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БРОЈ 20 - 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
347.

БРОЈ 33 - 30. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 44. тачка 5, у вези члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 
47/18), члана 58, у вези са чланом 56. став 2. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст) и Уговора о спровођењу пројекта стамбене 
обнове после земљотреса у Краљеву, закљученог између Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре (број 360-01-82/17-12 од 01.12.2017. године) и града 
Краљева (број 3546/17 од 01.12.2017. године),  

Градоначелник града Краљева доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ  

СТАМБЕНЕ ОБНОВЕ ПОСЛЕ ЗЕМЉОТРЕСА У КРАЉЕВУ 
 И ИМЕНОВАЊУ ДЕЛА СТАЛНОГ ТИМА  

ЈЕДИНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ  
 
 
I 
 

У Решењу о образовању Јединице за управљање пројектом стамбене обнове 
после земљотреса у Краљеву и именовању дела сталног тима Јединице за управљање 
пројектом, број 011-121/2021-I од 13.05.2021. године, мења се тачка 2. алинеја 4. тако што 
се функције члана сталног тима ЈУП- референта за администрацију и финансије 
разрешава Верица Матковић, запослена у Градској управи града Краљева.  

 
II 
 

За члана сталног тима ЈУП-  референта за администрацију и финансије именује се 
Маја Павловић, запослена у Градској управи града Краљева.  

 
III 
 

У осталом делу Решење, број 011-121/2021-I од 13.05.2021. године, остаје 
непромењено.  

 
IV 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева“.   

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-121-1/2021-I 
Дана: 22.11.2022.године 

 
 

    Градоначелник града Краљева 
       др. Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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 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, 149/20 и 118/21), 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, 47/18 и 111/21- др. закон), 
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 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 
и 28/22),   
                        
 

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 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 и 28/22) 
Раздео 05, 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 179, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, преносе се средства у износу од 730.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 165,  Економска 
класификација  424 – Специјализоване услуге,  за износ од 
730.000,00 динара. 

 2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, 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 179, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
повећава се апропријација у износу од 730.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0902 – 
Социјална и дечија заштита, Функција 090 – Социјална заштита 
некласификована на другом месту, Програм.актив./Пројекат 0018 
– Подршка реализацији програма Црвеног крста, Позиција 145,  
Економска класификација  472 – Накнада за социјалну заштиту 
из буџета – Народна кухиња,  за износ од 730.000,00 динара. 

3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог решења 
односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних средстава 
за исплату обавеза за рад народне кухиње за месеце септембар, октобар и 
новембар текуће године у оквиру Програма народне кухиње који се реализује у 
складу са Планом рада Црвеног крста Краљево за 2022. годину. 

4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева. 
 5. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

     На основу дописа Црвеног крста Краљево број 465 од 18.11.2022. године, 
Одсек за буџетско рачуноводство поднео је Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева захтев за промену у апропријацији број: Сл/22-IV 
дана 22.11.2022. године за износ од 730.000,00 динара којима се обезбеђују 
недостајућа средстава за исплату обавеза за рад народне кухиње за месеце 
септембар, октобар и новембар текуће године у оквиру Програма народне кухиње 
који се реализује у складу са Планом рада Црвеног крста Краљево за 2022. годину. 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43 /21 
и 28/22) којим је прописано да ако се у току године обим пословања или овлашћења 
директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава промени, 
износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно 
смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени 
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму. 
 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе града 
Краљева, Црвеном крсту Краљево, Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 

 
 

Градоначелник града Краљева 
Број: 3249/2022 
Дана: 23.11.2022. године 
 

       
                 Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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 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, 149/20 и 118/21), 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, 47/18 и 111/21- др. закон), 
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 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 
и 28/22),   
                      
   

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 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 и 28/22) 
Раздео 05, 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 179, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, преносе се средства у износу од 14.000.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0701 – 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
Функција 450 – Саобраћај, Програм.актив./Пројекат 0004 – Јавни 
градски и приградски превоз путника, Позиција 122,  Економска 
класификација  423 – Услуге по уговору,  за износ од 
14.000.000,00 динара. 

 2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, 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 179, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
повећава се апропријација у износу од 14.000.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1102 – 
Комуналне делатности, Функција 640 – Улична расвета, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Управљање/одржавање јавним 
осветљењем, Позиција 70,  Економска класификација  421 – 
Стални трошкови,  за износ од 14.000.000,00 динара. 

 3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог решења 
односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних средстава 
за исплату обавеза за утрошак електричне енергије и то за месец октобар текуће 
године, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2022. годину 
нису планирана довољна средства за буџетског корисника Градску управу. 

4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева. 

5. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 
 
 

Образложење 
 

     Одсек за буџетско рачуноводство поднео је Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева захтев за промену у апропријацији број: 
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 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, 149/20 и 118/21), 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, 47/18 и 111/21- др. закон), 
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 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 
и 28/22),   
                      
   

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 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43/21 и 28/22) 
Раздео 05, 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 179, Економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, преносе се средства у износу од 14.000.000,00 динара, ради 
уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0701 – 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
Функција 450 – Саобраћај, Програм.актив./Пројекат 0004 – Јавни 
градски и приградски превоз путника, Позиција 122,  Економска 
класификација  423 – Услуге по уговору,  за износ од 
14.000.000,00 динара. 

 2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 05, 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 179, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
повећава се апропријација у износу од 14.000.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 1102 – 
Комуналне делатности, Функција 640 – Улична расвета, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Управљање/одржавање јавним 
осветљењем, Позиција 70,  Економска класификација  421 – 
Стални трошкови,  за износ од 14.000.000,00 динара. 

 3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог решења 
односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних средстава 
за исплату обавеза за утрошак електричне енергије и то за месец октобар текуће 
године, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2022. годину 
нису планирана довољна средства за буџетског корисника Градску управу. 

4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева. 

5. Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 
 
 

Образложење 
 

     Одсек за буџетско рачуноводство поднео је Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева захтев за промену у апропријацији број: 
Сл/22-IV-1 дана 23.11.2022. године за износ од 14.000.000,00 динара којима се 
обезбеђују недостајућа средстава за исплату обавеза за утрошак електричне 
енергије и то за месец октобар текуће године, а за чије финансирање Одлуком о 
буџету града Краљево за 2022. годину нису планирана довољна средства за 
буџетског корисника Градску управу. 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева", број 43 /21 
и 28/22) којим је прописано да ако се у току године обим пословања или овлашћења 
директног односно његовог индиректног корисника буџетсих средстава промени, 
износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно 
смањити, а да Градоначелник града Краљева доноси решење о промени 
апропријације којим се износ апропријације преноси у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене средствима у довољном обиму. 
 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа града Краљева Градске управе града 
Краљева, Црвеном крсту Краљево, Управи за трезор- Филијала Краљево  и архиви. 

 
 
 

Градоначелник града Краљева 
Број: 3254/2022 
Дана: 24.11.2022. године 
 

       
                Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                     др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 
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АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
350.

 
             На основу члана 6. став  5. до 10. и члана 7а став 1. Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др.закон, 95/18, 99/18- одлука УС, 86/19 и 118/21), 
члана 26. тачка 3. и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), 
             Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године, донела је  
 
                                                                ОДЛУКУ  
   О  УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ   
                            ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023.ГОДИНУ  
                                              НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
                                                                      

Члан  1. 
 

            Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији града 
Краљева. 

Члан  2. 
 

           На територији града Краљева Одлуком о утврђивању елемената пореза на 
имовину на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“,број 28/13, 
32/16 и 27/17), одређено је шест зона за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној  
повезаности са централним деловима града Краљева,односно са радним  зонама и 
другим садржајима у насељу. Прва зона одређена је за најопремљенију зону. 

 
 
            ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  
                        ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ  

 
 

   
ВРСТА 
НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

                              ЗОНЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

    1      2      3       4      5        6 

1 ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

24,000.00 
 

2,037.90 657,23 220,23 90,36 30.52 

2 ПОЉОПРИВРЕДН
О ЗЕМЉИШТЕ 

- - 239.23 188.40 110.82 47,40 

3 ШУМСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

- - - 88.08 44.60 25.05 

4 ДРУГО 
ЗЕМЉИШТЕ 

- - 95.69 75.36 44.33 23.93 

5 СТАНОВИ 
 

 97,095.95 72,053.41 59,231.02 28,495.70 - - 

6 КУЋЕ 44,095.47 33,165.50 32,134.06 25,414.11 19,263.50 12,608.46 
7 ПОСЛОВНЕ 

ЗГРАДЕ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ 

 
140,792.81 

  
78,334.65 

 
29,686.80 

 
24,479.71 

 
15,557.23 

 
- 

 
8 

ГАРАЖЕ  И 
ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

 
34,334.17 

 
23,283.30 

 
13,718.15 

 
9,441.17 

 
8,592.73 

 
5,363.29 

 
             На основу члана 6. став  5. до 10. и члана 7а став 1. Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др.закон, 95/18, 99/18- одлука УС, 86/19 и 118/21), 
члана 26. тачка 3. и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), 
             Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године, донела је  
 
                                                                ОДЛУКУ  
   О  УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ   
                            ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023.ГОДИНУ  
                                              НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
                                                                      

Члан  1. 
 

            Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији града 
Краљева. 

Члан  2. 
 

           На територији града Краљева Одлуком о утврђивању елемената пореза на 
имовину на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“,број 28/13, 
32/16 и 27/17), одређено је шест зона за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној  
повезаности са централним деловима града Краљева,односно са радним  зонама и 
другим садржајима у насељу. Прва зона одређена је за најопремљенију зону. 

 
 
            ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  
                        ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ  

 
 

   
ВРСТА 
НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

                              ЗОНЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

    1      2      3       4      5        6 

1 ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

24,000.00 
 

2,037.90 657,23 220,23 90,36 30.52 

2 ПОЉОПРИВРЕДН
О ЗЕМЉИШТЕ 

- - 239.23 188.40 110.82 47,40 

3 ШУМСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

- - - 88.08 44.60 25.05 

4 ДРУГО 
ЗЕМЉИШТЕ 

- - 95.69 75.36 44.33 23.93 

5 СТАНОВИ 
 

 97,095.95 72,053.41 59,231.02 28,495.70 - - 

6 КУЋЕ 44,095.47 33,165.50 32,134.06 25,414.11 19,263.50 12,608.46 
7 ПОСЛОВНЕ 

ЗГРАДЕ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ 

 
140,792.81 

  
78,334.65 

 
29,686.80 

 
24,479.71 

 
15,557.23 

 
- 

 
8 

ГАРАЖЕ  И 
ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

 
34,334.17 

 
23,283.30 

 
13,718.15 

 
9,441.17 

 
8,592.73 

 
5,363.29 
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             Просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2022. 
годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не 
води пословне књиге у Првој зони која је према Одлуци о утврђивању елемената 
пореза на имовину за територију града Краљева  утврђена као најопремљенија зона 
износи: 
-за грађевинско земљиште   24.438,15 
-за станове  84.390,99 
-за  куће за становање   35.247,35 
-за пословни простор    134.042,70 
-гараже и гaражна места  34.128,34. 
 
 
                                                                     Члан  3. 
 
            Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на интернет 
страни  www.kraljevo.rs. 
 
                                                                      Члан  4.  
 
          Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 
Краљева“, а примењиваће се од 01.01.2023.године. 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева                                               Председник                                                            
Број:011-361/2022-I                                                     Скупштине града Краљева                                        
Дана:30. новембра 2022. године                  Ненад Марковић, дипл.инж саобраћаја,с.р.                                                        
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351.

 
 На основу члана 5. став 3, члана 6. став 3. и 4, члана 7а став 3, 4. и 7. и члана 11. 
Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, број 26/01...118/21), члана 7. и 
8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06 
...111/21- др.закон), члана 16. став 1. тачка 6, члана 26. тачка 3. и 9. и члана 121. став 2. 
Статута града Краљева („Службени кист града Краљева”, број 6/19- пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 2022. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 28/13, 32/16 и 27/17) у члану 2. иза 
табеле додаје се нови став 2. који гласи: 
   „Порез на имовину за 2023. годину, за непокретност обвезника који не води 
пословне књиге, за одговарајућу површину исте непокретности не може бити утврђен у 
већем износу од припадајуће пореске обавезе тог обвезника за 2022.годину.” 
 
 

Члан 2. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 
Краљева“, а примењиваће се од 01.01.2023.године. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-362/2022-I 
Дана:30.новембра 2022. године  
                                

                                                             Председник 
                                                                         Скупштине града Краљева 

                                                                      Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.                                                                                                  
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           На основу члана 77. и члана 189. став 1. тачка 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18- др. 
закон, 10/19, 27/18- др.закон, 6/20 и 129/21), члана 4. Правилника о додатној 
образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом 
(„Службени гласник РС“, број 80/18), члана 32. тачка 6, а у вези са чланом 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник“, број 129/07, 83/14- др.закон, 
101/16- др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон) и члана 121. став 2. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19 -пречишћен текст), 
          Скупштина града Краљева, нa седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ПОМОЋИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

 Члан 1. 
 
      Овом одлуком регулише се обезбеђивање средстава из буџета града 
Краљева за децу предшколског и припремног предшколског програма и 
основношколског узраста која похађају школе за лица са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, као и за децу и ученике која према мишљењу Интерресорне 
комисије користе меру додатне подршке обезбеђивање личног пратиоца, или меру 
додатне подршке доношење индивидуалног образовног плана (ИОП2), а не 
похађају наведене школе. 
 
 

Члан 2. 
 

            Право из члана 1. Одлуке остварују деца и ученици који имају 
пребивалиште или боравиште за интерно расељена лица са територије Косова и 
Метохије на територији града Краљева, као и страни држављани са привременим 
боравиштем или статусом стално настањеног странца на територији града 
Краљева.  
 
 

Члан 3. 
 
           Град Краљево обезбеђује средства за превоз, домски смештај, исхрану и 
школу у природи деци и ученицима, за које се на основу мишљења Интерресорне 
комисије утврди потреба похађања  школе за оштећене слухом или видом уколико 
на подручју Града нема одговарајуће школе. 
           Накнада за превоз припада родитељу детета када доводи дете у школу и 
одводи га из школе. 
            Из буџета Града обезбеђују се средства за превоз, ужину и школу у 
природи за децу која похађају школу за лица са сметњама у развоју и 
инвалидитетом на територији града Краљева.  
 

352.
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Члан 4. 
 

             Из буџета Града обезбеђују се средства за превоз, ужину и школу у 
природи за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом која према 
мишљењу Интерресорне комисије користе меру додатне подршке обезбеђивање 
личног пратиоца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
      Град обезбеђује средства за ужину ученицима која користе меру додатне 
подршке доношење индивидуалног образовног плана (ИОП2). 
      Град субвенционише до нивоа социјалне сигурности школу у природи деци 
и ученицима која користе меру додатне подршке доношење индивидуалног 
образовног плана (ИОП2), а чији приходи по члану породице не прелазе двоструки 
ниво социјалне сигурности за појединца, а не похађају школе из члана 2. ове 
одлуке. 
     Из буџета Града обезбеђује се накнада за превоз родитеља када доводи 
дете у школу и одводи га из школе, односно када га доводи на логопедско-
дефектолошке и друге  третмане и након тога одводи кући. 
        
 

Члан 5. 
            
          Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о помоћи детету и 
ученику са сметњамa у развоју („Службени лист града Краљева“, број 36/19). 
 
 

Члан 6. 
 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“, а примењиваће се од 1. јануара 2023.године. 
 
        
Скупштина града Краљева 
Број: 011-363/2022-I 
Дана:30. новембра 2022. године 
 
                                                                                             Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева 
                                                                Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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 На основу члана 19, члана 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др.закон и 
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), а у вези са чланом 26. став 1. тачка 19. и 
чланом 58. став 1. тачка 16. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19 -пречишћен текст), и чланова 8, 11. и 12. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским 
правима у јавној својини града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ ЕНЕРГЕТСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
„ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО 

 
Члан 1. 

 
  У члану. 1 Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној 
својини Јавном енергетском предузећу „Топлана“ из Краљева („ Службени лист 
града Краљева“, број 27/18), (у даљем тексту: Одлука), додаје се тачка 7. која 
гласи: 

„Непокретности означене као гасни генератори топлоте контејнерског 
типа (ГГТ) и то: 

 ГГТ број 2, надземне БРПГ 13,71м2, који се налази на кат. 
парцелама број 246/490 и 246/478 обе КО Ковачи, 

 ГГТ број 3, надземне БРПГ 13,71м2, који се налази на кат. 
парцелама број 246/490 и 246/479 обе КО Ковачи, 

 ГГТ број 4, надземне БРПГ 13,71м2, који се налази на кат. 
парцелама број 246/493 и 246/484 обе КО Ковачи, 

 ГГТ број 5, надземне БРПГ 13,71м2, који се налази на кат. 
парцелама број 246/493 и 246/483 обе КО Ковачи“. 

 
 Члан 2. 

 
          Градоначелник града Краљева ће у име града Краљева закључити анекс 
уговора о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева 
са Јавним енергетским предузећем „Топлана“ Краљево у року од 30 дана 
(тридесет дана) од дана ступања одлуке на снагу.  
 

Члан 3.  
 
           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-364/2022-I 
Дана: 30. новембра 2022. године  
                                                                                    Председник 

                                                               Скупштине града Краљева 
                                                Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 9/20), 
члана 26. став 1. тачка 19. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19- пречишћен текст) и чланова 31, 32, 33. и 35. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским 
правима у јавној својини града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
22/18),  
     Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30.  
новембра 2022. године, донела је   
 
 

 
ОДЛУКУ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ    

ПРЕДУЗЕЋУ СТИЛ ДОО КРАЉЕВО У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 

           Отуђује се непосредном погодбом посебни део објекта број 1, пословни 
простор за који није утврђена делатност, означен бројем 3, површине 378 м2 у 
улици Доситејевој број 19Д, уписан у листу непокретности број 1659 КО 
Краљево на кат. парцели 5297/148 КО Краљево, који је јавна својина Града 
Краљева.. 
 

Члан 2. 
 

           Непокретност ближе описана у члану 1. ове одлуке отуђује се у корист 
уписаног сувласника, Предузећа Стил ДОО Краљево, Доситејева број 19Д. 

 
 

Члан 3. 
 

          Цена отуђења непокретности ближе описане у члану 1. ове одлуке, која је 
јавна својина града Краљева, износи 5.670.000,00 динара. 
         Купопродајна цена плаћа се у целости, у року од 15 дана од дана ступања 
на снагу одлуке, а пре овере уговора. 
 
 

Члан 4. 
 

           Односи између града Краљева и Стил ДОО Краљево из Краљева, након 
ступања на снагу ове одлуке биће уређени уговором о отуђењу непокретности 
из јавне својине, који ће закључити градоначелник у име града Краљева и исти 
ће бити оверен пред јавним бележником у Краљеву. 
 
 

Члан 5. 
 

        Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине закључиће се у року од 7 
(седам) дана од дана исплате купопродајне цене у целости. 
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Члан 6. 
 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 

 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-366/2022-I 
Дана:30. новембра 2022. године  
                                

                                                        Председник 
                                                                Скупштине града Краљева 

                                                           Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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  На основу члана 19, члана 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др.закон, 
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), а у вези са чланом 26. став 1. тачка 19. и 
чланом 58. став 1. тачка 16. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), чланова 8, 11. и 12. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским 
правима у јавној својини града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
22/18),  
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. 
новембра 2022. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У   
О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
„ВОДОВОД“ КРАЉЕВО 

 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о давању на коришћење непокретности у јавној својини града 
Краљева Јавном комуналном предузећу „Водовод" Краљево („Службени лист 
града Краљева“, број 27/18) у члану 1. став 1. Одлуке брише се тачка 12. која 
гласи: „Водна Станица, Церска улица - Краљево, ул. Церска бб, ЛН број 8152, 
кп. 5541, КО Краљево, површина објекта 40м2“. 
          Досадашње тачке 13- 22. постају тачке 12- 21.  
            
 

Члан 2. 
 
           У осталом делу Одлука о давању на коришћењу непокретности у јавној 
својини града Краљева Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Краљево 
остаје на снази. 
 
 

Члан 3. 
 
 Градоначелник града Краљева ће у име града Краљева у року од 30 
дана (тридесет дана) од ступања на снагу ове одлуке, закључити анекс уговора 
о давању на коришћење непокретности које су јавна својина града Краљева 
Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Краљево.  
 
 

 
Члан 4. 

             
           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-368/2022-I 
Дана:30. новембра 2022. године  
                                

                                                        Председник 
                                                               Скупштине града Краљева 

                                                           Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.      
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 На основу члана 19, члана 26. и члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др.закон,  
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), а у вези са чланом 26. став 1. тачка 19. и 
чланом 58. став 1. тачка 16. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), чланова 8, 11. и 12. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским 
правима у јавној својини града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
22/18)   
         Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године донела је 

 
 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО 

 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о давању на коришћење непокретности у јавној својини града 
Краљева Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Краљево („Службени лист 
града Краљева“, број 27/18) у члану 1. ставу 2.  након алинеје 29 додаје нова 
алинеја 30, која гласи: 

- Објекат - површине  40 м2 , Водна станица Церска улица Краљево, Улица 
Церска бб, катастарска парцела 5541 КО Краљево, лист непокретности 
број: 8152 КО Краљево.      
 

       
                                                            Члан 2. 

 
           У осталом делу Одлука о давању на коришћењу непокретности у јавној 
својини града Краљева Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Краљево 
остаје на снази. 
 
 

Члан 3.  
 

         Градоначелник града Краљева ће у име града Краљева у року од 30 дана 
(тридесет дана) од ступања на снагу ове одлуке, закључити анекс уговора о 
давању на коришћење непокретности које су јавна својина града Краљева 
Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Краљево.  
 

 
Члан 4. 

             
           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева                                        Председник 
Број:011-370/2022-I                                          Скупштине града Краљева  
Дана:30. новембра 2022. године     Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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На  основу чланова 4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени  
гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), чланова 354, 356. и 359. Закона о  
енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/18- др.закон и 40/21) и чланa 
39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13, 13/16,  98/16-
одлука УС, 91/19, 91/19- др.закон и 112/22- одлука УС), 
    Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године,  донела је 
 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 
 

Члан 1. 
 

      У Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 20/10, 28/13 и 44/20) члан 84. 
мења се и гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се 
Топлана уколико поступи супротно одредбама члана 4, члана 13. став 1. и 2, 
члана 16. став 3, члана 18, члана 21. став 1, члана 28. став 1, члана 29, члана 30, 
члана 31. и члана 61. став 1. и 2, члана 65. и члана 66. 

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара за прекршаје из 
става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Топлани.” 

 
 

Члан 2. 
 

    Члан 85. Одлуке мења се и гласи: 
„Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се 

правно лице, као купац, уколико поступи супротно одредбама члана 19, члана 27, 
члана 44, члана 52. став 2. и члана 62. став 1. и 2. 

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара за прекршаје из 
става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу као купцу.” 

 
 

Члан 3. 
 

    После члана 85. Одлуке додаје се члан 85а који  гласи:  
„Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се 

предузетник, као купац, уколико поступи супротно одредбама члана 19, члана 27, 
члана 44, члана 52. став 2, члана 62. став 1. и 2.“ 
 

 
Члан 4. 

 
После члана 85а Одлуке додаје се члан 85б који  гласи: 
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„Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се 
физичко лице, као купац, уколико поступи супротно одредбама члана 19, члана 27, 
члана 44, члана 52. став 2. и  члана 62. став 1. и 2.“ 

 
 

Члан 5. 
 

    У свему осталом одредбе Одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 20/10, 
28/13 и 44/20) остају непромењене. 
 
 

Члан 6. 
 

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева”. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-371/2022-I                                                                         
Дана: 30. новембра 2022. године                                      
 

                                                              Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                  

                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 24, 35. и 39. и члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14- 
др.закон ,101/16- др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон), члана 146. став 2. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09- испр, 64/10- 
одлука УС, 24/11, 12/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21), члана 39. Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16, 98/16- одлука УС, 91/19, 
91/19-др.закон и 112/22- одлука УС), члана 26. став 1. тачка 9. и члана 121. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19- пречишћен 
текст), 

 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године, донела је 

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О ПОСТАВЉАЊУ 

КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци  о постављању киоска на јавним површинама града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 31/19), у члану 7. став 1. бришу се алинеје 
3. и 14. 

Члан 2. 
 

 Члан 8. Одлуке мења се и гласи:  
„Организациона јединица Градске управе надлежна за послове утврђивања, 

контроле и наплату јавних прихода и организациона јединица Градске управе 
надлежна за послове финансија, за потребе расписивања јавног огласа за давање 
на коришћење јавне површине ради постављања киоска, достављају следеће 
податке: 

-сагласност на Предлог организационе јединице Градске управе надлежне 
за комуналне послове о висини гарантног износа за озбиљност учешћа у поступку 
по расписаном јавном огласу; 

-број жиро рачуна за уплату гарантног износа за озбиљност учешћа у 
поступку и 

-друге податке у делу новчаних обавеза подносиоца пријаве- учесника у 
поступку по расписаном јавном огласу за давање на коришћење јавне површине 
ради постављања киоска”. 

 
 Члан 3. 

 
Члан 13. Одлуке мења се и гласи:  
„Привредни субјекат је у обавези да испуњава следеће услове за учешће у 

поступку давања јавне површине на коришћење ради постављања киоска а по 
расписаном јавном огласом: 

-да је привредни субјекат регистрован за обављање делатности у складу са 
одредбама члана 5.ове одлуке;  
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-да је привредни субјекат измирио све доспеле пореске обавезе и накнаде  
према граду Краљеву закључно са даном расписивања јавног огласа и 

-да је привредни субјекат измирио све доспеле републичке пореске  
обавезе по основу обављања делатности закључно са даном расписивања јавног 
огласа. 

Привредни субјекти ће у поступку давања јавне површине на коришћење 
ради постављања киоска а по расписаном јавном огласу бити бодовани у складу 
са следећим критеријумима: 

-број запослених радника, 
-дужина времена непрекидног коришћења локације до расписивања јавног 

огласа 
-дужина времена обављања делатности на територији града Краљева у 

складу са одредбама члана 5. ове одлуке. 
Јавним огласом се разрађују критеријуми у погледу бодовања, као и број 

бодова по сваком критеријуму. 
Уколико више понуђача има исти број бодова према утврђеним 

критеријумима, предност има понуђач који запошљава већи број теже 
запошљивих особа на територији града Краљева, у складу са одредбама закона 
којим се уређује област запошљавања”. 

 
Члан 4. 

 
Члан  14. Одлуке мења се и гласи: 
„По отварању приспелих пријава, Комисија, без присуства подносиоца 

пријаве, односно њихових пуномоћника-овлашћених представника испитује 
пријаве (цени да ли су поднете у складу са условима из објављеног позива), врши 
бодовање,  утврђује листу реда првенства и најповољнију пријаву за свако место 
на локацији. 

Након окончања поступка утврђивања најповољнијих пријава, Комисија 
сачињава извештај чији је саставни део листа реда првенства. Извештај са 
листом реда првенства и записником о отварању пријава, Комисија доставља 
Градском већу града Краљева у року од 15 дана од дана отварања понуда. 

Градско веће града Краљева доноси одлуку о додели локације-места за 
постављање киоска. 

Додела локација- места за постављање киоска на јавним површинама врши 
се на период до 10 година. 

Прецизан период за давање на коришћење јавне површине за постављање 
киоска на јавним површинама се утврђује јавним позивом”. 

 
 

Члан 5. 
 

У члану 15. Одлуке став 2. се мења и гласи: 
„Гарантни износ за озбиљност учешћа у поступку по расписаном јавном 

огласу за давање јавне површине за постављање киоска се не враћа 
подносиоцима пријава-учесницима огласа, нити се исти може урачунавати у 
накнаду за коришћење јавне површине за постављање киоска”. 
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Члан 6. 

 
У Одлуци  о постављању киоска на јавним површинама града Краљева 

(„Службени лист града Краљева”, број 31/19) реч:„понуда” замењује се речју: 
„пријава”, а реч:„понуђач” замењује се речју:„подносилац пријаве”, све у 
одговарајућем падежу. 

           
Члан 7. 

 
          Одлука  о постављању киоска на јавним површинама града Краљева 
(„Службени лист града Краљева”, број 31/19) у свему осталом остаје 
непромењена. 
  

            Члан 8. 
 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном 
листу града Краљева”. 
  
  
Скупштина града Краљева 
Број: 011-372/2022-I 
Дана:30. новембра 2022. године  
                                

                                                           Председник 
                                                                    Скупштине града Краљева 

                                                                Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.  
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 На основу чланова 2. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС”, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. став 2. Закона о путевима 
(„Службени гласник РС”, број 41/18 и 95/18- др.закон), члана 20. став 1. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон) и члана 26. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19- пречишћен текст), 
         Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА  

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком уређују се услови и начин управљања, финансирања, 
изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења, као и друга питања 
од значаја за општинске путеве на територији града Краљева. 

 
Члан 2. 

 
            Општински пут у смислу ове одлуке, је јавни пут који саобраћајно повезује 
насељена места на територији града Краљева, као и територију града са мрежом 
државних путева. 
 

Члан 3.  
 

            Скупштина града Краљева доноси Одлуку о категоризацији општинских 
путева, Одлуку о одређивању праваца граница јавног пута у насељу и Одлуку о 
правцу државног пута који пролази кроз насеље. 
           Предлог одлуке припрема организациона јединица Градске управе 
надлежне за послове саобраћаја у сарадњи са управљачем путева, односно 
Јавним предузећем за уређивање грађевинског земљишта „Краљево”. 
 

II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА 
 

Управљач општинског пута 
 

Члан 4. 
 

 Делатност управљања општинским путевима на територији града Краљева 
обавља Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево” из 
Краљева (у даљем тексту: управљач пута). 
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Делатност управљања 
 

Члан 5. 
 

 Управљање општинским путевима је делатност од општег интереса. 
Управљање општинским путевима у смислу ове одлуке, обухвата:  

1) планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 
општинских путева; 
2) вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и 
реконструкцији  општинских путева; 
3) организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева; 
4) уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и 
стручном надзору  општинских путева; 
5) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем 
и заштитом  општинских путева; 
6) организовање наплате и контролу наплате накнада за коришћење општинског 
пута, вршење јавних овлашћења; 
7) праћење стања путне мреже општинских путева; 
8) заштиту општинских путева; 
9) означавање општинских путева и вођење евиденције о општинским путевима и 
о саобраћајно-техничким подацима за те путеве; 
10) управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на 
општинским путевима. 

 
Извештаји о извршеној контроли и о стању општинских путева 

 
Члан 6. 

 
 Управљач пута дужан је да најмање једном у току године, а најкасније до 1. 
септембра текуће године, поднесе годишњи извештај о извршеној контроли и 
оцени стања општинског пута. 

Извештај из става 1. овог члана доставља се организационој јединици 
Градске управе града Краљева надлежној за послове саобраћаја (у даљем тексту: 
организациона јединица надлежна за послове сабраћаја), који потом усваја 
Градско веће града Краљева. 

 
Плански акти управљача пута 

 
Члан 7. 

 
 Управљач пута доноси средњорочни план изградње, реконструкције, 
одржавања и заштите општинских путева, годишњи програм радова на изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, појединачне студије, уз 
претходно прибављено мишљење организационе јединице надлежне за послове 
саобраћаја. 
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 Сагласност на акте из става 1. овог члана даје Градско веће града Краљева 
(у даљем тексту: Градско веће). 
             Управљач пута дужан је да годишњи програм радова на одржавању и 
заштити општинских путева којима управља достави на сагласност Градском већу, 
а преко организационе јединице  надлежне за послове саобраћаја, најкасније до 1. 
новембра текуће године.   
 

Начин одржавања и заштите општинског пута 
 

Члан 8. 
 

 Управљач пута дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно 
одржавање и заштиту општинских путева и да обезбеди несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја на истим. 
 Управљач пута, одговара за штету која настане корисницима општинских 
путева због пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном 
одржавању општинских путева, односно због извођења тих радова супротно 
прописаним техничким условима и начину њиховог извођења. 
 

Члан 9. 
 

 Управљач пута дужан је да означава и води евиденцију о општинским 
путевима као и саобраћајно-техничким и другим подацима за исте, у складу са 
законом. 

 
Члан 10. 

 
 Управљачу пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на: 
1) издавање услова за израду техничке документације за изградњу и 
реконструкцију саобраћајног прикључка на општински пут и доношење решења 
инвеститору о испуњености издатих услова; 
2) издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање 
линијског инфраструктурног објекта на општинском путу и заштитном појасу 
општинског пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, 
гасовод, објекти висинског превоза, линијска инфраструктура електронских 
комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење 
решења инвеститору о испуњености издатих услова;  
3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на 
општинском путу;  
4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу;   
5) издавање дозволе за прекомерно коришћење општинског пута;   
6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа на општинском 
путу;   
7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање 
на општинском путу;   
8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на општински пут у 
случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити 
других путева. 
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 Акта из става 1. тачке 4), 5), 6), 7) и 8) издају се на основу претходно 
издатих саобраћајно-техничких услова. 
 Управљач пута дужан је да одлучи по захтеву за:  
1) издавање услова за израду техничке документације из става 1. тачке 1) и 2) 
овог члана у року прописаном законом којим се уређује планирање и изградња; 
2) издавање сагласности, односно дозволе из става 1. тачке 3), 4) и 8) овог члана, 
у року од осам радних дана од дана подношења захтева;   
3) издавање дозволе, односно одобрења из става 1. тачке 5), 6) и 7) овог члана, у 
року од 30 дана од дана подношења захтева. 
 Против акта из става 1. овог члана, може се изјавити жалба Градском већу, 
у року од 15 дана од дана достављања тог акта. 
 Управљач пута дужан је да о акту донетом у вршењу јавних овлашћења 
води евиденцију коју ажурира на дневном нивоу и објављује на својој интернет 
страници. 

 
III ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА  

 
Члан 11. 

 
 Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских 
путева обезбеђује се из:   
1) буџета Града Краљева;   
2) накнаде за употребу општинских путева;   
3) финансијских кредита;   
4) улагања домаћих и страних лица;   
5) наменских средстава других нивоа власти и   
6) других извора у складу са законом. 

 
Члан 12. 

 
 За коришћење општинских путева плаћа се накнада, и то:   
1) накнада за ванредни превоз;   
2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 
обавештавање или оглашавање на општинском путу, односно на другом 
земљишту које користи управљач пута;   
3) накнада за коришћење делова путног земљишта општинских путева;  
4) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 
телеграфских водова и сл. на општинским путевима. 

 
Овлашћење за утврђивање висине накнада 

 
Члан 13. 

 
 Одлуку о накнадама за коришћење општинских путева на територији града 
Краљева доноси Скупштина града Краљева. 
   
 Средства остварена од накнаде из претходног става, представљају приход 
управљача пута и користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 
општинских путева. 

 
 

IV  ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 
 

Мере за спречавање угрожавања стабилности пута 
 

Члан 14. 
 

 Ради спречавања угрожавања стабилности општинског пута и 
обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја и режима саобраћаја на 
општинском путу, носилац права службености на општинском путу, као и других 
права у складу са законом, може да изводи радове на општинском путу (грађење, 
односно постављање линијског инфраструктурног објекта на општинском путу: 
железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекти 
висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура), по претходно прибављеним 
условима и одобрењу из члана 10. став. 1. тачке 2. ове одлуке. 

 
Забрана изградње у заштитном појасу 

 
Члан 15. 

 
 У заштитном појасу поред општинског пута ван насеља, забрањена је 
изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, 
уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја, 
постројења, уређаја и инсталација које служе потребама општинског пута и 
саобраћаја на истом. 
 У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се гради, односно, 
поставља линијски инфраструктурни објекат (железничка инфраструктура, 
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекти висинског превоза, линијска 
инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона 
инфраструктура и слично), по претходно прибављеним условима и одобрењу из 
члана 10. став 1. тачка 2. ове одлуке. 
 Управљач пута је дужан да обезбеди надзор над извођењем радова из 
става 2. овог члана. 
 Заштитни појас са сваке стране општинског пута, ван насеља је ширине 5 
метара. 
 Одредбе из става 1. овог члана у погледу ширине заштитног појаса 
примењују се и у насељима, осим ако то није другачије одређено планским 
документом. 

 
Ограде, дрвеће и засади поред општинског пута 
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 Средства остварена од накнаде из претходног става, представљају приход 
управљача пута и користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 
општинских путева. 

 
 

IV  ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 
 

Мере за спречавање угрожавања стабилности пута 
 

Члан 14. 
 

 Ради спречавања угрожавања стабилности општинског пута и 
обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја и режима саобраћаја на 
општинском путу, носилац права службености на општинском путу, као и других 
права у складу са законом, може да изводи радове на општинском путу (грађење, 
односно постављање линијског инфраструктурног објекта на општинском путу: 
железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекти 
висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура), по претходно прибављеним 
условима и одобрењу из члана 10. став. 1. тачке 2. ове одлуке. 

 
Забрана изградње у заштитном појасу 

 
Члан 15. 

 
 У заштитном појасу поред општинског пута ван насеља, забрањена је 
изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, 
уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја, 
постројења, уређаја и инсталација које служе потребама општинског пута и 
саобраћаја на истом. 
 У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се гради, односно, 
поставља линијски инфраструктурни објекат (железничка инфраструктура, 
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекти висинског превоза, линијска 
инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона 
инфраструктура и слично), по претходно прибављеним условима и одобрењу из 
члана 10. став 1. тачка 2. ове одлуке. 
 Управљач пута је дужан да обезбеди надзор над извођењем радова из 
става 2. овог члана. 
 Заштитни појас са сваке стране општинског пута, ван насеља је ширине 5 
метара. 
 Одредбе из става 1. овог члана у погледу ширине заштитног појаса 
примењују се и у насељима, осим ако то није другачије одређено планским 
документом. 

 
Ограде, дрвеће и засади поред општинског пута 
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Члан 16. 
 

 Забрањено је подизање ограда, дрвећа и засада поред општинског пута, на 
начин којим се омета захтевана прегледност општинског пута и угрожава 
безбедност саобраћаја. 

 
Прегледност раскрсница општинског пута 

 
Члан 17. 

 
 На раскрсници општинског пута са другим путем и на укрштању пута са 
железничком пругом у истом нивоу, морају се обезбедити зоне захтеване 
прегледности у складу са техничким условима за пројектовање. 
 На растојању којим је одређена захтевана прегледност забрањено је 
подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и материјале, постављати 
постројења и уређаје, градити објекте, односно вршити друге радње којима се 
омета прегледност општинског пута. 
 Власник, односно непосредни држалац земљишта, које се налази на 
растојању којим је одређена захтевана прегледност, дужан је да поступи по 
захтеву управљача пута и уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, 
постројења, уређаје и објекте из става 2. овог члана, у циљу обезбеђења 
захтеване прегледности општинског пута. 
 Лица из става 3. овог члана имају право на накнаду штете због ограничења 
коришћења земљишта у зони захтеване прегледности, коју плаћа управљач пута. 

 
Члан 18. 

 
 Управљач пута дужан је, да у обављању послова заштите општинског пута, 
свакодневно спроводи активности на утврђивању заузећа општинског пута, 
бесправног извођења радова на општинском путу и у заштитном појасу 
општинског пута ван насеља, као и свих других чињења којима се битно оштећује, 
или би се могао оштетити општински пут или ометати одвијање саобраћаја. 
 У случајевима из става 1. овог члана, управљач пута, дужан је да без 
одлагања Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Краљева (у 
даљем тексту: Одељење за инспекцијске послове), поднесе писани захтев ради 
предузимања инспекцијских мера, у којем захтеву је наведено тачно и потпуно 
чињенично стање, уз достављање ситуационог плана издатог од надлежног 
органа, односно овлашћеног лица, у случајевима када је тај план подесно доказно 
средство за утврђивање чињеничног стања. 

 
Члан 19. 

 
 Лице које управља инфраструктурним објектом уграђеним, односно 
постављеним у општински пут: железничка инфраструктура, електроенергетски 
вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура 
електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура, дужно је 
да одржава тај објекат на начин којим се не оштећује општински пут, односно не 
угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање општинског пута. 
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 Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од осам дана пре почетка 
радова обавести управљача пута о радовима на одржавању објекта којим 
управља. 
 У случају оштећења, односно квара објеката, постројења, уређаја, 
инсталација или водова из става 1. овог члана, лице које управља тим објектима, 
дужно је да без одлагања приступи отклањању оштећења, односно квара и 
истовремено о предузетим радовима обавести управљача  путева. 
 После отклањања оштећења, односно квара на свом објекту, лице које 
управља тим објектом дужно је да отклони оштећење на путу и врати га у 
првобитно и технички исправно стање. 
 Управљач пута дужан је да по пријему обавештења из става 2. и 3. овог 
члана обезбеди стручни надзор над извођењем радова из става 1. и 3. овог члана. 
 Трошкове извођења радова и ангажовања стручног надзора из става 1, 3, 4. 
и 5. овог члана сноси лице из става 1. овог члана. 

 
Саобраћајни прикључак на општински пут 

 
Члан 20. 

 
 Саобраћајни прикључак на општински пут гради се у складу са законом 
којим се уређује планирање и изградња и на основу издатих услова и одобрења из 
члана 10. тачка 1. ове одлуке. 
 Управљач пута издаће одобрење из става 1. овог члана ако утврди да 
саобраћајни прикључак из става 1. овог члана нема штетне последице за 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја на општинском путу. 
 
Укрштање или прикључивање земљаног и прилазног пута на општински пут 

 
Члан 21. 

 
 Земљани пут, који се укршта или прикључује на општински пут, мора се 
изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и општински 
пут са којим се укршта, односно на који се прикључује, у ширини од најмање пет 
метара и у дужини од најмање 10 метара за општински пут, рачунајући од ивице 
коловоза општинског пута. 

На начин из става 1. овог члана мора се изградити и прилазни пут који се 
прикључује на општински пут. 

 
Постављање реклама на општинском путу и заштитном појасу   

 
Члан 22. 

 
 Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за обавештавање или 
оглашавање могу се постављати на општинском путу и поред тог пута на 
удаљености од пет метара, мерено са спољне стране од ивице коловоза у складу 
са законом. 
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 Постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање 
или оглашавање врши се на основу одобрења које издаје управљач пута. 
 Управљач пута је дужан да о издатим одобрењима обавештава Одељење 
за инспекцијске послове. 
 По истеку рока важења одобрења, лице које је поставило рекламне табле, 
рекламне паное, уређаје за обавештавање или оглашавање је дужно да их уклони 
и врати заузету површину у првобитно стање у складу са овом Одлуком. 
 

Мере забране предузимања одређених активности на општинском путу 
 

Члан 23. 
 

 На општинском путу забрањено је:  
1) трајно заузимање општинског пута, а привремено заузеће општинског пута је 
могуће, уз претходно прибављену сагласност управљача пута;   
2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, 
одржавањем и заштитом општинског пута, без сагласности управљача пута;  
3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на 
путу којима се оштећује општински пут или угрожава несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја;   
4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на општински пут;   
5) спречавање отицања вода са општинског пута, а посебно из путног јарка и из 
пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим 
реципијентима;   
6) просипање, остављање или бацање материјала, ствари и смећа на општински 
пут;   
7) замашћивање општинског пута мазивима или другим сличним материјама; 
8) постављање и коришћење светла или других уређаја, односно предмета на 
општинском путу и поред општинског пута којима се омета безбедно одвијање 
саобраћаја на општинском путу;   
9) извођење пољопривредних радова на банкинама, косинама и путном 
земљишту;  
10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по општинском 
путу (греде, балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.); 
11) спуштање низ косине засека, усека и насипа општинског пута, дрвене грађе, 
дрва за огрев, камења и другог материјала;  
12) паљење траве и другог растиња на општинском путу, као и отпадних предмета 
и материјала;  
13) паљење траве и другог растиња на земљишту суседа општинског пута, 
уколико се тиме угрожава безбедност одвијања саобраћаја и умањује захтевана 
прегледност на путу;  
14) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;   
15) укључивање возила на општински пут и искључивање са општинског пута ван 
прикључка или укрштаја;   
16) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење општинског 
пута;   
17) нерегулисано вођење бујичних водотокова који могу да оштете општински пут;  
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18) отварање пролаза за возила и пешаке на жичаним оградама пратећих 
садржаја поред аутопута;  
19) свако друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити општински 
пут, умањити захтевана прегледност, омета одвијање саобраћаја, односно 
угрожава безбедно одвијање саобраћаја на општинском путу. 

 
Члан 24. 

 
 Управљач пута дужан је да покрене поступак код организационе јединице 
надлежне за послове саобраћаја, за ограничавање коришћења општинског пута, 
ако је исти у таквом стању да:   
1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединих врста возила;   
2) саобраћај појединих врста возила може бити штетан за општински пут;   
3) то захтевају основани разлози који се односе на заштиту општинског пута и 
безбедност саобраћаја;  
4) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању општинског 
пута. 
 Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, управљач 
пута је дужан да предузме мере на обезбеђењу општинског пута, постављањем 
одговарајуће саобраћајне сигнализације и дужан је да о предузетим мерама 
обавести Полицијску управу у Краљеву  (у даљем тексту: Полицијску управу) и 
јавност, путем средстава јавног информисања. 
 Постављену саобраћајну сигнализацију управљач пута уклања по престанку 
околности из става 1. овог члана. 

 
Режим саобраћаја у зимском периоду 

 
Члан 25. 

 
 Управљач пута најкасније до 1. октобра текуће године покреће код 
организационе јединице надлежне за послове саобраћаја поступак за доношење 
решења о техничком регулисању саобраћаја, за период од 15. новембра текуће 
календарске године до 15. марта наредне календарске године, осим за пункт на 
Рудну где почиње од 1. новембра текуће године, па све до 15. априла наредне 
године. 
 Организациона јединица надлежна за послове саобраћаја доноси решење 
из става 1. овог члана најкасније до 15. октобра текуће календарске године. 
 Саставни део решења из става 2. овог члана је план зимског одржавања 
општинских путева који доноси управљач путева и који садржи програм 
активности на зимском одржавању са приказом локација на које се врши 
постављање саобраћајних знакова за период из става 1. овог члана. 
 Управљач пута дужан је да путем средстава јавног информисања 
благовремено обавести учеснике у саобраћају о измени режима саобраћаја на 
општинским путевима у периоду од 15. новембра текуће календарске године до 
15. априла наредне календарске године. 
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 Управљач пута дужан је да о постављеној саобраћајној сигнализацији у 
складу са изменом режима саобраћаја из става 1. овог члана обавести Полицијску 
управу и Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева. 
 Одржавање општинских путева у зимском периоду, врши се према плану 
рада зимске службе који усваја Градско веће на предлог управљача пута, 
најкасније до 1. новембра текуће године. 
 

Члан 26. 
 

 План рада зимске службе садржи:  
1) прегледну карту мреже општинских путева на територији града Краљева;   
2) места пунктова зимске службе;   
3) локације депонија материјала за посипање и снабдевање погонским горивом; 
4) локације критичних места (мостови, кривине, велики успони и др.);   
5) подела општинских путева према приоритетима одржавања;   
6) распоред механизације, средстава и материјала по пунктовима (број, врста и 
количина);   
7) распоред радника по пунктовима и сменама (путара, сменовођа, возача, 
машиниста);  
8) степен приправности зимске службе;   
9) поступак при спречавању поледице на општинским путевима;   
10) систем обавештавања о стању на општинским путевима;   
11) начин евиденције рада и дежурства. 

 
Ванредни превоз 

 
Члан 27. 

 
 Ванредни превоз је превоз возилом које само, или са теретом, премашује 
прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или 
висину. 
 На општинском путу може се обављати ванредни превоз на основу посебне 
дозволе коју издаје Управљач пута, за сваки појединачни превоз или за више 
превоза. 
 Дозволом из става 2. овог члана одређује се начин и услови превоза, као и 
износ накнаде за ванредни превоз. 
 Управљач пута, о издатој дозволи за ванредни превоз, писмено обавештава 
Полицијску управу, као и Одељење за инспекцијске послове. 
 

Члан 28. 
 

 Ванредни превоз на општинском путу, може да се обавља и без 
прибављања дозволе прописане у члану 26. ове одлуке, ако се ванредни превоз 
обавља ради интервенције приликом елементарних и других непогода, као и за 
потребе одбране земље. 
 Лице које обавља ванредни превоз из става 1. овог члана је дужно да пре 
почетка обављања истог, са управљачем пута, усклади начин обављања 
ванредног превоза, као и да о обављању ванредног превоза обавести Полицијску 
управу. 

 
Члан 29. 

 
 Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених 
осовинских оптерећења, укупне масе и димензија возила, која саобраћају на 
општинском путу, врши Одељење за инспекцијске послове преко инспектора за 
саобраћај и путеве (у даљем тексту: инспектор) и овлашћено службено лице 
Полицијске управе. 
 Инспектор ће возило за које утврди да на општинском путу обавља 
ванредни превоз, без посебне дозволе из члана 26. ове одлуке, искључити из 
саобраћаја и одредиће место паркирања возила до прибављања посебне 
дозволе. 
 За време трајања искључења из саобраћаја забрањено је коришћење 
возила које је искључено из саобраћаја. 
 

Члан 30. 
 

 Лице које обавља ванредни превоз, дужно је да исти обавља у складу са 
дозволом из члана 26. ове одлуке, као и да управљачу пута надокнади штету 
причињену обављањем ванредног превоза на општинском путу. 
 Евиденцију о издатим дозволама за ванредни превоз води управљач пута у 
писаној, односно електронској форми. 
 Евиденција из става 2. овог члана садржи податке о превознику којем је 
издата дозвола (назив и седиште превозника), податке о врсти издате дозволе, 
броју под којим је дозвола издата, датуму издавања и року важења дозволе, као и 
податке о општинском путу на коме се обавља ванредни превоз. 
 Управљач пута дужан је да на својој интернет страници објављује 
евиденцију о издатим дозволама за ванредни превоз, ажурирану на дневном 
нивоу. 

 
Обавештавање о стању и проходности општинских путева 

 
Члан 31. 

 
 Управљач пута дужан је да благовремено и на погодан начин обавештава 
јавност и кориснике путева о стању и проходности општинских путева, а у случају 
предвиђених ограничења, односно обустава саобраћаја на општинском путу, у 
року од 48 сати пре почетка примене наведених мера. 
 

Обустава саобраћаја 
 

Члан 32. 
 

 Обустава саобраћаја на општинском путу, његовом делу или путном 
објекту, може бити привремена, а обустава саобраћаја за одређене врсте возила 
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на општинском путу, његовом делу или путном објекту, може бити привремена или 
стална. 
 

Члан 33. 
 

 У случају одржавања спортске, односно друге приредбе на општинском 
путу, према закону којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, а која 
захтева обуставу саобраћаја или другу измену у режиму саобраћаја, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе 
града Краљева (у даљем тексту: Одељење) доноси решење о техничком 
регулисању саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни пројекат. 
 Решење из става 1. овог члана доноси се по претходно прибављеној 
сагласности управљача пута. 
 Организатор спортске, односно друге приредбе сноси трошкове 
постављања саобраћајне сигнализације и опреме којом се врши обустава 
саобраћаја или измена у режиму саобраћаја, као и трошкове обавештавања 
јавности и предузетих мера обезбеђења. 
 Решење из става 1. овог члана Одељење доставља организатору спортске, 
односно друге приредбе, Полицијској управи и управљачу пута на којем ће се 
одржати спортска или друга приредба. 
 

Члан 34. 
 

 Одељење доноси решење о обустави саобраћаја или обустави саобраћаја 
одређене врсте возила на општинском путу, његовом делу или путном објекту, на 
захтев управљача пута, у следећим случајевима:   
1) ако се општински пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати 
саобраћај или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила;   
2) ако би учешће одређених категорија возила у саобраћају наносило штету 
општинском путу, његовом делу или путном објекту;   
3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању општинског 
пута;   
4) ако то захтевају други разлози заштите општинског пута и безбедности 
саобраћаја на општинском путу. 
 Управљач пута дужан је да обавести Полицијску управу о обустави 
саобраћаја из става 1. овог члана. 
 

V  ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 
 

Члан 35. 
 

 Одржавање општинских путева је комунална делатност и под одржавањем 
путева, у смислу ове одлуке, сматрају се радови којима се обезбеђује несметано и 
безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује њихова употребна вредност. 
 Послови одржавања општинских путева на територији града Kраљева 
поверени су одлуком Скупштине града Краљева Јавном комуналном предузећу 
„Путеви”  Краљево. 
 

ванредног превоза, као и да о обављању ванредног превоза обавести Полицијску 
управу. 

 
Члан 29. 

 
 Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених 
осовинских оптерећења, укупне масе и димензија возила, која саобраћају на 
општинском путу, врши Одељење за инспекцијске послове преко инспектора за 
саобраћај и путеве (у даљем тексту: инспектор) и овлашћено службено лице 
Полицијске управе. 
 Инспектор ће возило за које утврди да на општинском путу обавља 
ванредни превоз, без посебне дозволе из члана 26. ове одлуке, искључити из 
саобраћаја и одредиће место паркирања возила до прибављања посебне 
дозволе. 
 За време трајања искључења из саобраћаја забрањено је коришћење 
возила које је искључено из саобраћаја. 
 

Члан 30. 
 

 Лице које обавља ванредни превоз, дужно је да исти обавља у складу са 
дозволом из члана 26. ове одлуке, као и да управљачу пута надокнади штету 
причињену обављањем ванредног превоза на општинском путу. 
 Евиденцију о издатим дозволама за ванредни превоз води управљач пута у 
писаној, односно електронској форми. 
 Евиденција из става 2. овог члана садржи податке о превознику којем је 
издата дозвола (назив и седиште превозника), податке о врсти издате дозволе, 
броју под којим је дозвола издата, датуму издавања и року важења дозволе, као и 
податке о општинском путу на коме се обавља ванредни превоз. 
 Управљач пута дужан је да на својој интернет страници објављује 
евиденцију о издатим дозволама за ванредни превоз, ажурирану на дневном 
нивоу. 

 
Обавештавање о стању и проходности општинских путева 

 
Члан 31. 

 
 Управљач пута дужан је да благовремено и на погодан начин обавештава 
јавност и кориснике путева о стању и проходности општинских путева, а у случају 
предвиђених ограничења, односно обустава саобраћаја на општинском путу, у 
року од 48 сати пре почетка примене наведених мера. 
 

Обустава саобраћаја 
 

Члан 32. 
 

 Обустава саобраћаја на општинском путу, његовом делу или путном 
објекту, може бити привремена, а обустава саобраћаја за одређене врсте возила 
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на општинском путу, његовом делу или путном објекту, може бити привремена или 
стална. 
 

Члан 33. 
 

 У случају одржавања спортске, односно друге приредбе на општинском 
путу, према закону којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, а која 
захтева обуставу саобраћаја или другу измену у режиму саобраћаја, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе 
града Краљева (у даљем тексту: Одељење) доноси решење о техничком 
регулисању саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни пројекат. 
 Решење из става 1. овог члана доноси се по претходно прибављеној 
сагласности управљача пута. 
 Организатор спортске, односно друге приредбе сноси трошкове 
постављања саобраћајне сигнализације и опреме којом се врши обустава 
саобраћаја или измена у режиму саобраћаја, као и трошкове обавештавања 
јавности и предузетих мера обезбеђења. 
 Решење из става 1. овог члана Одељење доставља организатору спортске, 
односно друге приредбе, Полицијској управи и управљачу пута на којем ће се 
одржати спортска или друга приредба. 
 

Члан 34. 
 

 Одељење доноси решење о обустави саобраћаја или обустави саобраћаја 
одређене врсте возила на општинском путу, његовом делу или путном објекту, на 
захтев управљача пута, у следећим случајевима:   
1) ако се општински пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати 
саобраћај или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила;   
2) ако би учешће одређених категорија возила у саобраћају наносило штету 
општинском путу, његовом делу или путном објекту;   
3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању општинског 
пута;   
4) ако то захтевају други разлози заштите општинског пута и безбедности 
саобраћаја на општинском путу. 
 Управљач пута дужан је да обавести Полицијску управу о обустави 
саобраћаја из става 1. овог члана. 
 

V  ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 
 

Члан 35. 
 

 Одржавање општинских путева је комунална делатност и под одржавањем 
путева, у смислу ове одлуке, сматрају се радови којима се обезбеђује несметано и 
безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује њихова употребна вредност. 
 Послови одржавања општинских путева на територији града Kраљева 
поверени су одлуком Скупштине града Краљева Јавном комуналном предузећу 
„Путеви”  Краљево. 
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 Вршилац комуналне делатности одржавања општинских путева, односно 
Јавно комунално предузеће „Путеви” Краљево је дужно да након ступања на снагу 
ове одлуке усклади своје пословање са Уредбом о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналне делатности у погледу минималне стручне 
оспособљености кадрова и минималних техничких капацитета. 
 Субјект из става 2. овог члана је дужан да при извођењу радова на 
одржавању општинских путева обезбеди несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја и очување њихове употребне вредности. 
 

Члан 36. 
 

 Делатност одржавања општинских путева обухвата:   
1) радове на редовном одржавању општинског пута;   
2) радове на рехабилитацији општинског пута и   
3) радове на ургентном одржавању општинског пута. 

 
Редовно одржавање општинских путева 

 
Члан 37. 

 
 Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, који се 
предузимају током дела или целе календарске године, на путној мрежи или на 
појединим деоницама општинског пута, ради одржавања и очувања функционалне 
исправности општинског пута, путних објеката, саобраћајне сигнализације и 
опреме пута. 
 Радови на редовном одржавању општинског пута јесу нарочито:  
1) преглед, утврђивање и оцена стања  општинског пута и путног објекта;  
2) местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих 
елемената општинског пута;  
3) местимична површинска обрада коловозног застора;  
4) чишћење коловоза и осталих елемената општинског пута у границама путног 
земљишта;  
5) одржавање и уређење банкина и берми;   
6) одржавање косина насипа, усека и засека;   
7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за 
одводњавање општинског пута;   
8) замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду;   
9) поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме; 
10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;   
11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме општинског 
пута и објеката и опреме за заштиту општинског пута, саобраћаја и околине;   
12) чишћење опреме општинског пута и објеката и опреме за заштиту општинског 
пута, саобраћаја и околине;   
13) уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење 
шибља и сечење дрвећа);   
14) примена мера за уклањање снега и леда на коловозу општинског пута и 
саобраћајним површинама аутобуских стајалишта. 
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 Управљач пута дужан је да изради саобраћајни пројекат који садржи начине 
обезбеђења зона радова на редовном одржавању општинског пута. 
 Управљач пута Одељењу подноси захтев за доношење решења о 
техничком регулисању саобраћаја чији је саставни део саобраћајни пројекат из 
става 3. овог члана. 
 Управљач пута поставља привремену саобраћајну сигнализацију и опрему 
на основу решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје Одељење. 
 Решење из става 4. овог члана издаје се са роком важења од годину дана 
од дана издавања решења. 

 
Рехабилитација општинског пута 

 
Члан 38. 

 
 Рехабилитација општинског пута јесте врста одржавања, тј. извођење 
радова на општинском путу и путном објекту у границама путног земљишта, ради 
очувања карактеристика пута у истом или приближно истом стању које је било у 
тренутку његове изградње или последње реконструкције. 
 Радови нарочито обухватају:  
1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених 
делова, а нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој 
ширини постојећег коловоза;   
2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним 
општинским путевима;   
3) обраду површине коловозног застора или заптивање;   
4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, 
лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на 
мостовима, надвожњацима и подвожњацима;   
5) постављање система, опреме и уређаја за чије постављање није потребно 
прибавити грађевинску дозволу;   
6) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, 
надвожњака и подвожњака;  
7) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;  
8) замену дренажних и система за одводњавање општинског пута и путног објекта. 
 Радови из става 1. овог члана изводе се на основу техничког описа уз 
предмер радова. 
 Управљач пута, 15 дана пре почетка радова обавештава организациону 
јединицу надлежну за послове саобраћаја о намери извођења радова на 
рехабилитацији, уз достављање техничког описа и предмера радова, као и 
захтева за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја чији је 
саставни део саобраћајни пројекат. 
 Управљач пута, је дужан да образује независну стручну комисију која врши 
технички преглед изведених радова на рехабилитацији. Комисија ће бити у 
саставу од минимум два члана одговарајуће струке. 
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 Управљач пута дужан је да организационој јединици надлежној за послове 
саобраћаја достави извештај о изведеним радовима оверен од стране стручног 
надзора са записником о извршеном техничком прегледу изведених радова, у року 
од 30 дана од дана завршетка радова. 

 
Ургентно одржавање 

 
Члан 39. 

 
 Радови на ургентном одржавању општинских путева обухватају радове који 
се морају хитно извести ради отклањања штетних последица насталих 
елементарним непогодама и другим несрећама, ванредним и непредвиђеним 
околностима и обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја. 
 Ако је због елементарних непогода и других несрећа проглашена ванредна 
ситуација у складу са прописима којима се уређују ванредне ситуације, та одлука 
се односи на све општинске путеве који се налазе на територији на којој је 
проглашена ванредна ситуација. 
 Управљач пута је дужан да у року од три дана од почетка радова на 
ургентном одржавању обавести инспектора за саобраћај и пут Одељења за 
инспекторски надзор Градске управе града Краљева (у даљем текту: инспектор) уз 
приложени опис узрока и предузетих мера. 
 Уколико инспектор процени да обим и врста предузетих радова 
превазилази хитне радове упутиће Управљача пута на примену одредаба закона 
којима се уређују послови на изградњи и реконструкцији путева. 
 Управљач пута дужан је да обезбеди саобраћајни пројекат који садржи 
начине обезбеђења зона радова на ургентном одржавању општинског пута. 
 Организациона јединица надлежна за послове саобраћаја, на захтев 
управљача пута, доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је 
саставни део саобраћајни пројекат из става 5. овог члана. 
 Решење из става 6. овог члана издаје се са роком важења од годину дана. 
 Инспектор може дати обавезујуће налоге за предузимање додатних мера 
заштите зоне радова. 

 
 

Уређивање међусобних односа вршилаца комуналне делатности и 
корисника услуга 

 
Члан 40. 

 
 Вршилац комуналне делатности, односно Јавно комунално предузеће 
„Путеви” Краљево (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности), је дужно да 
једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања 
услуга (у даљем тексту: изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана. 
 Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана, вршилац комуналне 
делатности објављује у средствима јавног информисања, у електронском облику 
на својој интернет страници и на званичној интернет страници Града Краљева. 
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 Вршилац комуналне делатности је дужан да у року од 10 дана, од дана 
завршетка изјашњавања достави Градском већу, преко Одељења, извештај о 
резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга. 
 Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да 
већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом од стране 
вршиоца комуналне делатности, Градско веће, покреће поступак преиспитивања 
рада вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони недостатке 
наведене у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана. 
 Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са ставом 4. 
овог члана у погледу отклањања недостатака квалитета пружене комуналне 
услуге Град Краљево може раскинути закључени уговор о поверавању и поверити 
обављање комуналне делатности другом вршиоцу у складу са законом. 
 Вршилац комуналне делатности у вршењу послова из своје надлежности 
има права и обавезе предвиђене законом, овом одлуком и уговором. 

 
VI  ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

 
Члан 41. 

 
 Изградња и реконструкција општинских путева, као и путних објеката врши 
се у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и Законом о 
путевима. 
 

Члан 42. 
 

 Управљач пута је дужан да одмах након изградње или реконструкције 
општинског пута покрене поступак код организационе јединице надлежне за 
послове саобраћаја за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја на 
том путу. 
 

VII  НАДЗОР 
 

Члан 43. 
 

 Надзор над применом ове одлуке, у складу са законом, спроводи Градска 
управа града Краљева преко организационе јединице за послове инспекције и 
преко организационе јединице за комунално-милицијске послове. 
 У вршењу надзора инспектор има сва права и дужности предвиђене 
Законом о путевима и Законом о инспекцијском надзору. 

 
Члан 44. 

 
 Инспектор има право и дужност да проверава: 
1) радове на одржавању и заштити општинског пута, његовог дела и путног 
објекта;  
2) техничку и другу документацију за одржавање општинског пута, његовог дела и 
путног објекта;   
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3) испуњеност услова прописаних за лица која врше послове пројектовања, 
техничке контроле техничке документације, руковођења извођењем радова и 
вршења стручног надзора на одржавању општинског пута, његовог дела и путног 
објекта;   
4) стање општинског пута, његовог дела и путног објекта;   
5) правилно одржавање општинског пута, његовог дела и путног објекта у складу 
са техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност 
пута, његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја;   
6) услове одвијања саобраћаја на општинском путу;   
7) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите општинског 
пута; 
8) примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења 
радова и употребе материјала при одржавању општинског пута;   
9) да ли извођач радова на рехабилитацији општинског пута, његовог дела и 
путног објекта води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан начин; 
10) да ли се ванредни превоз врши са дозволом, односно у складу са условима 
прописаним дозволом;   
11) одржавање општинских путева у зимском периоду, у складу са Планом зимске 
службе. 
 Поред послова из става 1. овог члана инспектор обавља и друге послове 
утврђене законом. 
 У вршењу контроле поступања сходно обавезама из ове одлуке, инспектор 
има право да зауставља возила, осим возила Војске Србије, возила хитне помоћи 
и возила министарства надлежног за унутрашње послове. 
 

Члан 45. 
 

 У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да предузме мере 
које су предвиђене Законом о путевима. 

 
Члан 46. 

 
 Ако је општински пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на 
њему не може одвијати безбедан саобраћај, инспектор ће наредити да се без 
одлагања предузму мере обезбеђења, а по потреби може привремено забранити 
саобраћај на том путу, његовом делу или путном објекту. 

 
Члан 47. 

 
 Против решења инспектора може се изјавити жалба Градском већу у року 
од 15 дана од дана достављања. 
 Жалба изјављена против решења из овог члана не одлаже извршење 
решења којим се:  
1)  забрањују, односно обустављају радови;   
2)  привремено обуставља саобраћај на општинском путу, његовом делу или 
путном објекту;   
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3)  налаже отклањање недостатака на општинском путу, његовом делу или 
путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност 
саобраћаја;   
4) налаже уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, 
ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са општинског пута, 
његовог дела, путног објекта и путног земљишта, осим објеката, цевовода, водова 
и инсталација за које је установљено право службености или друго право 
одређено законом; 
5) искључује из саобраћаја на општинском путу возило којим се обавља 
ванредни превоз без дозволе. 
 
 

Комунално- милицијски послови 
 

Члан 48. 
 

 Када комунални милиционар утврди повреду одредаба ове одлуке, 
овлашћен је да обавести  други надлежни орган да предузме мере из своје 
надлежности. 
 

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 48. 
 

 На одредбе ове одлуке примењиваће се казнене одредбе у складу са 
Законом којим се уређује област путева.  
 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 49. 
 

 Поменуте одлуке из члана 3. ове одлуке потребно је да град Краљево 
донесе у року од две године од ступања на снагу исте. 

 
Члан 50. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева”. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-373/2022-I 
Дана: 30. новембра 2022. године  
                                                                                     Председник 

                                                               Скупштине града Краљева 
                                                       Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 2. став 4, члана 51. став 2. и члана 53. Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14), члана 20. став 1. тачка 11. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник“, број 129/07, 83/14- др.закон, 
101/16- др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон), члана 26. тачка 29. и члана 117.  
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен 
текст), 
    Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022.године,  донела је 
 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 
 
 

Члан 1. 
 

      У Одлуци о Градском правобранилаштву града Краљева („Службени лист 
града Краљева”, број 31/19) у члану 12. став 2. „Градски правобранилац има три 
заменика“  мења се тако да гласи:„Градски правобранилац има четири заменика“. 

 
 
 

Члан 2. 
 

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева”. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-367/2022-I                                                                         
Дана: 30. новембра 2022. године                                      
 

                                                                   Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                          

                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
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 На основу члана 32. тачка 6. и члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон, 47/18, 
111/21- др.закон ) члана 13. Закона о регистру просторних јединица и Адресном 
регистру („Службени гласник РС“, број 9/20), члана 26. став 1. тачка 34. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст), уз 
претходну сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе Владе 
Републике Србије број 015-05-39/2022-24 од 5.10.2022.године, 
        Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022.године, донела је 
 
 
 

ОДЛУКУ О  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГОВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРАЉЕВА 
  
 

 
Члан 1. 

  
 У Одлуци о одређивању назива тргова и улица на територији града 
Краљева, („Службени лист града Краљева“, број 32/18, 15/20, 17/20- исправка, 
52/20, 37/21 и 29/22- исправка). 
  У члану 3. Одељак XXXIX за насељено место Kраљево: 

После броја 483. Леони  и описа простирања улице додаје се нова улица:  
„484. Милоша Ћирковића 
Улица се простире на целој к.п. 246 /495, а која почиње од к.п. 246/330( и то 

између к.п. 246/371 и к.п. 246/450) а која се завршава код к.п.  246/336(и то између 
к.п. 246/401 и к.п. 246/497) све КО Ковачи.“  

После броја 484. Милоша Ћирковића и описа простирања улице додаје се 
нова улица:  

„485. Браће Милић 
Улица се простире на целој к.п. 246/334, а која почиње од к.п. 246/117 (и то 

између к.п. 246/353 и к.п. 246/445), и завршава код к.п. 246/336 (и то између к.п. 
246/351 и к.п.  246/358).“ 

 
 

Члан 2. 
 

У осталом делу Одлуке  о одређивању назива тргова и улица на територији 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/18, 15/20, 17/20-исправка, 
52/20, 37/21 и 29/22-исправка), остаје непромењена. 
 
 

Члан 3. 
 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
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Члан 4. 
 

Овлашћује се Одељење за урбанизам,грађевинарство и стамбено 
комуналне делатности  Градске управе града Краљева  да, по ступању на снагу 
ове одлуке, припреми пречишћен текст Одлуке о одређивању назива тргова и 
улица на територији града Краљева и достави га за објављивање у „Службеном 
листу града Краљева.“ 
 

 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-369/2022-I 
Дана: 30. новембра 2022. године  
                                

                                                              Председник 
                                                                   Скупштине града Краљева 
                                                      Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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 На основу члана 45. став 8, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 69. став 2, члана 70. став 1. и 2. и члана 97. став 2. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС'', број 14/22) и члана 61. став 2. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19- пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30.новембра 
2022.године, донела је   

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Констатује се да је Зорану Бојанићу престао мандат одборника у Скупштини града 
Краљева дана 29.новембра 2022.године, избором на функцију члана Градског већа града 
Краљева.  

II 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке одборник којем је 
констатован престанак мандата може изјавити жалбу Управном суду, у року од седам 
дана од дана доношења ове одлуке. Жалба се подноси преко Скупштине града. 
 

III 
  

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева'' и на веб презентацији. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овe одлуке садржан је у одредбама члана 45. став 8, у 
вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 
83/14- др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон), као и у члану 61. став 2. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19- пречишћен текст), 
којима је прописано да одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје 
одборнички мандат. 
 Скупштина града Краљева је на својој Шеснаестој седници одржаној дана 
29.новембра 2022.године одборника Зорана Бојанића изабрала за члана Градског већа 
града Краљева, па му је сходно наведеним одредбама закона и Статута града Краљева 
престао мандат одборника у Скупштини града Краљева. 
 Чланом 69. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 
14/22) прописано је да се одлука којом се констатује да је одборнику престао мандат 
објављује на веб презентацији. 

Чланом 70. став 1. и 2. Закона о локалним изборима предвиђено је да против 
одлуке скупштине којом се констатује да је одборнику престао мандат, одборник којем је 
констатован престанак мандата може поднети жалбу вишем суду на чијем се подручју 
налази седиште скупштине у року од седам дана од дана доношења те одлуке, као и да 
се жалба подноси преко скупштине, која је дужна да у року од седам дана од дана  
пријема жалбе достави вишем суду жалбу и све списе предмета.  
  Чланом 97. став 2. Закона о локалним изборима је, између осталог, предвиђено 
да је Управни суд надлежан да одлучује по жалби на одлуку којом је констатовано да је 
престао мандат одборника, ако је жалба поднета у року од годину дана од дана ступања 
на снагу Закона о локалним изборима.  
 
Скупштина града Краљева                                                       Председник 
Број:011-377/2022-I                                                             Скупштине града Краљева                             
Дана: 30.новембра 2022. године                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.                  
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            На основу члана 69. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС”,  
број 15/16 и 88/19), члана 25. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево” („Службени лист 
града Краљева”, број  25/16  и 27/16), члана 26. став 1. тачка 11. и члана 121. став 
1  Статута  града Краљева („Службени лист града Краљева”  број  6/19-пречишћен 
текст), разматрајући Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево”, број 4227-2/22 и 4227-3/22 обе од 14.11.2022. 
године,   
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној  дана 29. и 30. новембра 
2022. године донела  је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево” број 4227-2/2022 од 14.11.2022. 
године којом су утврђени Елементи за целовито сагледавање цене услуга за 
обављање стручних послова ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево”  
и Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево” број 4227-3/2022 од 14.11.2022. године којом је донета 
Одлука  о ценама за обављање стручних  послова  ЈП за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево”. 

 
II 
 

 Ово решење  објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-374/2022-I                                                                         
Дана: 30. новембра 2022. године                                      
 

                                                               Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                              

                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.                                                   
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            На основу члана 69. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС”,  
број 15/16 и 88/19), члана 21. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа „Градско стамбено” Краљево („Службени лист града Краљева”, број  
25/16, 27/16, 13/19 и 15/20), члана 26. став 1. тачка 11. и члана 121. став 1. Статута  
града Краљева („Службени лист града Краљева”  број  6/19-пречишћен текст),  
разматрајући Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено” 
Краљево, број 2182/2 од 15.11.2022. године,  
          Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године   донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско 
стамбено” Краљево број 2182/2 од 15.11.2022. године којом је донета Одлука о 
утврђивању Елемената за целовито сагледавање цене услуга за обављање 
стручних послова које је оснивач поверио Јавном предузећу „Градско стамбено” 
Краљево. 

 
II 
 

 Ово решење  објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-375/2022-I                                                                         
Дана: 30. новембра 2022. године                                      
 

                                                              Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                     

                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.                                                           
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            На основу члана 69. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС”,  
број 15/16 и 88/19), члана 21.Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа „Водовод" Краљево („Службени лист града Краљева", број  25/16, 30/16 
и 12/18), члана 26. став 1. тачка 11. и члана 121. став 1  Статута  града Краљева 
(„Службени лист града Краљева” број 6/19-пречишћен текст), разматрајући Одлуку 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод" Краљево, број 3282/2 
од 09.11.2022. године,   
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године,  донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод” Краљево број 3282/2 од 09.11.2022. године којом се усваја 
Ценовник радова и услуга Јавног комуналног предузећа „Водовод” Краљево. 
 

 
II 
 

  Ово решење  објавити у „Службеном листу града Краљева” . 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-365/2022-I                                                                         
Дана: 30. новембра 2022. године                                      
 

                                                                   Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                             

                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.                                              
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 3. тачка 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

У ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКОЈ ШКОЛИ „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 

 
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора у Пољопривредно-хемијској 

школи „Др Ђорђе Радић“ из Краљева: 
1. Милена Вранић, представник Савета родитеља и  
2. Ненад Поповић, представник Савета родитеља. 

 
    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Пољопривредно-хемијској школи „Др 

Ђорђе Радић“ из Краљева: 
1.Весна Недељковић, представник Савета родитеља и 
2.Владислава Савић, представник Савета родитеља. 

 
III 

 
  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева ". 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 6. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), којим је утврђено да орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже васпитно-образовно 
веће, односно савет родитеља, тајним изјашњавањем, као и у члану 26. тачка 9. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је 
утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне 
акте. 

Чланом 117. став 3. тачка 5. Закона утврђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове у случају да савет родитеља 
покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог на његов 
предлог. 

Савет родитеља Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе Радић“ из Краљева 
покренуо је иницијативу за разрешење два члана Школског одбора именована на предлог 
Савета родитеља, чија деца више нису ученици ове школе и предложио именовање нових 
чланова.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 
 
Скупштина града Краљева 
Број:02-48/2022-I 
Дана: 30. новембра 2022. године  Председник 
                                                                                         Скупштине града Краљева 

                                                             Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.                                                                             
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 3. тачка 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
У ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора у Економско-трговинској школи 

из Краљева: 
1. Драган Милановић, представник Савета родитеља,  
2. Миланка Бањанац, представник Савета родитеља и 
3. Срђан Рафаиловић, представник Савета родитеља. 

 
    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Економско-трговинској школи из 

Краљева: 
1.Снежа Мршовић, представник Савета родитеља, 
2.Катарина Јанић, представник Савета родитеља и 
3.Слободан Степовић, представник Савета родитеља. 

 
III 

 
  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева ". 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 6. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), којим је утврђено да орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже васпитно-образовно 
веће, односно савет родитеља, тајним изјашњавањем, као и у члану 26. тачка 9. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је 
утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне 
акте. 

Чланом 117. став 3. тачка 5. Закона утврђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове у случају да савет родитеља 
покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог на његов 
предлог. 

Савет родитеља Економско-трговинске школе из Краљева покренуо је иницијативу 
за разрешење три члана Школског одбора именована на предлог Савета родитеља, чија 
деца више нису ученици ове школе и предложио именовање нових чланова.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 

 
Скупштина града Краљева Председник 
Број:02-49/2022-I Скупштине града Краљева 
Дана:30. новембра 2022. године                     Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 3. тачке 5. и 6. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

У УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
 
I 

 
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора у Уметничкој школи из 

Краљева: 
1. Слађана Вукојевић, представник Наставничког већа,  
2. Мићо Јевтић, представник Савета родитеља,  
3. Оливера Радовић, представник Савета родитеља и  
4. Гордана Симеуновић, представник Савета родитеља. 
 

 
    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Уметничкој школи из Краљева: 
1.Мира Мачужић, представник Наставничког већа, 
2.Игор Ђуричић, представник Савета родитеља, 
3.Игор Станковић, представник Савета родитеља и 
4. Радован Јовићевић, представник Савета родитеља. 
 

 
III 
 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева ". 
 
 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 
6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), којим је утврђено да орган 
управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, 
односно других законских заступника и три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе, које именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а предлаже васпитно-образовно веће, односно савет родитеља, 
тајним изјашњавањем, као и у члану 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
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Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне 
акте. 

Чланом 117. став 3. тачке 5. и 6. Закона утврђено је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове у 
случају да наставничко веће и савет родитеља покрену иницијативу за разрешење 
члана органа управљања именованог на њихов предлог. 

Наставничко веће и Савет родитеља Уметничке школе из Краљева 
покренули су иницијативе за разрешење једног члана Школског одбора 
именованог на предлог Наставничког већа и за разрешење три члана Школског 
одбора именована на предлог Савета родитеља, и предложили именовање нових 
чланова.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана пријема решења. 

 
 

Скупштина града Краљева Председник 
Број:02-50/2022-I Скупштине града Краљева 
Дана: 30. новембра  2022. године        Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 

На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 3. тачке 5. и 6. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

У УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ ИЗ КРАЉЕВА 
 
 
 
I 

 
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора у Уметничкој школи из 

Краљева: 
1. Слађана Вукојевић, представник Наставничког већа,  
2. Мићо Јевтић, представник Савета родитеља,  
3. Оливера Радовић, представник Савета родитеља и  
4. Гордана Симеуновић, представник Савета родитеља. 
 

 
    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Уметничкој школи из Краљева: 
1.Мира Мачужић, представник Наставничког већа, 
2.Игор Ђуричић, представник Савета родитеља, 
3.Игор Станковић, представник Савета родитеља и 
4. Радован Јовићевић, представник Савета родитеља. 
 

 
III 
 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева ". 
 
 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 
6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), којим је утврђено да орган 
управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, 
односно других законских заступника и три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе, које именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а предлаже васпитно-образовно веће, односно савет родитеља, 
тајним изјашњавањем, као и у члану 26. тачка 9. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да 
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 3. тачка 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30.новембра 
2022.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ“ ИЗ АДРАНА 
 
I 

 
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора у Основној школи „Драган 

Маринковић“ из Адрана: 
1. Саша Ђорђевић, представник Савета родитеља,  
2. Виолета Павловић, представник Савета родитеља и 
3. Милан Шебек, представник Савета родитеља. 

 
    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „Драган Маринковић“ из 

Адрана: 
1.Данијела Мајсторовић, представник Савета родитеља, 
2.Сузана Божовић, представник Савета родитеља и 
3.Марија Радовић, представник Савета родитеља. 

 
III 

 
  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева ". 
 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 6. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), којим је утврђено да орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже васпитно-образовно 
веће, односно савет родитеља, тајним изјашњавањем, као и у члану 26. тачка 9. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је 
утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне 
акте. 

Чланом 117. став 3. тачка 5. Закона утврђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове у случају да савет родитеља 
покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог на његов 
предлог. 

Савет родитеља Основне школе „Драган Маринковић“ из Адрана покренуо је 
иницијативу за разрешење три члана Школског одбора именована на предлог Савета 
родитеља, и предложио именовање нових чланова.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 

 
Скупштина града Краљева 
Број:02-51/2022-I 
Дана: 30. новембра 2022. године  Председник 
                                                                                         Скупштине града Краљева 

                                                                    Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.                                                              
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На основу члана 116. став 2, 5. и 6, члана 117. став 3. тачка 6. и 7. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ „ЈОВО КУРСУЛА“ ИЗ КРАЉЕВА 
 
I 

 
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора у Основној школи „Јово 

Курсула“ из Краљева: 
1. Ненад Анђелковић, представник локалне самоуправе и  
2. Љиљана Јанчић, представник Наставничког већа. 
 

 
    II 
 
Именују се за чланове Школског одбора у Основној школи „Јово Курсула“ из 

Краљева: 
1.Марко Јеремић, представник локалне самоуправе и 
2.Светлана Филиповић, представник Наставничког већа. 

 
III 

 
  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева ". 

 
 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 116. став 2, 5. и 6. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), којим је утврђено да орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, које именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а предлаже васпитно-образовно 
веће, односно савет родитеља, тајним изјашњавањем, као и у члану 26. тачка 9. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), којим је 
утврђено да Скупштина, у складу са законом, доноси прописе и друге опште и појединачне 
акте. 

Чланом 117. став 3. тачка 6. Закона утврђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања у случају 
да наставничко веће покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 
именованог на његов предлог. 

Тачком 7. истог члана Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања у случају 
да наступи услов из члана 116. став 9. Закона, односно да за члана не може да буде 
предложено ни именовано лице које би могло да заступа интересе више структура.     

Основна школа „Јово Курсула“ из Краљева обавестила је оснивача о чињеници да 
је досадашњи члан Школског одбора именован испред локалне самоуправе засновао 
радни однос у тој школи, тако да би могао да заступа интересе више структура, и 
предложила његово разрешење. Овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање 
члана Школског одбора испред локалне самоуправе. 
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Такође, Основна школа „Јово Курсула“ из Краљева обавестила је оснивача да је 
Наставничко веће покренуло иницијативу за разрешење члана Школског одбора 
именованог на његов предлог, из разлога престанка радног односа досадашњег члана 
Школског одбора због одласка у пензију, и предложило именовање новог члана Школског 
одбора. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 
 

 
Скупштина града Краљева 
Број:02-52/2022-I 
Дана: 30. новембра 2022. године  
                                                                                                   Председник 

                                                                            Скупштине града Краљева 
                                                                       Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), члана 41. став 2. и 3. и члана 42. став 6. Закона о  култури („Службени гласник 
РС", број 72/09, 13/16, 13/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 26. тачка 12. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 20. став 2, 
3. и 8. Статута Дома културе „Студеница“ из Ушћа од 10. маја 2022.године,  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ 

УШЋА 
 
I 

 
  Именује се Вељко Јевтовић, електромонтер мреже и постројења, за члана 

Управног одбора Дома културе „Студеница“ из Ушћа, испред оснивача, на период од 
четири године. 

 
II  
 

Именује се Александра Пешић, апсолвент, за члана Управног одбора Дома културе 
„Студеница“ из Ушћа, испред оснивача, на период од четири године. 
 

III  
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева". 

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон) и члану 26. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева ", број 6/19-пречишћен текст), којима је утврђено да скупштина јединице 
локалне самоуправе, између осталог, именује и разрешава управне и надзорне одборе 
установа, организација и служби чији је оснивач. 

Чланом 41. став 2. и 3. и чланом 42. став 6. Закона о  култури („Службени гласник 
РС", број 72/09, 13/16, 13/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21),утврђено је да управни одбор 
установе има пет чланова, да чланове управног одбора именује оснивач, на четири године 
што је и предвиђено одредбама члана 20. став 2, 3. и 8. Статута Дома културе 
„Студеница“ из Ушћа од 10. маја 2022.године. 

Из разлога усаглашавања са Законом о култури („Службени гласник РС", број 
72/09, 13/16, 13/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), и Статутом Дома културе „Студеница“ из 
Ушћа од 10. маја 2022. године, овлашћени предлагач поднео је предлог за именовање два 
члана Управног одбора Дома културе „Студеница“ из Ушћа испред оснивача. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 
 
Скупштина града Краљева 
Број:02-53/2022-I 
Дана: 30. новембра 2022. године  
                                                                                                   Председник 

                                                                            Скупштине града Краљева 
                                                                             Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- 
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 26. тачка 12. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева, број 6/19-пречишћен текст) 
        Скупштина града Краљева на седници одржаној 29. и 30. новембра 2022. 
године, донела је  
 

 

                                                         Р Е Ш Е Њ Е 

   

                                                                 I 

         Даје се сагласност на Статут Центра за стручно усавршавање запослених у 
образовању града Краљева из Краљева, који је донео Привремени Управни одбор 
установе Центар за стручно усавршавање запослених у образовању града 
Краљева из Краљева на седници одржаној 24.11.2022. године, под бројем 3/2022. 

 

                                                                 II 

        Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева''. 

 

 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-376/2022-I 
Дана: 30. новембра 2022. године 

                                                               Председник 
                                                                  Скупштине града Краљева 

                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.                                          
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 На основу члана члана 40a став 1, 2. и 3. Пословника о раду Скупштине 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 15/22-пречишћен текст), 
 Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева 
израђује 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 Утврђује се да је Ивану Бунарџићу, члану Градског већа града Краљева 
престао мандат дана 29. новембра 2022. године, из разлога поднете оверене 
писане оставке. 

 
II 
 

 Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Члан Градског већа града Краљева Иван Бунарџић поднео је оверену 
писану оставку, која је примљена дана 25.новембра 2022.године. 

Чланом 40а став 1, 2. и 3. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/22-пречишћен текст), између осталог 
предвиђено је да члан Градског већа може поднети оставку. усмено на седници 
Скупштине, а између две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве, у 
ком случају председник Скупштине обавештава одборнике на почетку прве 
наредне седнице о поднетој оставци; да је о оставци коју је члан Градског већа 
поднео између две седнице, Скупштина дужна да одлучи на првој наредној 
седници, као и да се о поднетој оставци не отвара расправа, нити се гласа, већ се 
престанак мандата само утврђује, а организациона јединица Управе надлежна за 
послове Скупштине израђује акт о престанку мандата, који потписује 
председавајући Скупштине. 

Председавајући Скупштине на Шеснаестој седници Скупштине обавестио је 
одборнике да је дана 25. новембра 2022. године примљена оверена писана 
оставка члана Градског већа града Краљева Ивана Бунарџића, и да се о истој не 
отвара расправа, нити се гласа, већ се престанак мандата само утврђује. 

Сходно наведеном, Скупштина града Краљева је на Шеснаестој седници 
одржаној дана 29. и 30.новембра 2022. године, утврдила да је Ивану Бунарџићу, 
члану Градског већа града Краљева престао мандат дана 29. новембра 2022. 
године, из разлога поднете оверене писане оставке 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 02-56/2022-I 
Дана: 30. новембра 2022. године 
 
 

                                                                       Председник 
                                                                        Скупштине града Краљева 

                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.                

373.



30. новембар 2022. годинеБрој 33 - Страна 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

 На основу  члана члана 45. став 1. и 2,  у вези члана 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 
111/21-др. закон), члана 26. тачка 15. и члана 60. став 1. и 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30.новембра 2022. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
I 

  
За члана Градског већа града Краљева изабран је Зоран Бојанић, економиста. 

 
II 
 

             Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 45. став  
1. и 2, у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", 
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. тачка 15.  
и члана 60. став 1. и 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст). 
 Наведеним одредбама је, између осталог, прописано да Градско веће чине 
градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова, које на предлог градоначелника  
бира Скупштина, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине, да кандидате за чланове Градског већа предлаже градоначелник, као и да 
Скупштина, у складу са законом на предлог градоначелника бира заменика 
градоначелника и чланове Градског већа. 

 Скупштина града Краљева је на Шеснаестој седници одржаној 29.новембра 
2022.године сходно члану 40а став 3. Пословника о раду Скупштине града утврдила да је 
Ивану Бунарџићу престао мандат члана Градског већа града Краљева, на основу 
оверене писане оставке коју је поднео између две седнице Скупштине. 

Градоначелник града Краљева је из разлога поднете оставке члана Градског већа 
поднео предлог за избор Зорана Бојанића за члана Градског већа града Краљева. 
 Председник Скупштине града Краљева је након спроведеног поступка избора 
члана Градског већа, а у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине града 
Краљева, констатовао да је кандидат за члана Градског већа добио потребну већину 
гласова и да је Скупштина донела Решење о избору Зорана Бојанића за члана Градског 
већа града Краљева. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана 
доношења решења. 
  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број:02-54/2022-I 
Дана: 30.новембра 2022.године 
 

                                                               Председник 
                                                                  Скупштине града Краљева 

                                                                 Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р. 
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 На оснoву члана 32. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 76. 
став 3. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13, 112/14, 68/15-др.закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члана 33. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2022.годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21 и 28/22),   
            Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. и 30. новембра 
2022. године, донела је 
  
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 
I 

 
 Усваја се Извештај о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2022. 
годину, за период 01.01.2022-30.09.2022.године, број 362/22-IV од 14.10.2022. 
године, поднет од стране Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, усвојен Закључком Градског већа града Краљева број 06-334/2022-I од 
21.10.2022. године. 
 
 
 

II 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:06-386/2022-I                                                                         
Дана:30. новембра 2022. године                                      
 

                                                                   Председник 
                                                                 Скупштине града Краљева                                                                                      

                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р. 
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На основу члана 240, 248. и 253. Закона о раду („Службени гласник РС”, број 

24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17, 95/18 - Аутентично тумачење), 
члана 6. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС", број 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 и 
114/21) град Краљево са једне стране и репрезентативни синдикати код послодавца: 
Синдикат запослених у органима града Краљева „Општинар“, Синдикална 
организација запослених у органима града Краљевa и АСНС- Управа града Краљева 
са друге стране, дана  30.11.2022. године, закључују 

 
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 
ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Колективним уговором за запослене у органима, стручним службама и 

посебним организацијама града Краљева (у даљем тексту: Уговор), ближе се уређује 
начин остваривања права и дужности запослених утврђених законом, општим актима 
и другим прописима којима се уређују радни односи, утврђују се, у складу са 
законом, већа права и повољнији услови рада од права и услова утврђених законом, 
општим актима и другим прописима којима се уређују радни односи у органима, 
стручним службама и посебним организацијама града Краљева, безбедност и 
здравље на раду, решавање спорова, поступак праћења примене Уговора, 
међусобни односи учесника у закључивању Уговора, поступак измена и допуна 
Уговора и друга питања значајна за запосленог и послодавца.  

Уговор се непосредно примењује и обавезан је за уговорне стране.  
 

Члан 2.  
Запосленима, у смислу Уговора, сматрају се функционери који на основу 

законом утврђене обавезе или овлашћења, имају обавезу, односно користе право да 
буду на сталном раду (заснивају радни однос) ради вршења дужности, службеници и 
намештеници. 

Функционер је изабрано, именовано, односно постављено лице (осим 
службеника на положају) у органима града, као и у службама и организацијама које 
они оснивају према посебном пропису. 

Службеник је запослено лице које професионално обавља стручне послове из 
надлежности органа града Краљева или са њима повезаних општих правних 
послова, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и 
административних послова. Службеник је запослено лице на извршилачком радном 
месту као и на радном месту службеника на положају. 

Намештеник је лице које заснива радни однос ради обављања пратећих, 
помоћно-техничких послова у органима града Краљева. 

Послодавац у смислу Уговора јесте Град Краљево (у даљем тексту: 
Послодавац).  

Колективни уговор код послодавца закључују у име послодавца градоначелник 
града Краљева и репрезентативни синдикати код послодавца. 

Органи града Краљева, у смислу Уговора, јесу Градска управа града Краљева, 
Градско веће града Краљева, Скупштина града Краљева и Градоначелник.  

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
376.
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Стручне службе и посебне организације, у смислу Уговора, јесу: Градско 
правобранилаштво града Краљева, Служба за буџетску инспекцију, Служба интерне 
ревизије и Служба за послове омбудсмана града Краљева. 

Репрезентативни синдикат (у даљем тексту: Синдикат) у смислу Уговора јесте 
Синдикат запослених у органима града Краљева „Општинар“ уписан у регистар 
синдикалних организација Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања број 110-00-563/2018-02 од 25.07.2018. године под редним бројем 
24858, Синдикална организација запослених у органима града, уписана у регистар 
синдикалних организација Решењем Министарства за рад, борачка и социјална 
питања, број 110-00-172/1991-02 од 16. јула 1991. године, под редним бројем 3338, 
АСНС – Управа града Краљева уписан у регистар синдикалних организација 
Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број 
110-00-826/2018-02 од 18. децембра 2018. године, под редним бројем 24940. 
 

Члан 3. 
  Све именске речи које се у овом уговору користе у мушком роду, а имају и 
женски род, подразумевају и истовремено обухватају исте именске речи у женском 
роду.  

Именице које означавају службене позиције и функције у органима града 
Краљева, користиће се у облику који изражава пол лица које је њихов носилац. 

 
II ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА  

 
Члан 4.  

Послодавац може да заснује радни однос с лицем које поред законом 
прописаних услова, испуњава и друге услове за рад на одређеним пословима 
утврђеним правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, јавним 
службама и посебним организацијама града (у даљем тексту: правилник).  

Правилником се уређују унутрашње организационе јединице и њихов 
делокруг, назив и опис послова, звања у којима су радна места разврстана, потребан 
број извршилаца за свако радно место, радна места намештеника, врста и степен 
образовања, радно искуство и други посебни услови за рад на сваком радном месту.  

Радни однос не може да се заснује за послове који нису утврђени 
правилником. 

 
Члан 5. 

За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства с рада ради неге детета, 
одсуства с рада ради посебне неге детета, запосленом не може престати радни 
однос без његове сагласности.  

Запосленом из става 1. овог члана, време на које је засновао радни однос на 
одређено време продужава се до истека коришћења права на одсуство.  

Решење о престанку радног односа ништавно је ако је на дан доношења 
решења руководиоцу било познато постојање околности из става 1. овог члана или 
ако запослени у року од 30 дана од дана престанка радног односа обавести 
руководиоца о постојању околности из става 1. овог члана и о томе достави 
одговарајућу потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа. 
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Стручно оспособљавање и усавршавање запослених 
 

Члан 6. 
Право и дужност запосленог је да се у току рада стручно оспособљава и 

усавршава.  
Послодавац је дужан да сачини програм стручног оспособљавања и 

усавршавања запослених у складу с финансијским планом и средствима 
обезбеђеним у буџету.  

Послодавац је дужан да обезбеди вођење евиденција о стручном 
оспособљавању и усавршавању.  

Запослени кога Послодавац упути на стручно оспособљавање и 
усавршавање, има право на накнаду зараде, накнаду трошкова стручног 
оспособљавања и усавршавања, котизације и набавке уџбеника.  

 
Члан 7. 

Службеник који заврши додатно образовање које му је омогућио послодавац у 
складу са законом,  премешта се на непопуњено радно место разврстано у најниже 
звање за степен образовања који је стекао додатним образовањем. 

Службеник који је од стране и о трошку Послодавца, завршио додатно 
образовање, а који у року од годину дана од дана окончања образовања не буде 
премештен на непопуњено радно место, нема обавезу да остане у радном односу 
код Послодавца, нити да надокнади трошкове образовања, осим ако законом није 
другачије утврђено. 

 
III РАДНО ВРЕМЕ 

 
Члан 8. 

Пуно радно време износи 40 часова недељно. 
Распоред радног времена, изузев у Скупштини града Краљева, уређује се 

актом Послодавца.  
Распоред радног времена у Скупштини града Краљева уређује актом лице или 

радно тело одређено актом Скупштине града Краљева.  
Радна недеља траје, по правилу, пет радних дана. Распоред радног времена у 

оквиру радне недеље утврђује послодавац. 
Радни дан, по правилу, траје осам часова. 
На писани налог непосредног руководиоца, запослени је дужан да ради дуже 

од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у 
другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који 
није планиран. 

Пре издавања налога запосленом, непосредни руководилац је у обавези да 
прибави сагласност послодавца за издавање налога.  

Запослени није у обавези да испитује постојање сагласности послодавца, већ 
поступа по налогу непосредног руководиоца. 

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно. 
Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укључујући и 

прековремени рад. 
Запослени родитељ детета до 3 године живота може да ради прековремено, 

односно ноћу само уз своју писану сагласност. 
Распоредом радног времена или увођењем прековременог рада не може се 

запосленом ускратити дневни одмор од најмање 12 сати непрекидно или недељни 
одмор од најмање 24 сата непрекидно. 
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IV OДМОРИ И ОДСУСТВА 

 
Одмор у току дневног рада 

 
Члан 9. 

Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор у току 
дневног рада у трајању од тридесет минута. 

Запослени који ради дуже од пуног радног времена, али не дуже од 12 часова 
дневно има право на одмор у току рада од 60 минута. 

 За време коришћења дневног одмора запослени има право да напусти радно 
место и просторије послодавца. 

 Одмор у току дневног рада не може се користити на почетку и на крају радног 
времена. 

 Време одмора из ст. 1. и 2. овог члана урачунава се у радно време. 
 

Мерила за утврђивање трајања годишњег одмора  
 

Члан 10. 
Дужина годишњег одмора запосленог утврђује се тако што се минимум од 20 

радних дана увећава према следећим мерилима:  
1.По основу доприноса на раду:  

- службенику са оценом „истиче се“ - 7 радних дана;  
- службенику са оценом „добар“ - 5 радна дана;  
- службенику са оценом „задовољава“ - 2 радни дан; 
- намештенику који је остварио резултате рада- 4 радна дана 
 

2. По основу стручне спреме:  
- запосленом са високим образовањем стеченим на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и запосленом са стеченим високим 
образовањем на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године – за 7 
радних дана 

- запосленом са средњом стручном спремом - 5 радна дана;  
- запосленом са осталим степенима школске спреме - 2 радни дан; 

 
3. По основу година рада проведених у радном односу: 

- запосленом преко 30 година рада проведених у радном односу – за 5 радних дана, 
- запосленом од 25 до 30 година рада проведених у радном односу – за 4 радна дана, 
- запосленом од 15 до 25 година рада проведених у радном односу – за 3 радна дана, 
- запосленом од 5 до 15 година рада проведених у радном односу – за 2 радна дана, 
- запосленом до 5 година рада проведених у радном односу – за 1 радни дан; 

 
4. По основу условa рада:  

- за рад на радном месту са повећаним ризиком - 3 радна дана; 
- за рад на радном месту на којем је уведено скраћено радно време –10 радних дана,  
- за редован рад суботом и недељом и рад у сменама - 2 радна дана;  
- за остале запослене – 1 радни дан; 



30. новембар 2022. годинеБрој 33 - Страна 62 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

 
5. Запосленој особи са инвалидитетом – за 7 радних дана; 
 
6. По основу бриге о деци и члановима уже породице:  

- родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу једног малолетног детета - три 
радна дана, а за свако наредно малолетно дете - по један радни дан,  

- самохраном родитељу детета до 14 година - пет радних дана, а за свако наредно 
дете до 14 година - по два радна дана,  

- запосленом који се стара о члану уже породице с посебним потребама - седам 
радних дана.  

Члановима уже породице, у смислу ове тачке, сматрају се: брачни и 
ванбрачни друг, дете, пасторак, храњеник, родитељ и друго лице према коме 
запослени има законску обавезу издржавања.  

Запосленом се не може кумулативно увећати трајање годишњег одмора по 
основу алинеја 1. и 2. ове тачке.  

Руководилац у сврху примене мерила из става 1. тачка 1. алинеја 4. овог 
члана, прати рад намештеника и у годишњем извештају о његовом раду који доноси 
до краја децембра текуће године за ту годину утврђује да ли је намештеник остварио 
резултате рада. 

Годишњи одмор који се утврди након примене свих критеријума, не може да се 
утврдити у трајању дужем од 30 радних дана.  

Запослени с навршених 30 година рада у радном односу има право на 
годишњи одмор у трајању од 30 радних дана.  

Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској 
години после месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа.  

Под непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за рад у 
смислу прописа о здравственом осигурању и одсуства с рада уз накнаду зараде.  

Самохраним родитељем у смислу овог члана сматра се родитељ који сам 
врши родитељско право када је други родитељ непознат, или је умро, или сам врши 
родитељско право на основу одлуке суда или када само он живи са дететом, а суд 
још није донео одлуку о вршењу родитељског права и у другим случајевима 
утврђеним законом којим се уређују породични односи. 
 

Решење о годишњем одмору 
  

Члан 11. 
Годишњи одмор се користи једнократно или у два или више делова.  
Први део годишњег одмора користи се у трајању од најмање две радне 

недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна 
наредне године. Изузетно, на предлог или препоруку Владе Републике Србије или 
другог надлежног републичког органа, остатак годишњег одмора се може 
искористити и након 30. јуна наредне године. 

Запослени има право да користи годишњи одмор у два дела, осим ако се с 
руководиоцем споразуме да годишњи одмор користи у више делова.  

Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор због 
одсутности с рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства с рада ради 
неге детета и посебне неге детета - има право да тај одмор искористи до 30. јуна 
наредне године.  

План коришћења годишњих одмора доноси послодавац најкасније до краја 
априла календарске године, након претходно прибављеног мишљења руководилаца 
унутрашњих организационих јединица  у зависности од потреба посла и уз 
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претходну консултацију са запосленима. План коришћења годишњег одмора садржи: 
име и презиме запосленог, радно место, трајање годишњег одмора, време 
коришћења годишњег одмора и име запосленог који мења запосленог за време 
коришћења годишњег одмора. 

Решење о коришћењу годишњег одмора садржи број утврђених дана 
годишњег одмора запосленог и планирано време коришћења првог дела, односно 
целог годишњег одмора, у складу са планом коришћења годишњег одмора.  

Решење о коришћењу годишњег одмора уручује се запосленом најкасније 15 
дана пре датума одређеног за почетак коришћења годишњег одмора. Изузетно, ако 
се годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење може да му се уручи и 
непосредно пре коришћења годишњег одмора.  

Послодавац може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора 
ако то захтевају потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног за 
коришћење годишњег одмора.  

Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то 
право може ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка 
радног односа.  

 
Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор  

 
Члан 12. 

У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који 
није искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду 
уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 
месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора. 

  
Плаћено одсуство 

  
Члан 13. 

Запослени има право на плаћено одсуство с рада у случају:  
1) порођаја супруге или усвојења детета - 5 радних дана; 
2) рођења детета члана уже породице - 2 радна дана; 
3) полагања стручног испита који је обавезан услов за рад на радном 

месту на које је распоређен - до 7 радних дана; 
4) ступања у брак - 7 радних дана; 
5) ступања у брак  детета, односно пасторка, усвојеника или храњеника 

запосленог -  3 радна дана; 
6) отклањања последица у домаћинству запосленог изазваних 

елементарним непогодама, хаваријама, пожаром или другим непредвидивим 
разлозима више силе - 5 радних дана;  

7) селидбе - три радна дана;  
8) поласка детета или храњеника запосленог у први разред основне школе 

- 3 радна дана; 
9) првог поласка детета у предшколску установу (јасле/вртић) – 5 радних 

дана 
10) испраћај детета, пасторка или храњеника у војску - 2 радна дана; 
11)  полагања испита у оквиру стручног усавршавања или додатног 

образовања - по 1 радни дан, а највише до 7 радних дана у току календарске године;  
12)  теже болести члана уже породице - 7 радних дана; 
13)  смрти члана уже породице - 7 радних дана;  
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14)  за сваки случај добровољног давања крви, рачунајући и дан давања 
крви – 3 узастопна радна дана;  

15)  учешћа у такмичењу у организацији синдиката - до 7 радних дана;  
16)  рехабилитационог или рекреативног одмора - 7 радних дана; 
17)  упућивања на стручно усавршавање или сарадњу с другим 

организацијама у организацији синдиката, органа, организација и удружења - до 7 
радних дана;  

18)  обављања волонтерских дужности у хуманитарним удружењима и 
организацијама - 2 радна дана, а највише 4 радна дана у току календарске године; 

19)  учешћа на међународним спортским такмичењима у својству члана 
репрезентације Републике Србије - за време боравка репрезентације на том 
такмичењу, као и за време припрема за то такмичење, а најдуже 45 радних дана у 
току календарске године;  

20) смрти родитеља брачног друга, брата или сестре брачног друга или 
брачног друга детета запосленог – 4 радна дана; 

21) смрти блиског сродника по крвном или тазбинском сродству - 1 радни 
дан; 

22) давање ткива и других органа у хуманитарне сврхе - 7 радних дана; 
23) смештај члана уже породице у болницу ван места становања - 2 радна 

дана; 
24) због других неодложних послова – 1 радни дан; 
25) избора за овлашћеног представника Синдиката - председника, у складу 

са законом и Уговором. 
Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни и ванбрачни 

друг, деца, рођена браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, 
усвојилац, усвојеник и старатељ. 

Плаћено одсуство из става 1. овог члана може се користити у току 
календарске године - у укупном трајању до седам радних дана. Изузетно, у 
случајевима из става 1. тачка 1),3),4),5),6),11),12),13),14),16),19),20),22) и 23) овог 
члана укупан број радних дана који се користе као плаћено одсуство у току 
календарске године, увећава се за број дана који је утврђен као време одсуства у 
сваком од тих случајева. 

Запослени је дужан да послодавцу, уз писани захтев за коришћење плаћеног 
одсуства, приложи одговарајуће доказе који потврђују постојање основа за плаћено 
одсуство, а послодавац је дужан да у року од осам дана донесе решење по захтеву.  

Изузетно, због хитности, послодавац одобрава плаћено одсуство запосленом 
одмах по сазнању за настали догађај, а запослени накнадно прилаже доказе који 
потврђују постојање основа за плаћено одсуство.  

Лица која су ангажована код послодавца по основу уговора ван радног односа 
остварују право на плаћено одсуство са рада у случају из става 1. тачка 
1),4),5),8),9),10),11),12),13),14), 17) и 19) под условима из овог члана. 

 
Неплаћено одсуство  

 
Члан 14. 

Запослени има право на неплаћено одсуство у календарској години у случају:  
1) неговања оболелог члана уже породице - до 90 радних дана;  
2) смрти блиског сродника по крвном или тазбинском сродству - до 5 радних 

дана.  
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Члановима уже породице, у смислу овог члана, сматрају се: брачни и 
ванбрачни друг, дете, пасторак, храњеник, родитељ и друго лице према коме 
запослени има законску обавезу издржавања.  

 
Члан 15. 

Послодавац може да одобри запосленом неплаћено одсуство, под условом да 
се тиме не ремети рад органа града:  

1) ради школовања, специјализације или другог вида стручног образовања и 
усавршавања којем запослени приступа на своју иницијативу - до 30 радних дана;  

2) ради неговања и лечења детета или пасторка оболелог од тешке и 
хроничне болести - до шест месеци;  

3) ради посете брачном другу или детету на раду или школовању у 
иностранству - до три месеца;  

4) обављања личних послова - до 7 радних дана; 
5) учествовање на културним и спортским приредбама у својству извођача, 

као и учествовање на стручним конгресима и конференцијама. 
Неплаћено одсуство из става 1. тачка 1) - 4) овог члана може да се одобри 

једном у календарској години.  
Осим из разлога наведених у ставу 1. овог члана, Послодавац може да одобри 

запосленом, на његов лични захтев, неплаћено одсуство до 90 дана, које може да се 
користи једном, у периоду од две године, ако одсуство запосленог не би битно 
утицало на извршавање послова радног места на које је распоређен. 

 
Члан 16.  

За време неплаћеног одсуства из члана 14. и 15. Уговора запосленом мирују 
права и обавезе из радног односа.  

Право запосленог на неплаћено одсуство и дужина његовог трајања утврђују 
се решењем.  

Запослени је дужан да руководиоцу, уз писани захтев за коришћење 
неплаћеног одсуства, приложи одговарајуће доказе који потврђују постојање основа 
за неплаћено одсуство, осим у случају из члана 15. став 1. тачка 4) и става 3.  

Послодавац је дужан да у року од осам дана донесе решење по захтеву. 
  

Мировање радног односа  
 

Члан 17.  
Запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, 

осим права и обавеза за које је законом и Уговором друкчије одређено, ако 
одсуствује са рада због:  

1) одласка на одслужење, односно дослужење војног рока;  
2) упућивања на рад у иностранство од стране послодавца или у оквиру 

међународно-техничке или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна 
и друга представништва;  

3) привременог упућивања на рад код другог послодавца у складу са законом;  
4) избора, односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, 

политичкој организацији или другу јавну функцију чије вршење захтева да 
привремено престане да ради у органу града;  

5) издржавања казне затвора, односно изречене мере безбедности, васпитне 
или заштитне мере, у трајању до 6 месеци.  

Запослени коме мирују права и обавезе из става 1. овог члана има право да 
се у року од 15 дана од дана одслужења, односно дослужења војног рока, престанка 
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рада у иностранству, односно у другом органу града, престанка функције, повратка 
са издржавања казне затвора, односно мере безбедности, васпитне или заштитне 
мере - врати на рад у орган града.  

Права из става 1. и 2. овог члана има и брачни друг запосленог који је упућен 
на рад у иностранство у оквиру међународно-техничке или просветно-културне 
сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга представништва.  

 
V БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

  
Члан 18.  

Послодавац је дужан да запосленом обезбеди рад на радном месту и у радној 
околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду у складу са 
законом, подзаконским општим актима, прописаним стандардима и Уговором.  

Послодавац обезбеђује да радни процес буде прилагођен телесним и 
психичким могућностима запосленог и да радна околина, средства за рад и средства 
и опрема за личну заштиту не угрожавају безбедност и здравље запосленог. 

Послодавац је дужан да, о свом трошку, организује редован годишњи 
систематски преглед за све запослене, који су за то заинтересовани. 
Заинтересованост запослених за систематски преглед утврђује послодавац у првом 
месецу године за текућу годину. 

Запослени, који се изјаснио да је заинтересован, је дужан да се одазове на 
редован годишњи систематски преглед организован од стране послодавца. 

Запослени је дужан да поступа у складу са утврђеним дужностима и да на 
прописани начин користи утврђена права и мере у области безбедности и здравља 
на раду с циљем заштите свог живота и здравља, као и живота и здравља осталих 
запослених и свих трећих лица која се нађу у радном простору и радној околини.  

 
Члан 19.  

Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика којим, у складу са 
законом и подзаконским општим актима, утврђује постојање опасности и штетности 
за живот и здравље запосленог на радном месту и у радној околини и да одреди 
мере за њихово отклањање.  

Послодавац је одговоран за спровођење мера безбедности и здравља на 
раду, у складу са законом, подзаконским општим актима, стандардима, техничким 
прописима, Уговором и актом о процени ризика на радном месту и радној околини.  
Послодавац је у обавези да измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове 
опасности и промене нивоа ризика у процесу рада или ако дође до тешке телесне 
повреде или колективне повреде на раду.  

Послодавац је у обавези да запосленог обучи и оспособи за безбедан и здрав 
рад на радном месту на које га је распоредио.  

 
Члан 20.  

Запослени је дужан да поступа у складу са утврђеним дужностима и да на 
прописани начин користи утврђена права и мере у области безбедности и здравља 
на раду, с циљем заштите свог живота и здравља, као и живота и здравља осталих 
запослених, као и лица која се нађу у радној околини или радном простору.  

Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна с мерама 
безбедности и здравља на раду на пословима или радном месту на које је 
распоређен, као и да се оспособљава за њихово спровођење.  
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Запослени има право да одбије да ради када му прети непосредна опасност 
по живот и здравље, због тога што нису спроведене прописане мере безбедности и 
здравља на раду, све док се те одређене мере не спроведу. 

У случају из става 3. овог члана запослени остварује сва права из радног 
односа као да је радио.  

 
Члан 21.  

На пословима са повећаним ризиком утврђеним актом о процени ризика, може 
да ради само запослени који поред посебних услова испуњава и услове за рад у 
погледу здравственог стања и психофизичких способности у складу са законом. 
 

Члан 22. 
Средства за спровођење утврђених мера за отклањање ризика у области 

безбедности и здравља на раду, укључујући и средства за превенцију радне 
инвалидности запослених и годишње систематске прегледе запослених, обезбеђују 
се у буџету града Краљева, у складу са законом, другим прописима и Уговором.  
 

Члан 23.  
Градско веће града Краљева именује, на период од четири године, јединствен 

Одбор за безбедност и здравље на раду за све органе града (у даљем тексту: 
Одбор), који има председника и шест чланова, од којих четири члана предлажу 
репрезентативни Синдикати. 

Један од чланова које предлаже послодавац, мора бити доктор медицине. 
 

Члан 24.  
Послодавац је дужан да Одбору омогући:  
- увид у сва акта која се односе на безбедност и здравље на раду;  
- да учествује у разматрању свих питања која се односе на спровођење 

безбедности и здравља на раду;  
- да информише Одбор о свим питањима која се односе на безбедност и 

здравље на раду.  
Одбор може:  
- да Послодавцу подноси предлоге о свим питањима која се односе на 

безбедност и здравље на раду;  
- да захтева од Послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или 

смањење ризика који угрожавају безбедност и здравље запослених;  
- да захтева вршење надзора инспекције рада, ако сматра да Послодавац није 

спровео прописане или неопходне мере за безбедност и здравље на раду.  
Чланови Одбора имају право да присуствују прегледу инспекције рада, а 

Послодавац је дужан да Одбору достави акт инспекције рада којим су наложене 
мере и писмено га обавести о начину спровођења наложених мера.  

 
Члан 25.  

Послодавац под једнаким условима колективно осигурава запослене за 
случај: смрти, последица незгоде, повреде на раду, професионалне болести, 
болести проузроковане радом и губитка радне способности, ради обезбеђења 
накнаде штете и информише све запослене о условима осигурања. 

Надлежна служба Послодавца, која је задужена за реализацију осигурања 
запослених, у обавези је да пре расписивања јавне набавке о осигурању, преговара 
и прибави сагласност репрезентативних Синдиката код послодавца.  
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VI  СПРЕЧАВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ 

 
Члан 26. 

Злостављање је свако активно или пасивно понашање према запосленом или 
групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или 
представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, 
здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, 
понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога 
да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни 
однос или откаже уговор о раду или други уговор.  

Злостављање је и подстицање или навођење других на понашање из става 1. 
овог члана.  

Сексуално узнемиравање, сагласно члану 21. став 3. Закона о раду јесте свако 
вербално, невербално или физичко понашање које има за циљ или представља 
повреду достојанства запосленог у сфери полног живота, а које изазива страх или 
ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.  

 
Члан 27. 

За права и обавезе и одговорности Послодавца и запосленог по питању 
спречавања злостављања на раду  и покретање поступака заштите од злостављања 
који се остварује код послодавца примењиваће се Закон о спречавању злостављања 
на раду ("Сл. гласник РС", бр. 36/2010) и Правилник о правилима понашања 
послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на 
раду ("Сл. гласник РС", бр. 62/2010). 
 

VII ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА 
  

Елементи за утврђивање плате 
 

Члан 28.  
Запослени има право на месечну плату која се утврђује у складу с важећим 

прописима.  
 

Члан 29.  
Плата се утврђује на основу:  
1) основице за обрачун плата;  
2) коефицијента који се множи основицом;  
3) додатка на плату;  
4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно 

социјално осигурање из плате у складу са законом.  
 

Члан 30.  
Основна плата одређује се множењем коефицијента са основицом за обрачун 

плата.  
Плата припада запосленом који ради пуно радно време или радно време које 

се сматра пуним радним временом.  
Запослени који не ради пуно радно време има право на плату која је 

сразмерна дужини његовог радног времена.  
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Ако је основна плата запосленог обрачуната по елементима у складу са 
законом, нижа од минималне зараде, послодавац је дужан да запосленом исплати 
плату у висини обрачунате минималне зараде у складу са законом. 

Ако је основна плата запосленог обрачуната по елементима у складу са 
законом, нижа од минималне зараде запослени са средњом и нижом стручном 
спремом има право на увећање основице у складу са закључком Владе по основу 
квалитета и резултата рада. 

 
Висина основице 

  
Члан 31.  

Висина основице за обрачун плата утврђује се у складу са законом. 
  

 
Коефицијент за обрачун плате  

 
Члан 32.  

Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и 
стручну спрему.  

Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и 
регреса за коришћење годишњег одмора.  

 
Члан 33.  

Плата се исплаћује у једном делу до 5. у текућем месецу за претходни месец.  
Изузетно, зарада се може исплатити у 2 дела, ако се у текућем месецу 

исплати први део зараде као аконтације, други део се исплаћује најкасније до 10. у 
наредном месецу. 

Послодавац је дужан да запосленом, приликом сваке исплате плате и накнаде 
плате, достави обрачун. 
 

Члан 34.  
Накнада плате се прима и за време коришћења годишњег одмора и за дане 

државних  и верских празника за које је законом прописано да се не ради. 
  

Додатак за време проведено у радном односу 
  

Члан 35.  
Запослени има право на додатак на основну плату у висини од 0,4% основне 

плате за сваку навршену годину рада у радном односу (минули рад) у државном 
органу, органу аутономне покрајине, односно oргану локалне самоуправе, независно 
од тога у ком органу је запослени радио, ако је у међувремену променио назив, 
облик организовања или је престао да постоји. 

Право на минули рад остварује се и за године код послодавца од кога је орган, 
односно  послодавац преузео надлежности, послове и запослене. 

Запослени остварује право на минули рад и за године рада проведене у 
органима ранијих савезних држава чији је правни следбеник Република Србија, а 
који су услед промене државног уређења престали да постоје 
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Додатак за рад ноћу 
 

Члан 36. 
Запослени има право на додатак на основну плату за рад од 22 сата до 6 сати 

наредног дана (рад ноћу).  
Додатак за сваки сат рада ноћу износи 26% од вредности радног сата основне 

плате запосленог,  ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде. 
 

Додатак за рад на дан празника 
 

Члан 37. 
Запослени има право на додатак на основну плату за рад на дан државног и 

верског празника који се празнује у складу са законом.                                                                  
Додатак за сваки сат рада на дан празника који није радни дан износи 110% на 

вредност радног сата основне плате запосленог. 
Непосредни руководилац је дужан да изда писани налог којим обавештава 

запосленог о обавези да ради на дан државног празника. 
Пре издавања налога запосленом, непосредни руководилац је у обавези да 

прибави сагласност послодавца за издавање налога.  
Запослени није у обавези да испитује постојање сагласности послодавца, већ 

поступа по налогу непосредног руководиоца. 
Налог о потреби рада на дан празника, запосленом који није приправан, може 

се издати искључиво у току трајања радног времена. 
Право на додатак и висина додатка на основну зараду одређују се решењем. 
 

Додатак за прековремени рад 
 

Члан 38. 
Запослени који по писаном налогу непосредног руководиоца ради дуже од 

пуног радног времена има право на додатак за прековремени рад у висини од 
вредности сата основне плате увећане за 26%. 

Непосредни руководилац је дужан да изда писани налог којим обавештава 
запосленог о обавези да ради прековремено. 

Пре издавања налога запосленом, непосредни руководилац је у обавези да 
прибави сагласност послодавца за издавање налога.  

Запослени није у обавези да испитује постојање сагласности послодавца, већ 
поступа по налогу непосредног руководиоца. 

Налог о потреби прековременог рада, запосленом који није приправан, може 
се издати искључиво у току трајања радног времена. 

Послодавац је дужан да изврши обрачун и исплату додатка за прековремени 
рад приликом исплате плате. 

Изузетно, на захтев запосленог, уместо додатка за прековремени рад, 
запосленом се могу омогућити слободни сати у наредном месецу од месеца у којем 
је обављао прековремени рад, тако што за сваки сат прековременог рада остварује 
сат и по времена слободно. 
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Додатак за приправност 
 

Члан 39. 
Запослени који ван радног времена мора да буде доступан ( у приправности ) 

да би ако устреба извршио неки посао свог радног места, има право на додатак за 
приправност. 

Додатак за сваки сат приправности износи 10% вредности радног сата 
основне плате запосленог. 

План приправности доноси начелник Градске управе или лице које он 
овласти. 

Запосленом који је за време приправности позван да изврши посао, време 
ефективног рада по позиву рачуна се као прековремени рад. 

Право на додатак и висина додатка на основну зараду одређују се решењем. 
 

Додатак за додатно оптерећење на раду 
 

Члан 40. 
 Запослени је дужан да по писаном налогу непосредног руководиоца, ради и 
послове који нису у опису његовог радног места услед привременог повећаног обима 
посла, замене одсутног запосленог службеника или у случају да на одређено радно 
место није распоређен нити један службеник. 

Пре издавања налога запосленом, непосредни руководилац је у обавези да 
прибави сагласност послодавца за издавање налога.  

Запослени није у обавези да испитује постојање сагласности послодавца, већ 
поступа по налогу непосредног руководиоца. 

Запослени, који по писаном налогу непосредног руководиоца ради и послове 
који нису у опису његовог радног места услед привременог повећаног обима посла, 
услед одсуства другог запосленог или на пословима радног места на којима није 
распоређен нити један службеник, има право на додатак за додатно оптерећење на 
раду. 
 У писаном налогу се наводи назив радног места чије ће послове запослени 
обављати услед повећаног обима посла, као и разлоге који су довели до повећања 
обима посла или име запосленог који је одсутан са рада. 
 Додатак за додатно оптерећење од најмање 10 радних дана месечно или 10 
радних дана у континуитету у два календарска месеца износи 4% основне плате 
запосленог, односно 5% основне плате запосленог ако запослени обавља послове 
руководиоца унутрашње јединице. 

Додатак за додатно оптерећење од најмање 20 радних дана месечно или 20 
радних дана у континуитету у два календарска месеца износи 8% основне плате 
запосленог, односно 10% основне плате запосленог ако запослени обавља послове 
руководиоца унутрашње јединице.  

Додатак за прековремени рад искључује додатак за додатно оптерећење на 
раду. 

 
Члан 41. 

Запослени који прима минималну зараду има право на увећање по основу 
члана 38. и 39. Уговора, на накнаду трошкова и друга примања која се сматрају 
зарадом у складу са законом.  

Основица за обрачун плате из става 1. овог члана је минимална зарада.  
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Накнада плате 
 

Члан 42.  
Запослени има право на накнаду плате у висини просечне плате у претходних 

12 месеци, за време:  
1) коришћења годишњег одмора; 
2) плаћеног одсуства утврђеног законом и Уговором;  
3) стручног усавршавања на које га је упутио орган града;  
4) учешћа на научним скуповима, симпозијумима, конгресима, семинарима на 

које га је упутио орган града или орган синдиката;  
5) одласка на систематске и специјалистичке прегледе на које га је упутио 

послодавац;  
6) за које одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и 

здравље због неспровођења прописаних мера за безбедност и здравље на раду, у 
складу с прописима који регулишу безбедност и здравље на раду; 

7) док је нераспоређен 
8) за месец у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне 

болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са 
том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по 
основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и 
контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера 
изолације или самоизолације, а на основу решења надлежног органа (санитарног 
инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског 
органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или 
извештаја лекара о привременој спречености за рад (дознака), у складу са законом. 
Запослени остварује право по овом основу: 

- за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из 
средстава послодавца, односно буџета Републике Србије; 

- почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из 
средстава обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине 
накнаде плате, а из средстава послодавца, односно из средстава буџета 
Републике Србије за преостали износ разлике до висине од 100% основне 
плате. 
 
Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због 

привремене спречености за рад до 30 дана и то: 
1) у висини 80% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у коме је 

наступила привремена спреченост за рад, проузрокована болешћу или повредом 
ван рада, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са 
Законом о раду. 

2) у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у коме је 
наступила привремена спреченост за рад, проузрокована повредом на раду 
професионалном болешћу или малигним обољењем, с тим да не може бити нижа од 
минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду. 

 
Члан 43.  

 Накнаду плате за време одсуствовања с рада због привремене спречености за 
рад преко 30 дана и за време породиљског одсуства и одсуства с рада због неге 
детета, исплаћује послодавац истовремено са исплатом зараде осталим 
запосленима.  
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Члан 44.  
Запослени који је удаљен с рада због тога што је против њега покренут 

дисциплински поступак због теже повреде дужности из радног односа, док је удаљен 
с рада има право на накнаду плате у висини једне четвртине, а ако издржава 
породицу - у висини једне трећине основне плате за месец који претходи месецу у 
коме је покренут поступак.  

Запосленом против кога је дисциплински поступак обустављен или који је 
ослобођен у дисциплинском поступку, у даља три дана од наступања те чињенице, 
исплаћује се разлика између исплаћене накнаде плате и пуног износа основне 
плате.  

 
Накнада трошкова 

  
Члан 45.  

Запослени остварују право на накнаду трошкова службеног пута у земљи, 
службеног пута у иностранству, трошкове рада и боравка на терену сходном 
применом акта Владе којим се утврђује накнада трошкова државних службеника и 
намештеника. 
 

Члан 46.  
Послодавац је дужан да запосленом накнади трошкове превоза у јавном 

саобраћају ради доласка на рад и повратка са рада у висини од 100% од цене 
превозне карте у јавном саобраћају под условом да од места становања до места 
рада има више од једног регистрованог аутобуског стајалишта. 

Ради признавања и готовинске исплате трошкова превоза из става 1. овог 
члана запослени је дужан да послодавцу као доказ почетком календарске године 
достави фотокопију личне карте или очитану личну карту. 

Исплата у новцу врши се најкасније до 10. у месецу, за претходни месец.  
 

Члан 47. 
Послодавац је дужан да обезбеди средства и изврши плаћање годишњих 

лиценци Инжењерске коморе Србије, као и других лиценци и обука неопходних 
запосленима за обављање радних задатака. 
 

Друга примања  
 

Отпремнина због одласка у пензију  
 

Члан 48. 
Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на 

отпремнину у висини 5 просечних месечних плата које је остварио у претходних 12 
месеци, пре месеца у коме му престаје радни однос, с тим што она не може бити 
нижа од пет просечних месечних бруто зарада на нивоу Републике, по последњем 
објављеном податку Републичког завода за статистику на дан исплате. 

У случају да запослени има обуставе на плату, послодавац може да исте 
одбије од износа отпремнине из става 1. овог члана и запосленом исплати 
преосталу разлику. 
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Отпремнина запосленом који је остао нераспоређен  
 

Члан 49.  
Запосленом за кога се утврди да је нераспоређен, исплаћује се отпремнина за 

сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује 
право на отпремнину у висини 1/3 просечне месечне бруто зарада на нивоу 
Републике, по последњем објављеном податку Републичког завода за статистику у 
моменту у коме је донето решење којим је утврђено да је нераспоређен.  

Послодавац је дужан да отпремнину из става 1. овог члана исплати 
запосленом пре престанка радног односа.  

У случају да запослени има обуставе на плату, послодавац може да исте 
одбије од износа отпремнине из става 1. овог члана и запосленом исплати 
преосталу разлику. 
 

Поклон деци запосленог  
 

Члан 50.  
Послодавац обезбеђује деци запосленог старости до 15 година живота поклон 

за Нову годину у виду новчане честитке или поклон - пакета, у договору са 
репрезентативним синдикатима, а у вредности до неопорезивог износа који је 
предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана, а најмање до 50% 
неопорезивог износа предвиђеног законом.  

Право из става 1. Овог члана обезбеђује се и деци лица које је радно 
ангажовано по основу уговора ван радног односа код послодавца најмање три 
месеца са прекидима или непрекидно у календарској години у којој се обезбеђује ово 
право и ако је у уговорном односу на дан остваривања овог права. 

Послодавац може да обезбеди запосленим женама за Дан жена - 8. март 
поклон у вредности која је предвиђена ставом 1. овог члана, односно други пригодан 
поклон. 

 
Накнада трошкова селидбе запосленог 

 
Члан 51. 

 Накнада трошкова селидбе остварује се под условом да се запослени упућује 
на рад ван места његовог запослења односно ван седишта органа града. 
 Захтев за накнаду трошкова селидбе подноси се руководиоцу у року од осам 
дана од дана пресељења. 
 Накнада за селидбене трошкове одговара висини стварних трошкова превоза 
ствари које  служе за потребе домаћинства, а исплаћује се по подношењу 
одговарајућег доказа о трошковима пресељења. 
 

Солидарна помоћ  
 

Члан 52. 
Запослени има право на солидарну помоћ у току године за:   

1) Помоћ породици у случају смрти запосленог у висини 2 просечне бруто плате 
по запосленом код послодавца, а запосленом у случају смрти брачног, односно 
ванбрачног друга или детета запосленог у висини 1 просечне бруто плате по 
запосленом код послодавца;  
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 (Неопходни докази уз захтев: Извод из матичне књиге умрлих, Доказ о 
сродству); 

2) Помоћ запосленом у случају смрти родитеља запосленог у висини 50% 
просечне бруто плате по запосленом код послодавца, а у случају смрти других 
сродника који живе у заједничком домаћинству са запосленим, у висини 25% 
просечне бруто плате по запосленом код послодавца;  

 (Неопходни докази уз захтев: Извод из матичне књиге умрлих, Доказ о 
сродству и очитана лична карта); 

3) Помоћ због дуже болести запосленог (дуже од 30 дана привремене 
спречености за рад) у износу 30% просечне бруто зараде по запосленом код 
послодавца; 

 (Неопходни докази уз захтев: Фотокопија „Извештаја о привременој 
спречености за рад“ Образац  ОЗ-6); 

4) Помоћ због теже болести запосленог, брачног друга запосленог, ванбрачног 
друга запосленог или детета запосленог у износу од 1 просечне бруто зараде по 
запосленом код послодавца;  

 (Неопходни докази уз захтев: Фотокопија медицинске документације којом се 
потврђује постојање  болести – не старије од 1 године, Доказ о средству) 

5) Помоћ због теже болести осталих чланова уже породице запосленог у износу 
од 50% просечне бруто зараде по запосленом код послодавца;  

 (Неопходни докази уз захтев: Фотокопија медицинске документације којом се 
потврђује постојање  болести – не старије од 1 године; Доказ о сродству) 

6) Помоћ за набавку медицинско - техничких помагала за случај телесног 
оштећења за запосленог или члана уже породице у висини разлике износа са 
приложене фактуре и износа који одобрава РФЗО, а највише до износа просечне 
бруто плате по запосленом код послодавца. Под помагалима у смислу овог става, 
сматрају помагала из „Правилника о медицинско – техничким помагалима која се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања“;  

 (Неопходни докази уз захтев: Фотокопија документације издате од стране 
РФЗО о признавању права на помагало; Фотокопија фактуре, Доказ о 
сродству); 

7) Помоћ услед настанка инвалидности или преостале радне способности 2. и 3. 
степена запосленог у износу просечне бруто плате по запосленом код послодавца;  

 (Неопходни докази уз захтев: Фотокопија акта надлежног органа којим се 
утврђује постојање инвалидности или оцена радне способности, односно 
преостала радна способност.); 

8) Помоћ ради здравствене рехабилитације запосленог, детета или усвојеника 
запосленог, у висини од једне просечне бруто зараде код послодавца; 

 (Неопходни докази уз захтев: Фотокопија медицинске документације којом се 
потврђује потреба за здравственом рехабилитацијом од стране лекара-
специјалисте; Оцена о потреби за рехабилитацијом од стране РФЗО без 
обзира да ли је иста позитивна или негативна, Доказ о сродству) 
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9) Помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља у 
висини 2 просечне бруто плате по запосленом код послодавца;  

 (Неопходни докази уз захтев: Извод из матичне књиге умрлих, Доказ о 
сродству) 

10) Помоћ за ублажавање последица елементарних непогода и других непогода 
(пожар, поплава, олуја, померање и клизање земљишта и сличне природне 
непогоде) у висини процењене штете, а највише до висине просечне месечне бруто 
зараде по запосленом код послодавца;  

 (Неопходни докази уз захтев: Записник или други документ којим се 
потврђује постојање штете; Предмер и предрачун радова за санацију 
израђен од стране стручног лица грађевинске или архитектонске струке, 
уколико се из другог приложеног документа не може утврдити висина 
штете.) 

11) Помоћи за рођење детета запосленог у висини просечне бруто плате по 
запосленом код послодавца у једнократном износу;  

 (Неопходни докази уз захтев: Извод из матичне рођених за дете) 
12) Месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је 
смрт наступила за време радног односа код послодавца – у висини 50% просечне 
зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике. Право на месечну стипендију 
током редовног школовања имају и деца, раније преминулих запослених, а почев од 
школске 2022/23 године.  

 (Неопходни докази уз захтев: Уверење / потврда којим се потврђује статус 
редовног ученика или редовног студента, доказ о сродству за преминулим 
запосленим); 

13) За набавку лекова за теже болести запосленог или члана уже породице у 
висини приложене фотокопије фактуре а највише до 25% просечне бруто плате по 
запосленом код послодавца.  

 (Неопходни докази уз захтев: Фотокопија медицинске документације којом се 
потврђује потреба за леком – не старија од 1 године; Фотокопија фактуре, 
Доказ о сродству);  

14) Помоћ запосленој, брачном или ванбрачном другу запосленог за  вантелесну 
оплодњу у висини просечне бруто плате по запосленом код послодавца.  

 (Неопходни докази уз захтев: Фотокопија медицинске документације, Извод 
из матичне књиге венчаних уколико се захтев подноси за брачном или 
ванбрачног друга запосленог); 

Члановима уже породице, у смислу овог члана, сматрају се брачни друг, 
ванбрачни друг, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ. 

 
О праву запосленог  запосленог на солидарну помоћ за тежу болест из става 

1. тачка 4. и тачка 5. и набавку лекова за теже болести из става 1. тачка 13. одлучује 
послодавац, а на основу мишљења Одбора за безбедност и здравље на раду, кога 
формира Градско веће града Краљева, у складу са чланом 23. Уговора. 
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Запослени подноси захтев за остваривање права на солидарну помоћ из става 
1. овог члана послодавцу који одлучује о остваривању права на солидарну помоћ на 
основу писаног захтева и документације којом се доказује основаност захтева.  

Послодавац је дужан да по захтеву запосленог за солидарну помоћ у 
случајевима из става 1. овог члана, без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од 
дана подношења захтева, донесе решење.  

Послодавац одлучује о праву на солидарну помоћ посебним решењем, а у 
складу Уговором. 

О праву из става 1. тачка 12. одлучује послодавац, за сваку школску годину 
понаособ. 

 
Давања по основу овог члана имају карактер солидарне помоћи, те стога не 

подлежу обавези накнадног правдања достављањем рачуна или других доказа 
након примљене помоћи. 

 
Члан 53.  

Солидарна помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја 
исплаћује се свим запосленима који су у радном односу код послодавца, на дан 
исплате, по следећим критеријумима: 

• запосленом чији је износ нето плате, у месецу који претходи месецу исплате, 
до 60.000,00 динару у пуном износу утврђене солидарне помоћи; 

• запосленом чији је износ нето плате, у месецу који претходи месецу исплате, 
од 60.000,01 до 90.000,00 умањено за 10 % од пуног износа утврђене 
солидарне помоћи и  

• запосленом чији је износ нето плате од 90.000,01 динара умањено за 20 % од 
пуног износа утврђене солидарне помоћи.  

Висина солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног 
положаја се утврђује одлуком, за сваку годину понаособ, у складу са расположивим 
средствима у буџету града Краљева а највише до просечне зараде код послодавца 
без пореза и доприноса, у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата, о 
чему одлуку доноси Градско веће града Краљева за сваку годину понаособ, у складу 
са расположивим буџетским средствима. 

 
Члан 54. 

Породица има право у случају смрти запосленог на накнаду оних трошкова 
погребних услуга који су прописани актом о трошковима локалног комуналног 
погребног предузећа у месту сахране. 

Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у 
висини приложених фотокопија рачуна, а највише до висине просечне месечне бруто 
зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике. 

Уколико се смртни случај десио на територији Републике Србије ван места 
пребивалишта запосленог, па је потребно извршити превоз ради сахране у место 
пребивалишта, породица остварује право на накнаду трошкова транспорта. 

Породица остварује право на накнаду трошкова транспорта из става 3. овог 
члана уколико се смртни случај десио ван територије Републике Србије ван места 
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пребивалишта запосленог, ако је запослени боравио на тој територији по захтеву 
послодавца ради обављања послова из надлежности послодавца и ако накнада 
трошкова није обезбеђена из одговарајућег осигурања. 

Изузетно, ако запослени нема породицу, право на накнаду трошкова остварује 
лице које поднесе доказ да је сносило трошкове погребних услуга. 

Породицом у смислу овог члана сматрају се брачни и ванбрачни партнер 
запосленог, деца и родитељи запосленог. 

 
Члан 55. 

Запослени има право на накнаду трошкова погребних услуга, у случају смрти 
члана уже породице. 

Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у 
висини приложених фотокопија рачуна, а највише у висини 50% просечне месечне 
бруто зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике. 

Уз захтев за накнаду трошкова погребних услуга прилажу се извод из матичне 
књиге умрлих и доказ о постојању сродства. 

Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни или ванбрачни 
партнер, деца и родитељи запосленог. 

 
Јубиларна награда  

 
Члан 56. 

Послодавац је дужан да запосленом исплати Јубиларну награду поводом 
јубиларне године рада код послодавца, по последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику, и то на следећи начин: 

 
- за 5 година рада код послодавца  – 1 просечна нето зарада у Републици Србији; 
- за 10 година рада код послодавца  – 1 просечна бруто зарада у Републици Србији; 
- за 15 година рада код послодавца  – 1,5 просечна нето зарада у Републици Србији; 
- за 20 година рада код послодавца  – 1,5 просечна бруто зарада у Републици Србији; 
- за 25 година рада код послодавца  – 2 просечне нето зараде у Републици Србији; 
- за 30 година рада код послодавца  – 2 просечне бруто зараде у Републици Србији; 
- за 35 година рада код послодавца  – 3 просечне нето зараде у Републици Србији; 
- за 40 година рада код послодавца  – 3 просечне бруто зараде у Републици Србији. 

 
Запослени остварује право на јубиларну награду за навршених 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 35 и 40 година рада проведених у радном односу у државном органу, органу 
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, без обзира на то у ком 
органу је запослени остварио права из радног односа. 

У случају да је Послодавац преузео послове и запослене од другог 
послодавца који је престао да постоји, као услов за остваривање права на јубиларну 
награду рачунају се и године рада у радном односу код тог послодавца. 

Право на јубиларну награду стиче се наредног дана по испуњењу услова из 
става 2. овог члана, осим код запослених који одлазе у пензију у години у којој 
остварују право на јубиларну награду, који се стичу право на јубиларну награду првог 
радног дана у години у којој одлазе у пензију. 

Право на јубиларну награду за 5, 15 и 25 година рада проведених код 
послодавца, остварују и запослени који су током 2022. године навршили 5 или 15 или 
25 година рада код послодавца. 
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Јубиларна награда додељује се на основу службене евиденције надлежног 
органа града.  

Ако запосленом престане рад у органу града, а остварио је право на јубиларну 
награду, награда ће се исплатити запосленом након престанка рада или његовом 
наследнику.  

Запослени има право на јубиларну награду код послодавца ако то право у 
календарској години није остварио у другом државном органу, органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе у којем је радио пре рада код 
последњег послодавца. 

 
Годишња награда  

 
Члан 57.  

Запослени може остварити право на годишњу награду у складу са законом.  
Годишња награда исплаћује се запосленом, по правилу, једнократно, у месецу 

јануару, а учесници се могу споразумети и о томе да се годишња награда 
запосленом исплати изузетно у више делова.  

О висини и начину исплате годишње награде учесници у закључивању 
Уговора преговарају у поступку израде акта о буџету града Краљева.  

 
VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ЗАПОСЛЕНИ И ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Члан 58.  

Послодавац је дужан да пре доношења програма рационализације, односно 
смањења броја запослених са репрезентативним синдикатом и Националном 
службом за запошљавање предузме мере за запошљавање вишка запослених. 

Послодавац је дужан да у поступку рационализације размотри предлоге 
репрезентативног синдиката и да га обавести о свом ставу у року који не може бити 
дужи од осам дана. 

Послодавац је дужан да приликом смањења броја запослених узме у обзир 
могућност: 

1) распоређивања на друге послове; 
2) преквалификације, доквалификације и додатног образовања; 
3) рада са непуним радним временом или не краћим од половине радног времена; 
4) остваривање других права у складу са законом. 

Службеник коме је решењем утврђено да је нераспоређен у складу са законом, 
има право на накнаду плате у висини од 65% основне плате за месец који претходи 
месецу у коме је донесено првостепено решење да је нераспоређен, за време док је 
нераспоређен. 
 

Члан 59. 
Запосленом не може престати радни однос по основу престанка потребе за 

радом:  
 ако је у питању трудница;  
 за време породиљског одсуства;  
 за време одсуства с рада због неге детета;  
 за време одсуства с рада због посебне неге детета; 
 за време привремене спречености за рад (услед болести или повреде);  
 ако је запосленом утврђена категорија инвалидности, односно преостала радна 

способност;  
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 ако је једини хранилац малолетног детета;  
 ако има дете теже ометено у развоју;  
 ако је жена са дететом до две године живота чији укупни месечни приход по члану 

домаћинства не прелази износ минималне зараде у претходних шест месеци пре 
месеца у којем је утврђиван престанак потребе за радом. 

Запослени са дететом до 15 године живота чији укупан месечни приход по 
члану домаћинства не прелази износ минималне зараде и запослени који је једини 
хранилац детета теже ометеног у развоју и једини хранилац малолетног детета, има 
предност да остане у радном односу у односу на друге запослене на радном месту 
на којем се смањује број извршилаца без обзира на критеријуме за утврђивање 
вишка запослених. 

 
IX НАКНАДА ШТЕТЕ  

 
Члан 60.  

Запослени је одговоран за штету коју на раду или у вези с радом, намерно или 
крајњом непажњом, проузрокује послодавцу - у складу са законом и Уговором.  

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени одговоран је за део 
штете коју је проузроковао.  

Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете коју је 
проузроковао, сматра се да су сви запослени под једнако одговорни и штету 
надокнађују у једнаким деловима.  

Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са 
умишљајем, за штету одговарају солидарно.  

Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала и ко је штету 
проузроковао, утврђује комисија коју формира послодавац и у којој учествују и 
представници синдиката. 

О утврђивању постојања штете обавештава се Синдикат.  
 

Члан 61.  
Послодавац одговара за штету проузроковану запосленом на раду или у вези 

с радом, према општим правилима облигационог права.  
Послодавац и запослени могу да закључе писани споразум којим одређују 

висину и начин накнаде штете, а који има снагу извршне исправе. 
 

X ПРАВО НА ШТРАЈК 
  

Члан 62.  
Запослени могу организовати штрајк и штрајк упозорења, у складу са законом 

и под условима утврђеним Уговором.  
 

Члан 63.  
Одлуку о ступању у штрајк и штрајк упозорења доноси орган Синдиката, 

одређен општим актом Синдиката, или већина запослених.  
Одлуком о ступању у штрајк утврђују се: захтеви запослених, време почетка 

штрајка, место окупљања учесника у штрајку ако се штрајк испољава окупљањем 
запослених, као и штрајкачки одбор који заступа интересе запослених и који у 
њихово име води штрајк.  
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Члан 64.  
Штрајк упозорења је једносатни прекид рада запослених у току радног дана, уз 

минимум процеса рада. 
Одлуку о штрајку упозорења Синдикат доставља послодавцу, најмање 48 сати 

пре почетка штрајка упозорења, ради мирног решења спорних питања преговорима.  
 

Члан 65.  
Штрајк је прекид рада запослених током радног времена, уз обављање 

минимума процеса рада.  
Одлуку о штрајку Синдикат доставља послодавцу, најмање десет дана пре 

почетка штрајка, ради мирног решења спорних питања преговорима. 
  

Члан 66.  
Овлашћени представници послодавца и Синдиката у обавези су да све време 

од најаве штрајка упозорења или штрајка, и све време трајања штрајка упозорења 
или штрајка, преговарају ради мирног решења спорних питања и отклањања разлога 
који су довели до штрајка упозорења или штрајка. 

  
Члан 67. 

  Минимум процеса рада утврђује послодавац, водећи рачуна о околностима 
значајним за остварење потребе грађана, предузећа и других субјеката.  

При утврђивању минимума процеса рада послодавац узима у обзир мишљење 
и предлоге синдиката. 

Послодавац је дужан да приликом остваривања минимума процеса рада 
првенствено ангажује запослене који не учествују у штрајку, а тек након тога, уколико 
има потребе, и запослене који учествују и штрајку.  

Послодавац не може својим актом о утврђивању минимума процеса рада у 
истом предвидети ангажман овлашћених представника Синдиката који учествују у 
штрајку и чланова штрајкачког одбора.  

 
Члан 68. 

Запослени који учествује у штрајку остварује основна права из радног односа, 
осим права на плату, а права из социјалног осигурања - у складу с прописима о 
социјалном осигурању.  

 
Члан 69. 

Организовање штрајка односно учешће у штрајку под условима утврђеним 
законом и Уговором, не представља повреду радне обавезе, не може бити основ за 
покретање поступка за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности 
запосленог и не може као последицу имати престанак радног односа запосленог. 
  

XI УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 
  

Уређење радно-правних и економских односа запослених  
 

Члан 70.  
У поступку доношења општег акта из надлежности Скупштине града Краљева, 

Градског већа града Краљева или послодавца, који су значајни за дефинисање 
радно-правног или финансијског положаја запослених у органима, стручним 
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службама и посебним организацијама града, обрађивач општег акта обавезно 
прибавља мишљење Синдиката на нацрте, односно предлоге тих аката.  

Синдикат је у обавези да дâ своје мишљење у року од 15 дана, од дана 
пријема захтева обрађивача.  
 

Члан 71.  
Начелник Градске управе прибавља мишљење Синдиката на Предлог 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у органима, 
јавним службама и посебним организацијама града, односно на предложене измене 
и допуне Правилника, пре достављања истог Градском већу града Краљева на 
разматрање и усвајање.  

Синдикат је у обавези да дâ своје мишљење у року од 15 дана од дана 
пријема захтева начелник Градске управе.  
 

Члан 72.  
На поднети писмени захтев, Послодавац доставља Синдикату обавештење 

или мишљење о примени закона или општег акта који утиче на материјални, 
економски и социјални положај запослених, најкасније у року од 15 дана.  

 
Синдикат 

 
Члан 73.  

Запослени имају право да приступају синдикату, организују његове органе, 
утврђују и спроводе програме и активности организације синдиката у складу са 
законом и колективним уговором.  

 
Члан 74.  

Синдикат самостално доноси правила о свом раду и организује изборе својих 
органа.  

Синдикат не може бити распуштен, односно његова делатност не може бити 
обустављена или забрањена актом послодавца.  
 

Обезбеђивање услова за рад  
 

Члан 75.  
Послодавац, без накнаде трошкова, обезбеђује услове за рад Синдиката и то:  
1) коришћење пословне просторије (канцеларије) за редован рад Синдиката, у 

свом седишту;  
2) коришћење просторија за састанке Синдиката у седишту и организационим 

јединицама ван седишта послодавца, тако да се коришћењем просторија не утиче на 
ефикасно обављање послова из надлежности послодавца;  

3) административну и техничку помоћ, употребу телефона, телефакса, 
рачунарске технике и опреме за умножавање и копирање материјала;  

4) обрачун и наплату синдикалне чланарине, осталих средстава у складу са 
општим актима Синдиката и израду завршног рачуна;  

5) организовање и одржавање синдикалних састанака чланства, који на 
годишњем нивоу не могу трајати дуже од 16 часова укупно, под условом да се тиме 
не утиче на ефикасно обављање послова из надлежности органа града;  

6) могућност истицања обавештења и битних докумената Синдиката на 
огласним таблама и на интерној информационој мрежи града Краљева;  
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7) самостално уређивање линка на интернет мрежи и интерној мрежи града 
Краљева, као и сопствену уређивачку политику информисања запослених, односно 
чланова Синдиката.  

У складу са ставом 1. овог члана, овлашћени представник Синдиката има 
право да користи средства рада којима располаже у оквиру свог радног места у 
Организационој јединици у којој је распоређен, за потребе вршења синдикалне 
функције (рачунарска и телефонска опрема, уређаји за умножавање и копирање 
материјала, папир за штампање и сл.), као и на боравак у пословним просторијама 
ван радног времена. 

 
Члан 76.  

Овлашћени представници Синдиката јесу председник и његов заменик. 
  

Члан 77. 
 

Председник синдиката има право на плаћено одсуство од 50 радних часова 
месечно, ради обављања  синдикалне функције, у складу са Законом о раду, као и 
увећану месечну зараду за 15%, на име накнаде за обављање функције. 

Заменик председника синдиката има право на плаћено одсуство од 40 радних 
часова месечно, ради обављања синдикалне функције, у складу са Законом о раду. 

 
Члан 78. 

 
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у 

неповољан положај запосленог, а нарочито овлашћеног представника 
репрезентативног синдиката и члана штрајкачког одбора због његовог статуса или 
активности у својству представника запослених, чланства у синдикату или учешћа у 
синдикалним активностима. 

Под неповољнијим положајем у смислу ставе 1. овог члана сматра се и 
распоређивање, односно премештај на радно место за које је одређен нижи 
коефицијент за обрачун основне плате од оног коефицијента који је запослени имао 
пре избора за овлашћеног представника синдиката или члана органа синдиката, због 
његовог статуса или активности у својству председника синдиката, чланства у 
синдикату или учешће у синдикалним активностима. 
 

 Члан 79.  
 

Овлашћени представник синдиката, који је изабран на функцију у синдикату 
вишег нивоа организовања, има право на мировање радног односа у складу са 
законом. 

 
 Члан 80.  

 
Послодавац може да уз исплате месечне плате запосленима обезбеди 

средства из изворних прихода остварених у складу са законом од најмање 0,50% на 
масу средстава плаћених на име плате за превенције радне инвалидности и 
рекреативни одмор запослених у складу са колективним уговором код послодавца и 
финансијским средствима обезбеђеним за ове намене. 
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Члан 81. 
 

Послодавац прихвата обавезу да се уздржи од деловања којим би поједини 
синдикат био доведен у повлашћени или подређени положај. 

Повредом права на синдикално организовање, између осталог, сматра се и 
притисак на запослене да се ишчлане из синдиката или да се учлане у одређени 
синдикат. 
 

Члан 82. 
 

Чланови органа Синдиката, као и запослени који је изабран у органе 
синдиката ван организације Синдиката, имају право на плаћено одсуство с рада због 
присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама, конгресима и 
другим синдикалним активностима.  

Овлашћени представник Синдиката има право на плаћено одсуство с рада док 
трају преговори око закључења колективног уговора код послодавца, на дан 
одржавања састанка у вези са преговорима. 

Представник Синдиката има право на плаћено одсуство с рада оног дана 
када, као овлашћен:  

1) присуствује поступку којим се утврђује дисциплинска одговорност члана 
Синдиката;  

2) заступа члана Синдиката у радном спору.  
Време проведено у вршењу синдикалних послова у смислу овог члана, сматра 

се временом проведеним на раду.  
 

 
XII ВАЖЕЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

  
Члан 83.  

 
Уговор се закључује на период од три године.  

 
Члан 84.  

 
По истеку рока из члана 83. Уговора, Уговор престаје да важи ако се учесници 

Уговора другачије не споразумеју најкасније 30 дана пре истека његовог важења.  
Важење Колективног уговора пре истека рока из члана 83. Уговора, може 

престати споразумом потписника или отказом. 
Колективни уговор могу отказати са једне стране градоначелник, а са друге 

стране сви синдикати потписници колективног уговора. 
У случају отказа Колективног уговора, уговор се примењује најдуже 6 месеци 

од дана отказивања, с тим што су учесници дужни да поступак преговарања започну 
најкасније у доку од 15 дана о дана подношења отказа. 

 
Члан 85.  

 
Важење Уговора може престати пре рока наведеног у члану 83. Уговора, ако 

Послодавац и Синдикат закључе нов колективни уговор. 
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XIII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И ПРИМЕНА УГОВОРА  
 

Арбитража  
 

Члан 86. 
 Спорна питања у примени Уговора решава Арбитража.  

Арбитража се састоји од пет чланова, од којих су два члана представници 
послодавца, а два члана су представници репрезентативних синдиката. Пети 
независни члан арбитраже мора да буде дипломирани правник који се баве радним 
односима, с најмање десет година радног искуства у струци. који се баве радним 
односима. 

Послодавац сачињава листу од три кандидата за независног члана. 
Независног члана арбитраже одређују репрезентативни синдикати, са листе 

предложених стручњака. 
Радом арбитраже руководи независни члан. Чланови Арбитраже које именују 

Послодавац морају да буду дипломирани правници, с најмање десет година радног 
искуства у струци.  

Мандат Арбитраже је три године од дана именовања.  
 

Члан 87. 
 Арбитража одлучује о спорним питањима на основу захтева Послодавца, органа 

града или Синдиката.  
Одлуке Арбитраже морају бити образложене.  
Одлуке Арбитраже о спорном питању коначне су и обавезујуће за уговорне 

стране.  
Одлуке Арбитраже објављују се без образложења у "Службеном листу града 

Краљева". 
  

Члан 88.  
Арбитража ради у седницама које сазива и води председник Арбитраже.  
Одлуке Арбитраже доносе се већином гласова чланова.  
О раду Арбитраже води се записник.  

 
Праћење примене колективног уговора  

 
Члан 89.  

Послодавац и Синдикат могу да образују заједничко радно тело за праћење 
примене Уговора.  

 
Члан 90. 

На права, обавезе и одговорности запослених код послодавца, који нису 
регулисани овим уговором, сходно ће се примењивати одговарајуће одредбе Закона 
о раду, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о заштити 
узбуњивача и Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне 
самоуправе. 
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XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 91. 
 Послодавац је у обавези да у свом буџету предвиди позиције и средства за 
реализацију обавеза проистеклих из овог Уговора. 
 

Члан 92.  
Овај Колективни уговор, после закључивања, ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања на огласној табли Градске управе града Краљева, а објавиће се и 
у „Службеном листу града Краљева“. 

 

ГРАД КРАЉЕВО 
Број:3314/22 
Дана 30.11.2022. године 

 

Синдикат запослених у органима 
     града Краљева „Општинар“ 

     Председник 
Дарко Рудњанин,с.р. 

 
 
 

         Градоначелник града Краљевадр 
Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 

Синдикална организација запослених 
у органима града Краљева 

                 Председник 
    Зоран Туцаковић, дипл. правник,с.р. 

АСНС – Управа града Краљева 
Председник 

Александар Петровић,с.р. 
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Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале

претплатнике
Штампа: „Graficolor” д.о.о. Краљево - е пошта: graficolor.cv@gmail.com


