захтева дпставља кппију лишне карте из кпје се види адреса  станпваоа. 
 Ппслпдавац мпже пбезбедити накнаду трпщкпва превпза из става 1. пвпг шлана за 
вплпнтере и за раднике на привременим и ппвременим ппслпвима. 
  

б) Службенп путпваое 
 

Члан 79. 
 Заппслени има правп на дневницу за службенп путпваое у земљи у висини непппрезивпг 
изнпса у складу са важећим прпписима.  
 

Члан 80. 
 За време службенпг путпваоа у земљи заппслени има правп на накнаду трпщкпва за 
исхрану (дневнице) и на трпщкпве нпћеоа, (псим у хптелу са  пет звездица) превпза и друге 
трпщкпве пп прилпженпм рашуну.  

Накнада трпщкпва превпза на службенпм путпваоу признаје се: 
 у целпсти према прилпженим рашунима превпзника, за стварнп изврщен превпз дп 

пдредищта и натраг;  
 10% пд вреднпсти цене литра гприва пп килпметру удаљенпсти пд места ппласка дп места 
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пдредищта (дужина пређенпг пута, утврђена у даљинпмерима или у аутп-карти, и 
пдпбрена пд ппслпдавца), акп заппслени пп пдпбреоу ппслпдавца кпристи сппственп 
впзилп; 

 Акпнтација за службени пут мпже се исплатити у висини планираних трпщкпва према 
предвиђенпм трајаоу службенпг пута.  

 

Члан 81.  
 Заппсленпм  на службенпм путу припада правп на дневницу, и тп: 

 за  вище пд 12 шаспва прпведених на службенпм путу, цела дневница, 
 за време прпведенп  на службенпм путпваоу дужем пд 8 шаспва, а краћем пд 12 шаспва, 

ппла дневнице.  
 Заппслени је дужан да у рпку пд 3 дана пп ппвратку са службенпг путпваоа ппднесе 
уреднп пппуоен путни налпг са извещтајем п пбављенпм ппслу.  

 
Члан 82. 

 Службенп путпваое у инпстранствп заппсленпм припада у складу са ппсебним прпписима 
п издацима за службенп путпваое у инпстранствп. 
 

Члан 83. 
 Заппслени има правп на накнаду трпщкпва: 
 1. За месешну исхрану у тпку рада у висини пд 10% дп 20% прпсешне месешне зараде пп 
заппсленпм у  граду Краљеву, у децембру претхпдне гпдине.  
 2. Пп пснпву регреса за кприщћеое гпдищоег пдмпра, акп заппслени има правп на 
гпдищои пдмпр у трајаоу пд најмаое 20 радних дана: у висини пд прпсешне месешне зараде  
пстварене у граду Краљеву у децембру претхпдне гпдине,  а сразмерни деп регреса за  
кприщћеое гпдищоег пдмпра, акп заппслени има правп на гпдищои пдмпр у трајаоу краћем пд 
20 радних дана. 
 Регрес из претхпднпг става исплаћује се месешнп. 

 
7. Друга примаоа 

 
Члан 84. 

 Ппслпдавац је дужан да исплати заппсленпм: 
 1) накнаду стварних трпщкпва ппгребних услуга и ппреме, а највище дп висине 
непппрезивпг изнпса у слушају смрти шлана уже ппрпдице, а шланпвима уже ппрпдице у слушају 
смрти заппсленпг;   
 2)  накнаду щтете збпг ппвреде на раду или прпфесипналне бплести, у складу са закпнпм.  
 3)  ппслпдавац пбезбеђује средства за плаћаое гпдищоих лиценци Инжеоерске кпмпре 
Србије свим заппсленим кпји на исту имају правп и кпристе их у пбављаоу радних задатака кпд 
ппслпдавца. Забраоенп је кприщћеое лиценце за ппслпве кпји представљају сукпб интереса у 
складу са Закпнпм п раду и пвим Кплективним угпвпрпм. 
 Ппслпдавац мпже пбезбедити ппклпн за Нпву гпдину и Бпжић деци заппслених, старпсти 
дп 15 гпдина наврщених у гпдини претхпднпј у пднпсу на гпдину за кпју се ппклпни пбезбеђују, у 
укупнпј вреднпсти дп непппрезивпг изнпса кпји је предвиђен закпнпм кпјим се уређује ппрез на 
дпхпдак грађана.  
 Чланпвима уже ппрпдице у смислу пвпг шлана сматрају се брашни друг, деца и рпдитељи 
заппсленпг. 



   
Члан 85. 

 Ппслпдавац је дужан да заппсленпм исплати птпремнину при пдласку у пензију у висини 
пд 3 прпсешне пстварене зараде у претхпдна 3 месеца пре мпмента исплате, с тим да такп 
исплаћена птпремнина не мпже бити нижа пд три прпсешне зараде пп заппсленпм кпд 
ппслпдавца у мпменту исплате, пднпснп три прпсешне зараде пп заппсленпм исплаћене у 
Републици Србији према ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за 
ппслпве статистике, акп је тп за заппсленпг ппвпљније. 
      

8. Сплидарна ппмпћ 
 

Члан 86. 
 Ппслпдавац заппсленпм мпже пбезбедити једнпкратну нпвшану ппмпћ у тпку једне 
календарске гпдине у висини дп непппрезивпг изнпса кпји је предвиђен закпнпм: 
 

 за слушај дуже и теже бплести или ппвреде на раду;  
 за слушај трпщкпва лешеоа заппсленпг у земљи или инпстранству; 
 за слушај щтете пд елементарних неппгпда, ппплаве, ппжара, временске неппгпде, 

земљптреса; 
 за слушај куппвине лекпва, медицинске ппреме и ппмагала за заппсленпг или шлана 

оегпве уже ппрпдице кпје је пп закпну дужан да издржава; 
 за слушај смрти шлана уже ппрпдице; 
 за слушај здравствене рехабилитације радника; 
 за слушај наступаоа теже инвалиднпсти. 

 
 Чланпвима уже ппрпдице у смислу става 1 ташка 5 пвпг шлана сматрају се брашни друг, 
деца и рпдитељи заппсленпг. 

 
Члан 87.  

 Ппслпдавац је дужан да заппсленпм пбезбеди једнпкратну нпвшану ппмпћ у тпку једне 
календарске гпдине:  
 1.  За рпђеое детета дп висине минималне зараде у Републици Србији. 
 2. Ради ублажаваоа неппвпљнпг материјалнпг пплпжаја заппслених у висини утврђенпј 
ппсебним кплективним угпвпрпм за јавна предузећа у кпмуналнпј делатнпсти на теритприји 
Републике Србије. 
 

10. Јубиларна награда 
 

 Члан 88. 
 Ппслпдавац заппсленпм пбезбеђује јубиларну награду ппвпдпм јубиларних гпдина рада 
кпд ппслпдавца, и тп:   
 1. За 10 непрекидних гпдина рада у висини једне прпсешне зараде кпје је заппслени 

пстварип у претхпдна три месеца или прпсешне зараде предузећа пстварене у ппследоа 
три месеца, у зависнпсти щта је ппвпљније за заппсленпг. 

 
2. За 20 непрекидних гпдина рада у висини 1,5 прпсешне зараде кпје је заппслени 

19.октобар 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 33 - Страна 25



Број 33 - Страна 26                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        19. октобар 2021. године

пстварип у претхпдна три месеца или прпсешне зараде предузећа пстварене у ппследоа 
три месеца, у зависнпсти щта је ппвпљније за заппсленпг. 
 

        3. За 30 непрекидних гпдина рада у висини две прпсешне зараде кпје је заппслени 
пстварип у претхпдна три месеца или прпсешне зараде предузећа пстварене у ппследоа три 
месеца, у зависнпсти щта је ппвпљније за заппсленпг. 
 
        4. За 40 непрекидних гпдина рада у висини две ипп прпсешне зараде кпје је заппслени 
пстварип у претхпдна три месеца или прпсешне зараде предузећа пстварене у ппследоа три 
месеца, у зависнпсти щта је ппвпљније за заппсленпг. 
           Пдлуку п исплати сплидарне ппмпћи и јубиларне награде из става 1.пвпг шлана  дпнпси  
директпр.  
 

Члан 89. 
 Ппслпдавац мпже заппсленима да исплати ушещће у пставаренпј дпбити дп 50% дела 
дпбити кпје припада предузећу.  
 Пдлуку п исплати дела дпбити из става 1. пвпг шлана дпнпси Надзпрни пдбпр на предлпг 
директпра уз сагласнпст псниваша. 
 

  11.Зајам 
 

Члан 90. 
 Ппслпдавац мпже заппсленпм да пбезбеди зајам за набавку пгрева, зимнице и учбеника, 
дп изнпса једне прпсешне месешне зараде пстварене у Републици или предузећа, када за тп 
ппстпје финансијске мпгућнпсти. 
 Заппсленпм се зајам пбезбеђује кап бескаматни, а   враћа се најдуже у рпку пд щест 
месеци, у једнаким месешним ратама, ппшев пд исплате зараде у првпм нареднпм месецу у 
пднпсу на месец у кпјем је зајам исплаћен. 
 Заппсленпм се не мпже пдпбрити нпви зајам дпк у пптпунпсти не врати раније исплаћени 
зајам. 
 

Члан 91. 
 

 Ппслпдавац ће издвајати средства у изнпсу пд 1% пбрашунатих на масу средстава 
исплаћених на име зараде за сваки месец у циљу превенције радне инвалиднпсти и 
рекреативнпг пдмпра заппслених, све у ппступку и на нашин утврђен сппразумпм између 
ппслпдавца и синдиката. 
 Средства из става 1. пвпг шлана ће се стрпгп наменски кпристити у складу са прпгрампм 
превенције радне инвалиднпсти и рекреативнпг пдмпра заппслених. 
   

VIII   ЗАБРАНА КПНКУРЕНЦИЈЕ 
 

Члан 92. 
 Угпвпрпм п раду мпгу бити утврђени ппслпви кпје заппслени не мпже пбављати без 

сагласнпсти ппслпдавца у свпје име и за свпј рашун, нити у име и за рашун другпг правнпг или 
физишкпг лица на теритприји града Краљева. 



 
 

Члан 93. 
 Акп заппслени прекрщи пдредбу шлана 92. пвпг кплективнпг угпвпра шини тежу ппвреду 
радне пбавезе збпг кпје му мпже престати радни пднпс кпд ппслпдавца. 
 У слушају из става 1.пвпг шлана ппслпдавац мпже захтевати и накнаду щтете кпја се 
утврђује у складу са закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм.   
 Угпвпрпм п раду кпји закљушују ппслпдавац и заппслени мпже се предвидети и угпвприти 
забрана кпнкуренције кап и накнада щтете из предхпднпг шлана пп престанку раднпг пднпса 
заппсленпг, у рпку кпји не мпже да буде дужи пд једне гпдине пп престанку раднпг пднпса.  

 
 

IX   НАКНАДА ШТЕТЕ 
 

Члан 94. 
 Заппслени је пдгпвпран, у складу са закпнпм, за щтету кпју је на раду или у вези са радпм, 
намернп или крајопм непажопм, прпузрпкпвап ппслпдавцу.  
 Ппстпјаое щтете, пкплнпсти  ппд кпјима је пна настала, кп је щтету прпузрпкпвап и какп се 
накнађује, утврђује ппсебна кпмисија, кпју пбразује ппслпдавац и кпја је дужна да ппступи у рпку 
пд 15 дана пд дпбијаоа рещеоа и дпнпси предлпг п висини щтете. 
 Кпнашну пдлуку п висини щтете дпнпси директпр у писанпј фпрми, кпјпм се пбавезује 
заппслени да надпкнади щтету и рпк за надпкнаду.  
 Акп се накнада щтете не пствари у складу са пдредбама предхпднпг става пвпг шлана, 
ппднеће се тужбени захтев на накнаду щтете надлежнпм суду. 

 
Члан 95. 

 Заппслени, кпји је на раду или у вези са радпм, намернп или крајопм непажопм 
прпузрпкпвап щтету трећем лицу, а кпју је надпкнадип ппслпдавац, дужан је да ппслпдавцу 
надпкнади изнпс исплаћене щтете. 

 
Члан 96. 

 Акп заппслени претрпи ппвреду на раду или щтету на раду или у вези са радпм, 
ппслпдавац је дужан да му надпкнади щтету, у складу са закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм.  
 Захтев за накнаду щтете из става 1. пвпг шлана, заппслени ппднпси ппслпдавцу у писанпм 
пблику, у кпме назнашује щтету кпју је претрпеп, изнпс щтете  и предлпг нашина оене накнаде.  
 Заппслени и ппслпдавац мпгу се сппразумети п висини накнаде щтете из става 1. пвпг 
шлана, нашину и рпку оене исплате. 
 

X   ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА 

 

1. Разлпзи за престанак раднпг пднпса 
 

Члан 97. 
 Радни пднпс престаје у следећим слушајевима: 
 1.  истекпм рпка за кпји је заснпван; 
 2. кад заппслени наврщи закпнпм предвиђен брпј гпдина живпта, и најмаое 15 гпдина 
 стажа псигураоа, акп се ппслпдавац и заппслени друкшије не сппразумеју, 
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 3. сппразумпм између заппсленпг и ппслпдавца, 
 4.  птказпм угпвпра п раду пд стране ппслпдавца или заппсленпг, 
 5.  на захтев рпдитеља или старатеља заппсленпг млађег пд 18 гпдина живпта, 
 6.  смрћу  заппсленпг, 
 7.  удругим слушајевима утврђеним закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм. 
 

Члан 98. 
 Заппсленпм престаје радни пднпс независнп пд оегпве впље и впље  ппслпдавца: 
 1. акп је на нашин прпписан закпнпм утврђенп да је кпд заппсленпг дпщлп дп губитка 
радне сппспбнпсти - данпм дпстављаоа правнпснажнпг рещеоа п утврђиваоу губитка радне 
сппспбнпсти; 
 2. акп му је, пп пдредбама закпна, пднпснп правнпснажнпј пдлуци суда или другпг пргана 
забраоенп да пбавља пдређене ппслпве, а не мпже да му се пбезбеди пбављаое других 
ппслпва- данпм дпстављаоа правнпснажне пдлуке; 
 3. акп збпг издржаваоа казне затвпра мпра да буде пдсутан са рада у трајаоу дужем пд  
щест месеци - данпм ступаоа на издржаваое казне; 
 4. акп  му је изрешена мера безбеднпсти, васпитна или защтитна мера у трајаоу дужем пд 
щест месеци и збпг тпга мпра да буде пдсутан са рада - данпм ппшетка примеоиваоа те мере; 
 5. услед стешаја, ликвидације, пднпснп у свим другим слушајевима престанка раднпг 
пднпса, у складу са закпнпм. 
 

2. Сппразумни престанак раднпг пднпса 
 

Члан 99. 
 Радни пднпс мпже да престане на пснпву писанпг сппразума ппслпдавца и заппсленпг. 

 Пре пптписиваоа сппразума ппслпдавац је дужан да заппсленпг писаним путем пбавести 
п ппследицама дп кпјих дплази у пствариваоу права за слушај незаппсленпсти. 

 
 

3. Птказ пд стране заппсленпг 
 

Члан 100. 
 Заппслени има правп да  ппслпдавцу пткаже угпвпр п раду, дпстављаоем птказа угпвпра п 
раду у писанпм пблику најмаое 15 дана пре дана кпји је заппслени навеп кап дан престанка 
раднпг пднпса. 
 Акп заппслени пткаже угпвпр п раду збпг, пд стране ппслпдавца ушиоене ппвреде пбавеза 
утврђених закпнпм, ппщтим актпм и угпвпрпм п раду, заппслени има сва права из раднпг пднпса, 
кап у слушају да му је незакпнитп престап радни пднпс. 

4. Птказ пд стране ппслпдавца 
 

Члан 101. 
 Ппслпдавац мпже заппсленпм да пткаже угпвпр п раду,  акп за тп ппстпји пправдани 
разлпг  кпји се пднпси на радну сппспбнпст заппсленпг и оегпвп ппнащаое и тп: 

акп  не пстварује резултате рада, пднпснп акп  је утврђенп да заппслени нема пптребна 
знаоа и сппспбнпсти за пбављаое ппслпва на кпјима ради; 
акп је правпснажнп псуђен за кривишнп делп на раду или у вези са радпм; 



акп се заппслени не врати на рад кпд ппслпдавца у рпку пд 15 дана пд дана истека рпка 
мирпваоа раднпг пднпса, пднпснп неплаћенпг пдсуства у смислу Закпна п раду; 

  Ппслпдавац мпже да пткаже угпвпр п раду заппсленпм кпји свпјпм кривицпм ушини 
ппвреду радне пбавезе и тп: 
 

1.   неблагпвременп, несавеснп и немарнп изврщава радне пбавезе; 
2.   акп злпупптреби пплпжај или прекпраши пвлащћеоа; 
3.   акп нецелисхпднп и непдгпвпрнп кпристи средства рада; 

 4. акп не кпристи или ненаменски кпристи пбезбеђена средства и ппрему за лишну 
 защтиту на раду. 
    
 Ппслпдавац мпже да пткаже угпвпр п раду заппсленпм кпји не ппщтује радну дисциплину 
и тп: 
                 

 непствариваое предвиђених резултата рада из непправданих разлпга у перипду пд три 
узастппна месеца; 

 непправданп закащоеое на ппсап или недпзвпљенп и непправданп напущтаое ппсла у 
тпку раднпг времена или ранији пдлазак са ппсла пре истека раднпг времена дуже пд 3 
радна дана у месецу; 

 непправданп изпстајаое са ппсла 5 радних дана у тпку 12 месеци;  
 ппвреда прпписа п защтити пд ппжара, експлпзије, елементарних неппгпда и щтетнпг 

дејства птрпвних и других ппасних материја, кап и ппвреда прпписа и непредузимаоа 
мера ради защтите заппслених, средстава рада и живптне средине; 

 пдаваое ппслпвне, службене или друге тајне утврђене закпнпм, кплективним угпвпрпм 
или ппщтим актпм;  

 пметаое једнпг или вище заппслених у прпцесу рада кпјим се изразитп птежава 
изврщаваое радних пбавеза;  

 фалсификпваое нпвшаних и других дпкумената; 
 изазиваое нереда и ушествпваое у туши у прпстпријама ппслпдавца; 
 акп непправданп пдбије да пбавља ппслпве и изврщава налпге ппслпдавца у складу са 

Закпнпм; 
 акп не дпстави пптврду п привременпј спрешенпсти за рад у смислу шлана 103. Закпна п 

раду;  
 акп злпупптреби правп на пдсуствп збпг привремене спрешенпсти за рад 
 збпг дпласка на рад ппд дејствпм алкпхпла или других пппјних средстава, пднпснп 

упптребе алкпхпла или других пппјних средстава у тпку раднпг времена, кпје има или 
мпже да има утицај на пбављаое ппсла, 

 акп је дап неташне ппдатке кпји су били пдлушујући за засниваое раднпг пднпса. 
  Ппслпдавац мпже заппсленпг да упути на пдгпварајућу анализу у пвлащћену здравствену 
устанпву кпју пдреди ппслпдавац, п свпм трпщку, ради утврђиваоа пкплнпсти из става 3. ташке 11 
и 12. пвпг шлана или да утврди ппстпјаое наведених пкплнпсти на други нашин у складу са 
ппщтим актпм. Пдбијаое заппсленпг да се пдазпве на ппзив ппслпдавца да изврщи анализу 
сматра се неппщтпваоем радне дисциплине у смислу става 3. пвпг шлана. 
  Заппсленпм мпже да престане радни пднпс акп за тп ппстпји пправдан разлпг на пптребе 
ппслпдавца и тп: 
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 акп услед технплпщких, екпнпмских или прганизаципних прпмена престане пптреба за 
пбављаоем пдређенпг ппсла или дпђе дп смаоеоа пбима ппсла. 

 акп пдбије закљушеое анекса угпвпра у смислу Закпна п раду. 
 

Члан 102. 
 

 Ппслпдавац мпже заппсленпм за ппвреду радне пбавезе или неппщтпваое радне 
дисциплине у смислу шлана 101. става 2. и 3 пвпг угпвпра да, акп сматра да ппстпје плакщавајуће 
пкплнпсти или да ппвреда радне пбавезе, пднпснп неппщтпваое радне дисциплине, није такве 
прирпде да заппсленпм треба да престане радни пднпс, уместп птказа угпвпра п раду, изрекне 
једну пд следећих мера: 
 

 привременп удаљеое са рада без накнаде зараде, у трајаоу пд 1 дп 15 радних дана; 
 нпвшану казну у висини пд 20% пснпвне зараде заппсленпг за месец у кпме је нпвшана 

казна изрешена, у трајаоу дп 3 месеца, кпја се изврщава пбуставпм пд зараде, на пснпву 
рещеоа ппслпдавца п изрешенпј мери. 

 пппмену са најавпм птказа у кпјпј се навпди да ће ппслпдавац заппсленпм птказати угпвпр 
п раду без ппнпвнпг уппзпреоа из шлана 101. пвпг угпвпра, акп у нареднпм рпку пд 6 
месеци ушини исту ппвреду радне пбавезе или неппщтпваое радне дисциплине.   

 
Члан 103. 

 Ппслпдавац мпже заппсленпм из шлана 101. став 1. ташка 1. пвпг угпвпра да пткаже угпвпр 
п раду или изрекне неку пд мера из шлана 102. пвпг угпвпра акп му је претхпднп дап писменп 
пбавещтеое у вези са недпстацима у оегпвпм раду, упутствима и примереним рпкпм за 
ппбпљщаое рада а заппслени у пстављенпм рпку не ппбпљща рад.  
  

Члан 104. 
 Ппслпдавац је дужан да пре птказа угпвпра п раду у слушају из шлана 101. став 2 и 3. пвпг 
угпвпра заппсленпг писаним путем уппзпри на ппстпјаое разлпга за птказ угпвпра п раду и да му 
пстави рпк пд најмаое псам дана пд дана дпстављаоа уппзпреоа да се изјасни на навпде из 
уппзпреоа. 
 У уппзпреоу из става 1. пвпг шлана ппслпдавац је дужан да наведе пснпв за даваое 
птказа, шиоенице и дпказе кпји указују на тп да су се стекли услпви за птказ и рпк за даваое 
пдгпвпра на уппзпреое. 
 Заппслени уз изјащоеое мпже да прилпжи мищљеое синдиката шији је шлан, у рпку из 
става 1. пвпг шлана. 
 Ппслпдавац је дужан да размптри прилпженп мищљеое синдиката. 

 
Члан 105. 

 Акп пткаже угпвпр п раду заппсленпм у слушају из шлана 101. став 5. ташка 1. пвпг угпвпра, 
ппслпдавац не мпже на истим ппслпвима да заппсли другп лице у рпку пд три месеца пд дана 
престанка раднпг пднпса. 
 Акп пре истека рпка из става 1. пвпг шлана настане пптреба за пбављаоем истих ппслпва, 
преднпст за закљушеое угпвпра п раду има заппслени кпме је престап радни пднпс. 
 
 



Члан 106.  
 Пправданим разлпгпм за птказ угпвпра п раду у смислу шлана 101. пвпг кплективнпг 
угпвпра и шлана 179. Закпна п раду, не сматрају се: 
 1. привремена спрешенпст за рад услед бплести, несреће на раду или прпфесипналнпг 
пбпљеоа;  
 2. кприщћеое ппрпдиљскпг пдсуства, пдсуства  са рада  ради неге детета и пдсуства са 
рада ради ппсебне неге детета; 
 3. пдслужеое впјнпг рпка; 
 4. шланствп у пплитишкпј прганизацији, синдикату, ппл, језик, наципнална припаднпст, 
спцијалнп ппреклп, верписппвест, пплитишкп или другп увереое или некп другп лишнп свпјствп 
заппсленпг; 
 5. делпваое у свпјству представника заппслених, у складу са Закпнпм п раду; 
 6. пбраћаое заппсленпг синдикату или прганима надлежним  за защтиту права из раднпг 
пднпса, у складу са закпнпм, пвим кплективним угпвпрпм или угпвпрпм п раду. 

 

5. Ппступак у слушају птказа. 

 

Члан 107. 
 Птказ угпвпра п раду из шлана 101. став 1 ташка 1. и става 2. и 3. пвпг кплективнпг угпвпра 
ппслпдавац мпже дати заппсленпм у рпку пд щест месеци пд дана сазнаоа за шиоенице кпје су 
пснпв за даваое птказа, пднпснп у рпку пд гпдину дана пд дана наступаоа шиоеница кпје су 
пснпв за даваое птказа. 
 Птказ угпвпра п раду из шлана 101. став 1. ташка 2. пвпг кплективнпг угпвпра ппслпдавац 
мпже дати заппсленпм најкасније дп истека рпка застарелпсти  за кривишнп делп утврђенп 
закпнпм.                    
 Птказ угпвпра п раду даје се у писанпм пблику и пбавезнп садржи пбразлпжеое и ппуку п 
правнпм леку. 

 

Члан 108. 
 Ппслпдавац је дужан да заппсленпм најкасније у рпку пд 30 дана пд дана престанка 
раднпг  пднпса исплати све неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примаоа, кпја је 
заппслени пстварип дп дана престанка раднпг пднпса, у складу са ппщтим актпм и угпвпрпм п 
раду.  

6. Ппсебна защтита пд птказа угпвпра п раду 
 

Члан 109. 
 За време труднпће, ппрпдиљскпг пдсуства, пдсуства са рада ради неге детета и пдсуства 
са рада ради ппсебне неге детета ппслпдавац не мпже заппсленпм да пткаже угпвпр п раду. 
 Заппсленпм из става 1.пвпг шлана рпк за кпји је угпвпрпм заснпвап радни пднпс на 
пдређенп време прпдужава се дп истека кприщћеоа права на пдсуствп. 
 

Члан 110. 
 Ппслпдавац не мпже да пткаже угпвпр п раду, нити на други нашин да стави у неппвпљан 
пплпжај заппсленпг збпг оегпвпг статуса или активнпсти у свпјству представника заппслених, 
шланства у синдикату или ушещћа у синдикалним активнпстима.  
 Терет дпказиваоа да птказ угпвпра п раду или стављаое у неппвпљан пплпжај заппсленпг 
није ппследица статуса или активнпсти из става 1. пвпг шлана је на ппслпдавцу. 
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7. Птказни рпк и нпвшана накнада 

 

Члан 111. 
 Заппслени, кпме је угпвпр п раду птказан у смислу  шлана 101. става 1. ташке 1. пвпг 
кплективнпг угпвпра, затп щтп не пстварује пптребне резултате рада, пднпснп нема пптребна 
знаоа и сппспбнпсти има правп и дужнпст да пстане  на раду у трајаоу пд најмаое 8 дана, а 
најдуже 30 дана (у даљем тексту: птказни рпк) у зависнпсти пд укупнпг стажа псигураоа. 
 Трајаое птказнпг рпка је 10 дана акп је заппслени наврщип 10 гпдина стажа псигураоа, 20 
дана акп је наврщип прекп 10,  месец дана акп је наврщип прекп 20 гпдина стажа псигураоа. 
Птказни рпк ппшиое да теше нареднпг дана пд дана дпстављаоа рещеоа п птказу угпвпра п раду.  

 

 Заппслени мпже, у сппразуму са ппслпдавцем, да престане са радпм и пре истека птказнпг 
рпка, без накнада зараде.   

 
8. Удаљеое заппсленпг са рада 

 
Члан 112. 

 Заппслени мпже да буде привременп удаљен са рада: 
 акп је прптив оега заппшетп кривишнп гпоеое у складу са закпнпм  збпг кривишнпг дела 

ушиоенпг на раду или у вези са радпм; 
 акп неппщтпваоем радне дисциплине или ппвредпм радне пбавезе угрпжава импвину 

веће вреднпсти утврђене ппщтим актпм или угпвпрпм п раду; 
 акп је прирпда ппвреде радне пбавезе, пднпснп неппщтпваоа радне дисциплине, или 

ппнащаое заппсленпг таквп да не мпже да настави рад кпд ппслпдавца пре истека рпка 
из шлана 102. став 1. пвпг кплективнпг угпвпра.  

 Заппслени, кпме је пдређен притвпр, удаљује се са рада пд првпг дана  притвпра, дпк 
притвпр траје.  
 Удаљеое из става 1. пвпг шлана мпже  да траје најдуже три месеца,  а пп истеку тпг 
перипда, ппслпдавац је дужан да заппсленпг врати на рад или да му пткаже угпвпр п раду или 
изрекне другу меру у складу са Закпнпм п раду  акп за тп ппстпје пправдани разлпзи из шлана 
101.  став 2. и 3. пвпг кплективнпг угпвпра. 
 Акп је прптив заппсленпг заппшетп кривишнп гпоеое збпг кривишнпг дела ушиоенпг на 
раду или у вези са радпм, удаљеое мпже да траје дп правпснажнпг пкпншаоа тпг кривишнпг 
ппступка. 

 
Члан 113. 

 За време привременпг удаљеоа са рада у смислу Закпна п раду, заппсленпм припада 
накнада зараде у висини једне шетвртине, а акп издржава ппрпдицу, у висини једне трећине 
пснпвне зараде. 
 

Члан 114. 
 Заппсленпм за време привременпг удаљеоа са рада на  пснпву шлана 112. пвпг 
кплективнпг угпвпра, припада разлика између изнпса накнаде зараде, примљене пп пснпву 
шлана 113. пвпг кплективнпг угпвпра  и  пунпг изнпса пснпвне зараде, и тп: 
 1. Акп кривишни ппступак прптив оега буде пбустављен правнпснажнпм пдлукпм, или акп 
правнпснажнпм пдлукпм буде пслпбпђен пптужбе, или је пптужба прптив оега пдбијена, али не 
збпг ненадлежнпсти. 



 
 2. Акп се не утврди пдгпвпрнпст заппсленпг за ппвреду радне пбавезе или неппщтпваое 
радне дисциплине из шлана 101. став 2. и 3. пвпг кплективнпг угпвпра. 
  

9. Вищак заппслених 
 

Члан 115. 
 Ппслпдавац је дужан да дпнесе прпграм рещаваоа вищка заппслених када утврди да ће 
збпг технплпщких, екпнпмских или прганизаципних прпмена у пквиру перипда пд 30 дана дпћи 
дп престанка пптребе за радпм најмаое 10 заппслених на непдређенп време. Ппслпдавац је 
дужан да благпвременп, а најкасније 30 дана пре утврђиваоа разлпга и сашиоаваоа прпграма, 
пружи синдикату пдгпварајуће инфпрмације, укљушујући и разлпге за намераване прекиде 
раднпг пднпса, с брпјем и категпријпм радника кпји ће бити пбухваћени тим прпгрампм, кап и 
рпк у кпме намерава да изврщи прекид раднпг пднпса. 

 
Члан  116. 

 Ппслпдавац је дужан да прпграм  дпстави репрезентативнпм синдикату кпд ппслпдавца и 
републишкпј прганизацији надлежнпј за заппщљаваое најкасније седам дана пд дана 
утврђиваоа предлпга прпграма ради даваоа мищљеоа.  
 Репрезентативни синдикат је дужан да ппслпдавцу дпстави мищљеое на предлпг 
прпграма у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа предлпга прпграма. 
 Ппслпдавац је дужан да размптри и узме у пбзир предлпге републишке прганизације 
надлежне за заппщљаваое и мищљеое синдиката, и да их пбавести п свпм ставу у рпку пд псам 
дана. 
 Критеријум за утврђиваое вищка заппслених не мпже да буде пдсуствпваое заппсленпг 
са рада збпг привремене спрешенпсти за рад, труднпће, ппрпдиљскпг пдсуства, неге детета и 
ппсебне неге детета. 

 
Члан  117. 

 Ппслпдавац је дужан да пре птказа угпвпра п раду у смислу шлана 101. став 5 ташка 1 пвпг 
Кплективнпг угпвпра, заппсленпм исплати птпремнину.   
 Висину птпремнине утврђује се у изнпсу пд 1/3 зараде за сваку гпдину рада прпведенпг 
кпд ппслпдавца.  

 
XI   ПСТВАРИВАОЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАППСЛЕНИХ 

 
Члан 118. 

 П правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима из раднпг пднпса заппслених кпд ппслпдавца 
пдлушује  директпр или заппслени кпга пн пвласти.  
 Пвлащћеое из става 1. пвпг шлана даје се у писменпм пблику. 
 

 
Члан 119. 

 Заппсленпм се у писанпм пблику дпставља свакп рещеое п пствариваоу права, пбавеза и 
пдгпвпрнпсти, са пбразлпжеоем и ппукпм п правнпм леку, псим у слушају да пдбије ппнуду 
ппслпдавца за закљушиваое анекса угпвпра п раду у рпку кпји пдреди ппслпдавац. 
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1. Защтита ппјединашних права 

 
Члан 120. 

 Сппрна питаоа између ппслпдавца и заппсленпг рещавају се сппразумнп у складу са 
пдредбама Закпна п раду, Закпна п мирнпм рещаваоу радних сппрпва и пвпг кплективнпг 
угпвпра. 

                                                    
Члан 121. 

 Прптив рещеоа, кпјим је ппвређенп  правп заппсленпг или кад је заппслени сазнап за 
ппвреду права, заппслени или синдикат, акп га заппслени пвласти, мпже да ппкрене сппр пред 
надлежним судпм. 
 Рпк за ппкретаое сппра је 90 дана пд дана дпстављаоа пдлуке, пднпснп сазнаоа за 
ппвреду права. 

 

XII    ППСЕБНЕ ПДРЕДБЕ 
 

1. Защтита на раду 
Члан 122. 

 Заппслени имају правп на технишка, хемијска и друга средства защтите на раду у складу са 
Правилникпм п мерама защтите на раду. 

 

 
XIII    СИНДИКАТ ЗАППСЛЕНИХ 

 
Члан 123. 

 Заппсленима се јемши слпбпда синдикалнпг прганизпваоа и делпваоа без пдпбреоа, уз 
упис у регистар. Нашин синдикалнпг прганизпваоа, ппступак ушлаоаваоа у синдикат и друга 
питаоа везана за прганизацију и рад синдиката уређени су Закпнпм п раду,  статутпм и другим 
актима синдиката.  

 
Члан 124. 

 Ппслпдавац је пбавезан да  пбавещтава синдикат п битним екпнпмским и раднп-
спцијалним питаоима пд знашаја за пплпжај заппслених, пднпснп шланпва синдиката.   
 Ппслпдавац је дужан да синдикату пбезбеди приступ ппдацима и инфпрмацијама 
неппхпдним за пбављаое синдикалних активнпсти.  

 
Члан 125. 

 Ппслпдавац је дужан да заппсленпм кпји је шлан синдиката на име синдикалне шланарине 
пдбије изнпс пд зараде на пснпву оегпве писане изјаве и да тај изнпс уплати на пдгпварајући 
рашун синдиката. Пснпвица за синдикалну шланарину јесте утврђена зарада заппсленпг ппсле 
пдбитка свих ппреза и дппринпса. 

 
Члан 126. 

 Ппслпдавац је дужан да синдикату пмпгући делпваое у складу са закпнпм и пвим 
Кплективним угпвпрпм и да му пбезбеди услпве за рад у прпстпријама ппслпдавца, кприщћеое 
технишких средстава и пптребан материјал, пгласни прпстпр, пбрашун и наплату шланарине, 



израду заврщнпг рашуна синдиката, кап и трпщкпве путпваоа представника синдиката на 
седнице, састанке и кпнгресе ван места рада и бправка. 
 Прганизација синдиката свпје функције врщи на нашин кпјим не ремети редпвнп 
функципнисаое и ппслпваое ппслпдавца, кап и радну дисциплину.  

 
Члан 127. 

 Председник Изврщнпг пдбпра синдиката за пбављаое редпвне синдикалне функције има 
правп на плаћених 8 шаспва рада месешнп.   
 Неискприщћени шаспви из претхпднпг става  пвпг шлана  не мпгу се пренпсити у наредни 
месец. 

Члан 128. 
 Синдикални представници пвлащћени за кплективнп прегпвараое, имају правп на 
плаћенп пдсуствп за време прегпвараоа. 
 Синдикални представник кпји је пдређен да заступа заппсленпг у раднпм сппру са 
ппслпдавцем пред арбитрпм или судпм има правп на плаћенп пдсуствп са рада за време 
заступаоа. 

Члан 129. 
 Синдикални представник кпји пдсуствује са рада у складу са шл.127. и шл.128. пвпг 
кплективнпг угпвпра има правп на накнаду зараде најмаое у висини пснпвне зараде у складу са 
пвим кплективним угпвпрпм и угпвпрпм п раду.  
 Накнаду зараде из става 1.пвпг шлана плаћа ппслпдавац. 
  

 XIV ВАЖЕОЕ И ПТКАЗ КПЛЕКТИВНПГ УГПВПРА 

 

Члан 130. 
 Представници синдиката кпји ушествују у прегпвараоу и закљушиваоу кплективнпг 
угпвпра, мпрају да имају пвлащћеое свпје пснпвне синдикалне прганизације. 
 

Члан 131. 
 Пвај кплективни угпвпр закљушује се на перипд пд три гпдине. 

 Пп истеку пвпг рпка кплективни угпвпр престаје да важи акп се ушесници другашије не 
дпгпвпре, најкасније 30 дана пре истека важеоа. 

 
Члан 132. 

 Сваки ушесник у закљушиваоу кплективнпг угпвпра мпже ппднети писани птказ 
кплективнпг угпвпра. 
 У слушају птказа пвај угпвпр се примеоује 6 (щест) месеци пд дана ппднпщеоа птказа, с 
тим щтп су ушесници дужни да ппступак прегпвараоа заппшну најкасније у рпку пд 15 дана пд 
дана ппднпщеоа птказа. 
 

Члан 133.  
 Сваки ушесник пвпг угпвпра мпже да предлпжи ппступак за измене и дппуне пвпг угпвпра 
на нашин и пп ппступку какп је и закљушен.       
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XV РЕШАВАОЕ СППРПВА 
 

Члан 134. 
 За праћеое и примену пвпг угпвпра, кап и рещаваое сппрних питаоа надлежнп је 

Арбитражнп веће, кпје пбразују ушесници кплективнпг угпвараоа у рпку пд 15 дана пд 
дана настајаоа сппра. 

 Сваки ушесник даје пп једнпг шлана, а пдлука Арбитражнпг већа је кпнашна и пбавезује 
све ушеснике. 

 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНE ПДРЕДБЕ 

 
Члан 135. 

 Угпвпр је закљушен када га пптпищу градпнашелник Града Краљевп, у име псниваша, 
директпр Јавнпг предузећа за уређиваое грађевинскпг земљищта „Краљевп“, у име ппслпдавца и 
председник Изврщнпг пдбпра синдиката кпд ппслпдавца, у име репрезентативнпг синдиката. 
 

Члан 136. 
 Данпм ступаоа на снагу пвпг кплективнпг угпвпра престаје да важи кплективни угпвпр 
кпји је закљушен дана 18.04.2018. гпдине (“Службени лист града Краљева” бр. 10/18 пд 
23.04.2018.). 
 Нпви Угпвпри п раду у складу са пвим кплективним угпвпрпм мпрају бити закљушени са 
заппсленима најкасније 30 дана пп ступаоу на снагу пвпг кплективнпг угпвпра. 

 
Члан 137. 

 
 Пвај кплективни угпвпр ступа на снагу нареднпг дана пд  дана пбјављиваоа у Службенпм 
листу града Краљева.  
 
ГРАДПНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Брпј: 2732/21 
Дана: 15.10.2021. гпдине 

 
        

                       
       Репрезентативни  синдикат                             Псниваш                                      Ппслпдавац 
Синдикална прганизација заппслених              Град Краљевп                         Јавнп  предузеће за уређиваое  
                                                                                                                                     грађевинскпг земљищта “Краљевп”  
  Председник ИП Синдиката            Градпнашелник                        Врщилац дужнпсти директпра  
       Љиљана Кпрдић, с.р.                     Предраг Терзић, с.р.             Марица Мијајлпвић, с.р.  
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На основу члана 1, 3, 240. и 247. Закона о раду („Сл.гласник РС" бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/1, 13/17 Одлука УС, 113/17 и 95/18 аут.тум.) репрезентативни 
синдикати Синдикална организација Савеза самосталних синдиката ЈКП „Чистоћа“ 
Краљево и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности 
„Независност“ ЈКП „Чистоћа“ Краљево, директор ЈКП „Чистоћа“ Краљево и 
градоначелник града Краљева закључују 
 
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" КРАЉЕВО 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Колективним уговором уређују се права, обавезе и одговорности из 
радног односа запослених у ЈКП „Чистоћа”  Краљево и међусобни односи учесника 
овог колективног уговора. 
Оснивач у смислу овог Колективног уговора је Скупштина града Краљева.  
Послодавац у смислу овог Колективног уговора је Јавно комунално предузеће 
„Чистоћа" Краљево. 

Члан 2. 
 

Одредбе овог колективног уговора непосредно се примењују на све запослене. 
На права обавезе и одговорности које нису уређене овим Колективним 

уговором примењују се одредбе Закона и других прописа. 
Права, обавезе и одговорности директора утврђују се уговором о раду који 

директор закључује са Надзорним одбором предузећа. 
 

II - РАДНИ ОДНОС 
 

Члан 3. 
 

Радни однос може да се заснује са лицем које испуњава услове утврђене 
Законом и Правилником о организацији и систематизацији послова.  
                                                              

1. Заснивање радног односа 
 

Члан 4. 
 

Директор одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених. 
Директор одлучује о потреби заснивања радног односа. 
Радни однос се заснива Уговором о раду, који закључују запослени и директор 

или запослени кога он овласти и сматра се закљученим када га уговорне стране 
потпишу. 
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Члан 5. 
 

Зависно од потребе процеса рада, односно потреба за запосленим код 
послодавца радни однос се заснива на неодређено или одређено време, са пуним 
или непуним, односно скраћеним радним временом, што се одређује уговором о раду 
у складу са законом и општим актима послодавца. 

Послодавац је дужан да обавести запослене о доступности послова са пуним и 
непуним радним временом у року од пет радних дана  од дана настале потребе, 
истицањем обавештења на огласној табли предузећа, а синдикат о пословима са 
непуним радним временом достављањем писаног обавештења. 
 

Члан 6. 
 

Уговором о раду може да се у складу са законом уговори пробни рад у трајању 
до 6 месеци.  

Пре истека времена за који је уговорен пробни рад, обе уговорне стране могу 
отказати уговор о раду  са отказним роком од најмање 5 радних дана. 
 

2. П р и п р а в н и ц и 
 
                                                              Члан 7. 
 

Радни однос може да се заснује са лицем које први пут заснива радни однос, у 
својству приправника, ако испуњава услове предвиђене Правилником о о 
организацији и систематизацији послова. 

Уговором о раду утврђује се зарада и друга права из радног односа за време 
приправничког стажа. 

Члан 8. 
 

Приправнички стаж, зависно од степена стручне спреме траје најдуже и то: 
- за приправнике са средњим образовањем у трајању од четири године - 6 месеци; 
- за приправника са високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске односно струковне студије) студијама у трајању од три године, више 
образовање и специјалистичко образовање након средњег образовања - 9 месеци; 
- за приправнике са високим образовањем на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) и основним студијама у трајању од четири године - 12 месеци. 

Трајање приправничког стажа у смислу става 1. овог члана, уређује се 
уговором о раду. 

Члан 9. 
 

Приправник полаже стручни испит пред комисијом од 3 члана коју именује 
директор. 

Стручни испит се полаже путем теста, писаног рада или на други одговарајући 
начин утврђен у одлуци о именовању комисије.      

Комисија је дужна да у току полагања стручног испита сачини записник, који 
заједно са оценом о оспособљености приправника за самостални рад доставља 
директору. 
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Члан 10. 
 

На предлог руководиоца радне јединице односно службе у којој се приправник 
оспособљава, директор може да одлучи да приправник није дужан да полаже 
стручни испит, с обзиром да је у току приправничког стажа оспособљен за 
самосталан рад. 

Ова могућност мора да буде предходно утврђена у уговору о раду који 
приправник закључује са директором. 
 

III - ПРЕМЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 11. 
 

У случају потреба процеса и организације рада запослени може бити 
премештен на други одговарајући посао, за чије обављање се захтева иста врста и 
степен стручне спреме коју си утврђени уговором о раду, о чему ће се закључити 
анекс уговора о раду. 

Ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, запослени  може 
бити привремено премештен на друге одговарајуће послове на основу решења, без 
понуде анекса уговора у смислу става 1. овог члана, најдуже 45 радних дана у 
периоду од 12 месеци. 

Члан 12. 
 

Запослени може да буде премештен у друго место рада под условима 
утврђеним Законом. 

Члан 13. 
 

Запослени може бити упућен на рад код другог послодавца под условима 
утврђеним Законом. 
                                                                         

IV - РАДНО ВРЕМЕ 
 

Члан 14. 
 

Пуно радно време запослених износи 40 часова недељно. 
Послодавац може да уведе радно време краће од пуног радног времена, које 

не може да траје краће од 36 часова недељно у следећим случајевима: 
1. када се знатно смањи укупан обим послова предузећа; 
2. када се процени да се исти резултати могу постићи и са краћим радним временом; 
3. у другим оправданим случајевима. 

Одлуку о увођењу краћег радног времена у смислу овог члана доноси 
директор предузећа. 

 
Члан 15. 

 
Скраћено радно време износи 35 часова недељно за запослене који обављају: 

- нарочито тешке напорне и за здравље штетне послове утврђене Правилником о 
организацији и систематизацији послова. 
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Члан 16. 
 

Прерасподела радног времена запосленог врши се тако да укупно радно 
време запосленог у периоду од девет месеци у просеку не буде дуже од уговореног 
радног времена запосленог. 
 

V - ОДМОРИ И ОДСУСТВА 
 

1. Одмор у току дневног рада, дневни одмор и недељни одмор 
 

Члан 17. 
 

Запослени има право на одмор у току дневног рада, дневни одмор и недељни 
одмор, у складу са Законом. 
 

2. Годишњи одмор 
 

Члан 18. 
 

Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 
радних дана увећава по основу: 
 
1. Дужине стажа осигурања: 
    - за сваких навршених 5 година ..........................................................1 радни дан 
 
2. Услова рада: 
    - рад у отежаним условима (бука,вибрације, осветљење,  
      влага и др.)   ....................................................................................... 5 радних дана 
   - рад ноћу ................................................................................................1 радни дан 
   - рад суботом и недељом ......................................................................1 радни дан 
 
3. Сложеност послова:                                                                                        
    - за послове за које је предвиђено високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) и основним студијама у трајању од четири године 
........................................................................................................5 радних дана                                                                                   
    - за послове за које је предвиђено високo образовање на студијама првог степена 
(основне академске односно струковне студије) студијама у трајању од три године, 
више образовање и специјалистичко образовање након средњег 
образовања..................................................................................................4 радна дана      
     - за послове за које је предвиђено средње образовање у трајању од три и четири 
године .............................................................................................3 радна дана 
     - за послове за које је предвиђен основно образовање, оспособљеност за рад у 
трајању од једне године и образовање за рад у трајњу од две године 2 радна дана 
4. Здравственог и социјалног стања: 
    - инвалиду рада ......................................................................................3 радна дана 
    - запосленом који се стара о брачном другу или детету које је ометено у развоју, 
има тешко телесно оштећење или болест услед које је потпуно или слабо покретан                                                                               
.....................................................................................................................5 радних дана 
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    - запосленом самохраном родитељу детета до 14 година живота.... 2 радна дана  
 

Члан 19. 
 

Годишњи одмор запосленог по основу критеријума из члaна 18. овог 
колективног уговора, не може бити дужи од 30 радних дана у току календарске 
године. 

Годишњи одмор запосленима који раде скраћено радно време из члана 15. 
овог Уговора не може бити дужи од 35 радних дана. 
 

Члан 20. 
 

Распоред коришћења годишњих одмора утврђује директор, према Плану 
коришћења годишњих одмора за сваку годину, уз консултацију запосленог, с тим да 
се не ремети процес рада послодавца, а на предлог непосредних руководилаца. 

Одлуку о коришћењу годишњег одмора доноси директор предузећа. 
 

3. Одсуство уз накнаду зараде - плаћено одсуство 
           

Члан 21. 
 

Запослени има право на плаћено одсуство у трајању највише 7 радних дана у 
календарској години у случају: 
 
1.склапања брака ….................................................................................5 радних дана 
2.порођаја супруге или усвојење детета.................................................5 радних дана 
3.скапање брака детета и рођење унучета...............................................3 радна дана 
4. полазак детета у  први разред основне школе.....................................3 радна дана 
5. смрти члана уже породице...................................................................5 радних дана  
6.добровољног давања крви рачунајући и дан давања крви..........2 узастопна радна 
дана 
7.теже болести члана уже породице........................................................5 радних дана 
8.смрти родитеља, усвојиоца, брата или сестре брачног друга запосленог....2 радна 
дана 
9. одласка запосленог на редовно одслужење војног рока.....................2 радна дана                                                              
10. селидбе запосленог..............................................................................3 радна дана 
11. заштите и отклањања штетних последица у домаћинству  
    проузрокованих вишом силом..............................................................3 радна дана                         
12.учествовања на радно-производном или спортском такмичењу организованом од 
стране синдиката, у зависности од удаљености места одржавања такмичења 
једном годишње највише..........................................................................5 радних дана                                                                              
13.полагање стручног или другог испита (укупно шест радних 
   дана у току календарске године) ............................................................1 радни дан 
14. коришћење организованог рекреативног одмора 
   у циљу превенције радне инвалидности..............................................7 радних дана      

Члановима уже породице у смислу става 1. тачка 5. и 7.  сматрају се брачни 
друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојиоци, усвојеници, стараоци и лица која 
живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим. 
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Изузетно у случајевима из става 1. тачке 2, 5, 6. и 14. укупан број дана који се 
користе као плаћено одсуство у току календарске године увећава се за број радних  
дана који је утврђен као време одсуства у сваком од тих случајева. 

Запослени има право на плаћено одсуство на позив државног органа, органа 
јединице локалне самоуправе, правосудних органа у складу са законом. 

Одлуку о плаћеном одсуству доноси директор.  
 

4. Одсуство без накнаде зараде - неплаћено одсуство 
 

Члан 22. 
 

Послодавац може запосленом да одобри неплаћено одсуство у следећим 
случајевима: 
- неговање болесног члана уже породице из члана 21. овог колективног уговора - 5   
радних дана; 
- смрти сродника који нису наведени у члана 21. овог колективног уговора - 2 радна 
дана. 

Директор може запосленом на његов захтев одобрити коришћење неплаћеног 
одсуства до 12 месеци, под условом да се тиме не ремети процес рада у периоду од 
две календарске године. 

За време одсуствовања са рада, у смислу става 1. и 2. овог члана, права и 
обавезе запосленог мирују.                                                                      
 

VI – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

Члан 23. 
 

Запослени има право на безбедност и заштиту здравља на раду, у складу са 
законом, овим колективним уговором и другим општим актима којима се уређује и 
организује заштита на раду код послодавца. 

Послодавац је дужан да организује рад којим се обезбеђује заштита живота и 
здравља запосленог, да запосленог ближе упозна са условима рада, мерама 
заштите на раду, општим актима и да сваког запосленог оспособи за безбедан рад. 

Члан 24. 
 

Запослени на пословима за чије обављање мора да испуњава посебне 
здравствене услове, код кога је дошло до привременог губитка здравствене 
способности, утврђене од стране надлежног здравственог органа, привремено се 
премешта на друге послове који одговарају његовој стручној спреми и радним 
способностима. 

                                                    Члан 25. 
 
Запослени имају право на два представника за безбедност и здравље на раду, 

које бирају репрезентативни синдикати, у случају да у предузећу има више 
репрезентативних синдиката, представнике именују синдикати са већим бројем 
чланова, са правима, обавезама и надлежностима утврђеним Посебним колективним 
уговором. 
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                                                    Члан 26. 
 
Одбор за безбедност и здравље на раду има три члана, од којих су два 

представници запослених, а једног члана именује директор предузећа. 
Надлежности, права и дужности одбора су утврђени Посебним колективним 

уговором. 
 

VII -  ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Члан 27. 

 
Одговарајућа зарада, на коју запослени има право, утврђује се на основу 

закона, Колективног уговора и уговора о раду. 
Зараду у смислу става 1. овог члана чини: зарада за обављени рад и време 

проведено на раду, зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху 
послодавца (награде, бонуси и сл.) и друга примања по основу радног односа 
утврђена законом, овим колективним уговором и уговором о раду. 

Зарадом у смислу Колективног уговора сматра се зарада која садржи порезе и 
доприносе који се плаћају из зараде. 
                                                             

1. Зарада за обављени рад и време проведено на раду 
 

Члан 28. 
 

Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се од: 
- основне зараде, 
- дела зараде за радни учинак  и 
- увећане зараде. 
 

Основна зарада 
 

Члан 29. 
 

Основна зарада утврђује се за послове који су дефинисани Правилником о 
организацији и систематизацији послова, за које су запослени закључили уговоре о 
раду, и на основу времена проведеног на раду. 

Запослени има право на пун износ основне зараде из става 1. овог члана за 
пуно радно време проведено на раду и остварени стандардни учинак на основу 
норматива, стандарда и других мерила и критеријума којима се утврђује стандардни 
учинак. 

Основна зарада запосленог из става 1. овог члана утврђује се као производ 
вредности часа, времена проведеног на раду и коефицијента за поједине послове, 
који су дати у табеларном прегледу који је саставни део Правилника  о организацији 
и систематизацији послова, а који утврђује директор у сарадњи са  репрезентативним 
синдикатима. 

Вредност радног часа се утврђује у складу са важећим законским прописима. 
Вредност радног часа за запослене за текући месец утврђује се на основу 

планиране масе за исплату зарада за одговарајући месец. 

19.октобар 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 33 - Страна 43



Број 33 - Страна 44                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        19. октобар 2021. године

 8 

Послови које запослени обављају у предузећу разврставају се по групама и за 
исте се утврђују следећи распони коефицијената: 

Прва група 
Обухвата најједноставније послове. 
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,00-1,30. 

Друга група 
Обухвата послове неквалификованог запосленог који се обављају по једноставном 
поступку и са једноставним средствима рада, као што су послови: одржавање 
хигијене пословних просторија; чишћење комуналних објеката и других 
најједноставнијих послова из области делатности. 
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,30-1,50. 

Трећа група 
Обухвата послове  неквалификованог и полуквалификованог запосленог као што су: 
послови чишћења и прања јавних површина, изношење и депоновање отпадака, 
сахрањивање, помоћни послови у производњи, уређењу и одржавању и других 
сродних послова. 
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 1,70-1,90. 

Четврта група 
Обухвата средње сложене послове КВ запосленог у производњи и пружању 
комуналних услуга, уређењу и одржавању комуналних објеката и послове руковања 
средствима рада. 
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 2,05 -2,30. 

Пета група 
Обухвата средње сложене и разноврсне послове средње стручне спреме везане за 
припрему и праћење процеса рада укључујући и административно-техничке послове. 
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 2,10-2,40. 

Шеста група 
Обухвата сложене послове средње стручне спреме, висококвалификованих 
запослених у производњи и пружању комуналних услуга, уређењу и одржавању 
комуналних објеката који подразумевају одговарајући степен 
специјализације,руковођење радним целинама и слично. 
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 2,35-2,70. 

Седма група 
Обухвата сложене и специјализоване послове  високoг образовања на студијама 
првог степена (основне академске односно струковне студије) студијама у трајању од 
три године, више образовање и специјалистичко образовање након средњег 
образовања, везане за организационо, оперативно и стручно вођење процеса рада, 
сложене послове на припреми, праћењу и анализирању процеса рада, послове 
руковођења одговарајућим деловима рада и слично. 
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 2,60-3,20. 

Осма група 
Обухвата сложене послове за које је предвиђено високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) и основним студијама у трајању од четири године 
високе стручне спреме као што су: послови стручног вођења процеса рада, анализе и 
контроле и руковођења процеса рада, припреме стручних предлога за унапређење 
процеса рада и слично. 
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 3,30-3,90. 
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Девета група 
Обухвата најсложеније послове за послове за које је предвиђено високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и основним студијама у трајању од 
четири године, магистерија, доктората у процесу рада комуналних делатности као и 
најсложенији руководећи послови као што су: руководиоци организационих целина, 
извршни директори, као и други сродни послови. 
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону од 4,00-4,80. 

Ако се актом послодавца за обављање послова на одређеном радном месту 
предвиђају алтернативни захтеви стручности зарада за то радно место се утврђује за 
већи степен стручности предвиђене тим захтевом.   
                                                                                      

Члан 30. 
 

Годишњим програмом пословања, на који сагласност даје оснивач, 
послодавац утврђује елементе за обрачун и исплату зарада у складу са политиком 
пројектованог раста зарада коју утврђује Влада Републике Србије. 
                                                            

Члан 31. 
 

Укупан износ средстава намењених за исплату зарада у текућем месецу 
послодавац утврђује у зависности од реализације прихода, расхода и обима 
уговорених послова чија је реализација у току. 

У складу са укупним износом за зараде из става 1. овог члана послодавац, 
утврђује зараду по радном часу изражену у динарима, коју користи као фактор за 
обрачун основне зараде, односно укупне зараде која припада запосленом у складу са 
елементима и критеријумима уређеним Колективним уговором. 
                                                                                            

Члан 32. 
 

Зарада директора утврђује се у највишем износу коефицијента 6,00. 
 

Члан 33. 
 

Приправник има право на зараду у висини од 80% основне зараде за послове 
за које је закључио уговор о раду, као и на накнаду трошкова и друга примања, у 
складу са Уговором о раду. 
 

Део зараде за радни учинак и право на стимулацију директора 
 

Члан 34. 
 

Део зараде  за радни учинак  утврђује се по основу квалитета и обима 
обављеног посла као и односа запосленог према радним обавезама у складу са 
следећим критеријумима: 
- квалитет и обим обављеног рада; 
- благовременост извршавања послова; 
- допринос тимском раду; 
- радна дисциплина, 
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- однос према средствима рада и имовини предузећа. 
Радни учинак  запосленог утврђују се месечно. 
Основна зарада запосленог на месечном нивоу се може увећати за највише 

5% по основу оствареног радног учинка већег од стандардног, односно умањити за 
најмање 5% а највише до 20% по основу оствареног радног учинка мањег од 
стандардног. 

Одлуку о увећању, односно умањењу зараде запосленог доноси директор 
предузећа, на писмено образложени предлог непосредних руководилаца. 

О увећању односно умањењу зарада руководилаца одлучује директор 
применом критеријума из става 1. овог члана. 

Одлуку о исплати стимулације директору, а на предлог директора извршним 
директорима  доноси Надзорни одбор уз сагласност надлежног органа оснивача. 
 

Увећање зараде 
 

Члан 35. 
 

Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној Колективним 
уговором и уговором о раду, и то за: 
- за рад на дан празника који је нерадни дан за 110%;  
- за рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана) ако такав рад није 
вреднован при утврђивању основне зараде  за 26%; 
- за прековремени рад за 26%; 
-по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у 
радном односу -минули рад за 0,4%. 

Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу 
са Законом и Колективним уговором. 
 
                      Учешће запослених у оствареној добити послодавца 
 

Члан 36. 
 

Послодавац може запосленима да исплати део добити, која припада 
предузећу, остварене по годишњем финансијском извештају предузећа сразмерно 
њиховом доприносу у остваривању добити. 
 Одлуку о исплати дела добити из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор  
на предлог директора уз сагласност оснивача.  
 

Накнада зараде 
 

Члан 37. 
 

Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада у 
висини просечне зараде у предходних дванаест месеци, у следећим случајевима: 
 
- коришћење годишњег одмора; 
- коришћења плаћеног одсуства; 
- одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан; 
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- војне вежбе; 
- одазивање на позив државног органа; 
- давања ткива и других органа у хумане сврхе; 
- присуствовања седницама и семинарима државних органа, органа управе и 
локалне самоуправе, органа привредне коморе, удружења послодаваца, органа 
управљања код послодавца, органа синдиката и савеза синдиката; 
- стручног оспособљавања и  усавршавања ради потребе процеса рада код посло- 
   давца; 
-учешће на радно-производном, спортском такмичењењу, иновација и других облика 
стваралаштва; 
- професионалне рехабилитације запослене особе са инвалидитетом; 
- 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. ове алинеје 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. 
Одсуство са рада из става 1. ове алинеје 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 38. 
 

Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду зараде за време 
одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана и то: 
- у висини 75% просечне зараде у претходних дванаест месеци пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад, која не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад проузрокована 
болешћу или повредом ван рада; 
- у висини 100% просечне зараде у претходних дванаест месеци пре месеца у којем 
је наступила привремена спреченост за рад, која не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене у складу са Законом, ако је спреченост за рад проузрокована 
повредом на раду или професионалном болешћу, ако законом није другачије 
одређено. 
 

Члан 39. 
 

Запослени има право на накнаду зараде у висини 65% просечне зараде у 
предходних дванаест месеци у следећим случајевима:  
- за време прекида рада до кога је дошло без кривице запосленог, најдуже 45 
 радних дана у календарској години, али не мање од минималне зараде; 
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- за време чекања на распоређивање на друге послове,на преквалификацију или 
   доквалификацију према важећим прописима ; 
- за време преквалификације или доквалификације на основу закона; 
- за време чекања на распоређивање на одговарајуће послове, након обављене 
преквалификацифије или доквалификације на основу важећих прописа. 
 

Члан 40. 
 

Запослени има право на накнаду зараде у висини 65% просечне зараде у 
предходних дванаест месеци за време прекида рада до кога је дошло наредбом 
надлежног државног органа или надлежног органа послодавца због необезбеђивања 
безбедности и заштите живота и здравља на раду, која је услов даљег обављања 
рада без угрожавања живота и здравља запослених и других лица и другим 
случајевима, у складу са Законом. 
                                     

Члан 41. 
 

Под просечном зарадом оствареном у предходних дванаест месеци 
подразумева се зарада за обављени рад и време проведено на раду, која се састоји 
од основне зараде, радног учинка, увећане зараде и других примања која имају 
карактер зараде у складу са законом (регрес за годишњи одмор, накнаде за исхрану 
у току рада).                                                                   
 

Рокови за исплату зарада 
 

Члан 42. 
 

Послодавац се обавезује да обезбеди исплату зараде запосленима и то: 
-  први део зараде до 10.  у месецу за предходни месец;                                                                                            
- коначан обрачун зараде најкасније до краја месеца за предходни месец. 
 

Минимална зарада 
 

Члан 43. 
 

Директор предузећа може изузетно донети одлуку о увођењу минималне 
зараде, у складу са законом, у случају економског поремећаја у пословању предузећа 
које је довело до немогућности измирења доспелих обавеза према повериоцима и 
држави и блокаде рачуна  дужим од  60  дана. 
 

Накнада трошкова 
 

Члан 44. 
 

Запослени има право на накнаду трошкова и то: 
 
1. За долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају; 
2.  За време проведено на службеном путу у земљи у висини од 5% просечне 
месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном 
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податку републичког органа надлежног за послове статистике, а највише до 
неопорезивог износа, с тим што се путни трошкови и трошкови ноћења, осим у 
хотелима са више од 4 звездице, признају у целини, према приложеном рачуну; 
3.  За време проведено на службеном путу у иностранству, запослени има право на 
дневницу у складу са посебним прописима, у висини до неопорезивог износа; 
4. За смештај и исхрану за рад и боравак на терену, ако послодавац није запосленом 
обезбедио смештај и исхрану без накнаде и то: за трошкове смештаја према 
приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за хотел I категорије 
(пет звездица), за исхрану у висини дневнице за службени пут у земљи; 
5. За месечну исхрану у току рада, за дане проведене на раду у висини 15% 
просечне месечне зараде по запосленом у граду Краљеву у месецу децембру 
предходне године;                                                                                                        
6. За регрес за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи 
одмор у трајању од најмање 20 радних дана - у висини просечне месечне зараде по 
запосленом у граду Краљеву у месецу децембру предходне године, а сразмерни део 
регреса за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи 
одмор у трајању краћем од 20 радних дана у складу са Законом. 
Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1.ове тачке, увећава се за фиксни 
износ од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса; 
7. На име коришћења сопственог путничког возила на службеном путу, најмање у 
висини од 10% цене једног литра погонског горива по пређеном километру. 
 

Члан 45. 
 

Запосленом на службеном путу припада право на дневницу и то: 
- сваких 24 часа, пуна дневница; 
- за више од 12 часова, а мање од 24 часа, пуна дневница;                                                                                                                 
- за више од 8 часова, а мање од 12 часова, пола дневнице. 
Запослени је дужан да у року од 3 дана по повратку са службеног пута поднесе 
уредно попуњен путни налог са извештајем о обављеном послу. 
           

Друга примања 
 

Члан 46. 
 

Послодавац је дужан запосленом да исплати: 
1. Отпремнину при одласку у пензију у висини четвороструког износа његове зараде у 
моменту исплате, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити мања од три 
просечне зараде по запосленом исплаћене код послодавца у моменту исплате, 
односно три просечне зараде у Републици Србији преме последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за статистику, ако је то за запосленог 
повољније; 
2. Накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже 
породице у висини трошкова погребних услуга, а највише до неопорезивог износа. 
 Члановима уже породице сматрају се брачни друг и деца запосленог. 
3. Накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења у висини 
процењене штете од стране овлашћеног процењивача. 
 Одлуку по свим исплатама из овог члана доноси директор. 
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Солидарна помоћ 

 
Члан 47. 

 
Послодавац је дужан да планира и запосленима исплати помоћ ради 

ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, под условом да за то 
има обезбеђена средства, у висини утврђеној Посебним колективним уговором за 
јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. 

Послодавац може запосленом да обезбеди солидарну помоћ у следећим 
случајевима: 
1. Дуже или теже болести запосленог и чланова уже породице у висини половине 
просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку  
Републичкиог органа за статистику, а највише до неопорезивог износа; 
2. Ублажавања последица елементарних непогода на основу извештаја и предлога 
Комисије за утврђивање штете, а највише до две просечне зараде у  Републици 
Србији према последњем објављеном податку Републичког огана за статистику; 
3. Помоћ запосленом у случају смрти родитеља, усвојеника или усвојиоца у висини 
до половине просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном 
податку Републичког органа за статистику, а највише до неопорезивог износа. 

Члановима уже породице у смислу става 1. тачка 1. овог члана сматрају се 
брачни друг и деца запосленог. 

Одлуку о свим исплатама из овог члана доноси директор. 
                                                     

Јубиларне награде 
 

Члан 48. 
 

Послодавац ће исплатити запосленом јубиларну награду поводом јубиларне  
године рада код послодавца и то: 
- за 10 година рада - једна просечна зарада; 
- за 20 година рада - једна и по  просечна зарада; 
- за 30 година рада - две просечне зараде; 
- за 35 година рада – две и по просечне зараде; 
- за 40 година рада – две и по просечне зараде; 

Под просечном зарадом у смислу овог члана подразумева се просечна зарада 
остварена код послодавца у месецу који претходи исплати. 

Одлуку о исплати  јубиларних награда доноси директор послодавца. 
Право из става 1. алинеје 4. и 5. овог члана остварују сви запослени који почев 

од 1. јануара 2022. године навршавају 35 и 40 година рада код послодавца. 
 

Члан 49. 
 

Послодавац може у складу са финансијским могућностима обезбедити 
средства за: 
- дечије новогодишње пакетиће до навршених 15 година детета запосленог, у 
вредности до  неопорезивог износа који је предвиђен Законом о порезу на доходак 
грађана; 



 15 

- поклон запосленим женама за Дан жена, у вредности до 50%  неопорезивог износа 
који је предвиђен Законом о порезу на доходак грађана; 

Одлуку о исплатама по свим основима из овог члана доноси директор. 
 
                                                            Члан 50. 
 

Послодавац може запосленима одобрити бескаматни зајам за набавку огрева, 
зимнице и уџбеника. 
  Зајам у смислу става 1. овог члана, послодавац може одобрити под следећим 
условима: 
- износ одобреног зајма не може бити већи од једне просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике; 
- исплата зајма у текућем месецу не може се вршити пре исплате зараде за 
претходни месец; 
- враћање зајма се врши из зараде запосленог, најдуже у шест месечних рата, почев 
од исплате зараде у првом наредном месецу у односу на месец у коме је исплаћен 
зајам; 
- нови зајам се не може одобрити док се у потпуности не врати раније одобрени 
зајам. 

Одлуку о исплати зајма доноси директор и са запосленима закључује Уговор о 
исплати зајма.                                               

Члан 51. 
 

Послодавац ће издвајати средства од 1% обрачунатих на масу средстава 
исплаћених на име зараде за сваки месец  у циљу превенције радне инвалидности и 
рекреативног одмора запослених, све у поступку и на начин утврђен споразумом 
између послодавца и синдиката.  
 Средства из става 1. овог члана ће се строго наменски користити у складу са 
програмом превенције радне инвалидности и рекреативног одмора запослених. 
 
                                                              Члан 52. 
 

Послодавац је дужан, у складу са законом, да на свој терет, колективно 
осигура запослене за случај смрти, повреде на раду, професионалне болести, 
смањења или губитка радне способности. 

Послодавац може запосленом уплаћивати колективно осигурање за случај 
болести и хирушких интервенција, у складу са законом и програмом пословања. 
 
 

VIII - ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
 

Члан 53. 
 

Уговором о раду са запосленим се може уговорити забрана конкуренције, у 
складу са законом, за обављање одређених послова на територији града Краљева.                                                                  
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IX - НАКНАДА ШТЕТЕ 
 

Члан 54. 
 

Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету 
проузроковао и како се надокнађује, утврђује комисија коју именује  послодавац, а у 
којој се налази и представник синдиката.  

 
Члан 55. 

 
Директор или запослени кога он овласти, покреће решењем поступак за 

утврђивање одговорности запосленог за штету у року од 5 дана од дана пријема 
пријаве о проузрокованој штети или личног сазнања да је штета проузрокована 
послодацу и одређује комисију за спровођење поступка. 

Пријава из става 1. овог члана садржи: име и презима запосленог који је штету 
проузроковао, време, место и начин извршења штетне радње, доказе који указују да 
је запослени проузроковао штету и предлог за покретање поступка за утврђивање 
одговорности запосленог за штету. 
 

Члан 56. 
 

Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности запосленог за 
штету садржи: име и презиме запосленог, послове које запослени обавља, време, 
место и начин извршења штетне радње и доказе који указују на то да је запослени 
извршио штетну радњу и имена и презимена лица одређених за спровођење 
поступка. 

Члан 57. 
 

Висина штете утврђује се на основу тржишне или књиговодствене вредности 
ствари. 

Ако се висина штете не може утврдити према ставу 1. овог члана или би 
утврђивање њеног износа проузроковало несразмерне трошкове, висину накнаде 
штете утврђује послодавац у паушалном износу, проценом штете или вештачењем 
стручног лица.                                                                                                 

Члан 58. 
 

Комисија одређена за спровођење поступка за утврђивање одговорности 
запосленог, када утврди све чињенице и околности од утицаја на одговорност 
запосленог, предлаже директору или запосленом кога је он овластио да донесе 
решење којим се запослени обавезује да надокнади штету или се ослобађа од 
одговорности. 

Решењем којим се запослени обавезује да надокнади штету, одређује се начин 
и рок накнаде штете. 

Члан 59. 
 

Запослени је дужан да по пријему решења из чл. 58. овог колективног уговора, 
да писану изјаву да ли прихвата или не прихвата да надокнади штету. 

Ако запослени не прихвати да надокнади штету, о штети одлучује надлежни 
суд. 
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Члан 60. 
 

Послодавац може, у оправданим случајевима делимично (или потпуно) 
ослободити запосленог од накнаде штете коју је проузроковао, осим ако је штету 
проузроковао намерно. 

Предлог за ослобађање од накнаде штете може поднети комисија и запослени. 
При доношењу одлуке о делимичном ослобађању од накнаде штете, 

послодавац ће ценити рад и понашање запосленог као и да ли би запослени са 
накнадом штете био доведен у тежак материјални положај. 

 
 

X - ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 61. 
 

Одређивање запослених за чијим је радом престала потреба врши се према 
критеријумима предвиђеним: Програмом решавања вишка запослених, који доноси 
Надзорни одбор, на предлог директора, односно у случајевима када не постоји 
обавеза доношења програма, одлуком директора, који се достављају  
репрезентативним синдикатима, ради давања мишљења. 

Запосленима који представљају вишак због технолошких, економских или 
организационих промена, у случају отказа уговора о раду, послодавац је дужан да 
исплати опремнину у висини збира трећине зараде запосленог за сваку навршену 
годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује право на 
отпремнину. 

 
XI - ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

 
Члан 62. 

 
Запосленом престаје радни однос у случајевима предвиђеним Законом. 
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду из разлога и на начин 

предвиђен законом и овим колективним уговором. 
 

Отказ од стране послодавца 
 

Члан 63. 
 

Запосленом може престати радни однос отказом уговора о раду од стране 
послодавца осим случајева предвиђених законом и ако својом кривицом учини 
следеће повреде радних обавеза и то: 
1. неблаговремено извршавање послова; 
2.одавање пословне, службене или друге тајне утврђене општим актима послодавца; 
3.  неовлашћена послуга средстава  рада; 
4. проузроковање имовинске штете намерно или из грубе непажње. 
                                    

Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду, ако запослени не 
поштује радну дисциплину и то: 
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1. неоправдано изостајање са рада најмање пет радних дана са прекидима у току 
дванаест месеци, односно три радна дана са прекидима у току једног месеца; 
2. недолично понашање преме осталим запосленима и странкама (свађа, увреда и 
слично); 
3. изазивање нереда или учествовање у тучи; 
4. немаран однос према средствима рада, повереној документацији и слично. 
5. непријављивање повреде радне обавезе; 
6. ако не поштује радну дисциплину прописану другим општим актом послодавца. 
 

Запослени  може да буде привремено удаљен са рада, до окончања 
дисциплинског поступка, ако је непоштовањем радне дисциплине или повредом 
радне обавезе угрозио имовину предузећа у износу већем од 20.000,00 динара. 
 

Мере за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радних обавеза 
 

Члан 64. 
 

Послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или непоштовање 
радне дисциплине, ако сматра да постоје олакшавајуће околности или повреда није 
такве природе, уместо отказа уговора о раду изрекне једну од следећих мера: 
1.привремено удаљење са рада без накнаде зараде у трајању од 1 до 15 радних 
дана; 
2. новчану казну у висини до 20% у трајању до 3 месеца; 
3. опомену са најавом отказа. 
 

Отказни рок и новчана накнада 
 

Члан 65. 
 

Запослени коме је уговор о раду отказан зато што не остварује потребне 
резултате рада, односно нема потребна знања и способности има право на отказни 
рок у минималном трајању од осам дана, а за сваких навршених пет година стажа 
осигурања још по два дана. 

Запослени може у споразуму са послодавцем да престане са радом и пре 
истека отказног рока, с тим што му се за то време обезбеђује накнада зараде у 
висини од 65% просечне зараде у предходних дванаест месеци. 
 
 

XII - ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Споразумно решавање спорова 
 

Члан 66. 
 

Спорна питања између послодавца и запосленог може решавати арбитар. 
Арбитра споразумом одређују стране у спору из реда стручњака у области која је 
предмет спора.                                                                                                                        
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Рок за покретање поступка пред арбитром је три дана од дана достављања 
решења запосленом. Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од 10 дана од дана 
подношења захтева за споразумно решавање спорних питања. 

За време трајања поступка пред арбитром због отказа уговора о раду, 
запосленом мирује радни однос. 

Ако арбитар не донесе одлуку у року из става 2. овог члана, решење о отказу 
уговора о раду постаје извршно. 

Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца и запосленог. 
 
 

XIII - УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ 
 

Члан 67. 
 

Надзорни одбор послодавца сачињавају представници оснивача и 
представник запослених. 

Представник запослених у Надзорном одбору именују се у складу са Статутом 
предузећа. 

Председници репрезентативних синдиката имају право да присуствују 
седницама Надзорног одбора. 
 

Члан 68. 
 

Надзорни одбор послодавца дужан је да пре разматрања предлога статусних 
промена или приватизације затражи мишљење синдиката. 
                               
                                       

XIV  - УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 
 

Члан 69. 
 

Послодавац је дужан да синдикату омогући деловање у складу са његовом 
улогом и задацима. 

Послодавац је дужан да организацији синдиката обезбеди услове за рад у 
складу са Законом. 

Организација синдиката је дужна да обезбеди вршење својих активности на 
начин којим се не ремети редовно функционисање и пословање послодаваца и 
радна дисциплина. 
 

XV - ОРГАНИЗОВАЊЕ ШТРАЈКА 
 

Члан 70. 
 

Запослени се обавезују да у погледу права на штрајк, начина организовања и 
спровођење штрајка у свему поступају сагласно Закону о штрајку. 
 

Минимум процеса рада за време трајања штрајка утврђује се актом оснивача. 
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XVI - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА У ПРИМЕНИ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
 

Члан 71. 
 

Спорови који настану у примени овог колективног уговора решавају се пред 
арбитражом и надлежним судом. 

 
Члан 72. 

 
Учесници у закључивању овог колективног уговора ће, у року од 15 дана од 

настанка спора у примени колективног уговора, образовати арбитражу чији је задатак 
да настали спор реши. 
                                                                            

Члан 73. 
 

Арбитража се образује за сваки настали спор. 
Арбитража има 7 чланова. 
Арбитража је састављена од по једног представника учесника у закључивању 

овог колективног уговора и три арбитра, које одређују споразумно. 
Чланови арбитраже из својих редова бирају председника. 

 
Члан 74. 

 
Арбитража доноси одлуку о спорном питању у року од 15 дана од дана 

образовања арбитраже. 
Арбитража доноси одлуку већином гласова свих чланова. 
Одлука арбитраже обавезује учеснике у закључивању колективног уговора. 

 
                                                             Члан 75. 
 

Учесници овог колективног уговора ће трошкове ангажовања чланова и рада 
арбитраже сносити солидарно. 
 
 

XVII- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ. 
 

Члан 76. 
 

Овај колективни уговор се закључује на три године. 
По истеку рока из става 1. овог члана, колективни уговор престаје да важи, ако 

се учесници колективног уговора другачије не споразумеју најкасније 30 дана пре 
истека важења колективног уговора. 

 
Члан 77. 

 
Важење овог колективног уговора може престати споразумом свих учесника 

или отказом колективног уговора у целости или делимично. 
Отказ колективног уговора у целости или делимично подноси се у писаној 

форми, са образложењем и мора да садржи предлог нових одредби.                                                                                                          
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У случају отказа, колективни уговор се примењује до закључивања новог 
колективног уговора, а најдуже шест месеци од дана подношења отказа. 

Учесници су дужни да поступак преговарања започну најкасније у року од 15 
дана од дана подношења отказа. 
 

Члан 78. 
 

Измене и допуне овог колективног уговора врше се анексом, на начин и по 
поступку за његово закључивање. 
 

Члан 79. 
 

Овај уговор се сматра закљученим кад га потпису сви овлашћењи 
представници учесника у његовом закључивању. 
         

Члан 80. 
 

Даном ступања на снагу овог колективног уговора престаје да важи колективни 
уговор ЈКП "Чистоћа" Краљево ("Сл. лист града Краљева" бр.9/2018) и Анекс I 
колективног уговора ЈКП "Чистоћа" Краљево ("Сл. лист града Краљева" бр.34/2020). 
 

Члан 81. 
 

Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:2754/2021 
Дана:19.10.2021. године 
 
СО САВЕЗА САМОСТАЛНИХ                                                   ДИРЕКТОР                              
СИНДИКАТА ЈКП „ЧИСТОЋА“                                   ЈКП „ЧИСТОЋА“  КРАЉЕВО,               
      П Р Е Д С Е Д Н И К,                                        Ивица Богојевић,дипл.инж.саобр, с.р.                             
   Љуба Рангелов, с.р.                                             
                      
ГРАНСКИ СИНДИКАТ ЈАВНИХ  
САОБРАЋАЈНИХ И КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ„НЕЗАВИСНОСТ“   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО                                          ГРАДА  КРАЉЕВА 
         П Р Е Д С Е Д Н И К,                                           др.Предраг Терзић, с.р. 
     Верица Милановић, с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
                          
                                                               
            АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

305. Решење о промени апропријације корисника буџета, број: 2719/2021 од 15. 
октобра 2021. године. 
 
 КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ 

 
306. Колективни уговор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 

„Краљево“ из Краљева.................................................................................................. 
 

307. Колективни уговор Јавног колективног предузећа „Чистоћа“ Краљево................. 
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