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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА КРАЉЕВА

163.

На основу члана 44, у вези са чланом 
66. став 4. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др. закон  и 101/16-др. закон) и члана 
58. став 1. тачка 5. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст),

градоначелник града Краљева, дана 31. 
маја 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о одређивању лица задуженог 
за спровођење мера 

популационе политике на територији 
града Краљева

I – Одређује се Милун Јовановић, члан 
Градског већа града Краљева, за лице за-
дужено за спровођење мера популационе 
политике на територији града Краљева.

II – Задатак лица из тачке I овог решења 
је да разматра и предлаже мере за уна-
пређење популационе политике као и мере 
за унапређење међусекторске сарадње у 
овој области, даје иницијативу за измену 
аката на локалном нивоу,  сарађује и уче-

ствује у активностима установа здравстве-
не заштите, социјалне заштите и образов-
но васпитних-установа у области попула-
ционе политике, сарађује са привредним, 
верским и невладиним организацијама у 
циљу спровођења мера од интереса за по-
пулациону политику на територији града 
Краљева.

 III – Ово решење објавити у „Службе-
ном листу града Краљева“.

Градоначелник града Краљева
Број: 011- 175 /2018-I 
Дана 31.05.2018. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

164.

На основу члана 5. став 6. и члана 58. 
став 1. и став 2. Закона о буџетском систе-
му («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), члана 44. тачка 5) 
и члана 66. став 4. Закона о локалној са-
моуправи («Службени гласник РС», број 
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. за-
кон), члана 58. тачка 5), члана 87. и чла-
на 121. став 1. Статута града Краљева 
(«Службени лист града Краљева», број 
7/18 - пречишћен текст), члана 12. чла-
на 14. и члана 40. Одлуке о буџету града 
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Краљева за 2018. годину («Службени лист 
града Краљева», број 32/17),  

градоначелник града Краљева, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о отварању апропријације по основу 
наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти

1. Наменска трансферна средства од
другог нивоа власти (која су на основу 
Споразума о коришћењу трансферних 
средстава из буџета Републике Србије 
за 2018. годину за припремни предшкол-
ски програм број 401-00-100/2018-08 од 
25.01.2018. године, закљученим између 
Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије и града 
Краљева и Решења о исплати средстава 
Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, број 
451-02-123/3/2018/08 од 31.01.2018. годи-
не), пренета на уплатни рачун јавних при-
хода број 840-733144843-53 код Управе за 
трезор дана 30.05.2018. године, као текући 
наменски трансфер од Републике у корист 
нивоа градова (извод број 100), у укупном 
износу од 3.865.783,00 динара, користиће 
се за реализацију припремног предшкол-
ског програма.

2. По основу уплате наменских сред-
става из тачке 1. овог решења, увећавају 
се планирана средства Одлуком о буџету 
града Краљева за 2018. годину («Службе-
ни лист града Краљева», број 32/17) за из-
нос наменског трансфера од 3.865.783,00 
динара.

3. Средства у укупном износу од
3.865.783,00 динара, распоређују се у 
оквиру члана 14. Одлуке о буџету гра-
да Краљева за 2018. годину  («Службени 
лист града Краљева», број 32/17) и то:

- Раздео 5, глава 12 – Предшколска 
установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, 
Програм 2001 – Предшколско васпитање 
и образовање, Функција 911- Предшкол-
ско образовање, Прог. акт/Пројекат 0001 – 
Фунционисање и остваривање предшкол-
ског васпитања и образовања, позиција 
328, економска класификација 411-Плате, 

додаци и накнаде запослених у износу од 
3.271.201,87 динара (извор 07),

- Раздео 5, глава 12 – Предшколска 
установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, 
Програм 2001 – Предшколско васпитање 
и образовање, Функција 911- Предшкол-
ско образовање, Прог. акт/Пројекат 0001 – 
Фунционисање и остваривање предшкол-
ског васпитања и образовања, позиција 
329, економска класификација 412-Со-
цијални доприноси на терет  пслодавца у 
износу од 585.545,13 динара (извор 07) и

- Раздео 5, глава 12 – Предшколска 
установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, 
Програм 2001 – Предшколско васпитање 
и образовање, Функција 911- Предшкол-
ско образовање, Прог. акт/Пројекат 0001 – 
Фунционисање и остваривање предшкол-
ског васпитања и образовања, позиција 
339, економска класификација 426-Мате-
ријал у износу од 9.036,00 динара (извор 
07), увећањем планираних расхода апро-
пријације за износ наменског трансфера 
од другог нивоа власти (извор 07).

4. Обавезује се Предшколска установа
,,Олга Јовичић Рита“ Краљево, као кори-
сник одобрених наменских средства, да 
средства у износу од 3.865.783,00 динара, 
користи искључиво за реализацију програ-
ма из тачке 1. овог решења, а град Краље-
во као потписник Споразума се обавезује 
да достави извештај о преносу средстава. 

5. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева, Одељење за 
друштвене делатности Градске управе 
града Краљева и Предшколска установа 
,,Олга Јовичић Рита“ Краљево.

6. Ово решење објавити у «Службеном
листу града Краљева».

О б р а з л о ж е њ е

На основу Споразума о коришћењу 
трансферних средстава из буџета Репу-
блике Србије за 2018. годину за припрем-
ни предшколски програм број 401-00-
100/2018-08 од 25.01.2018. године, закљу-
ченим између Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја Републике Ср-
бије и града Краљева и Решења о исплати 
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средстава Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, 
број 451-02-123/3/2018/08 од 31.01.2018. 
године, пренета су средства у износу од 
3.865.783,00 динара, као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа 
градова на уплатни рачун јавних прихода, 
број 840-733144843-53 дана 30.05.2018. 
године (извод број 100). Предшколска 
установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево 
се обратила Одељењу за привреду и фи-
нансије Градске управе града Краљева 
захтевом за отварање апропријација дана 
03.05.2018. године. Уплаћена трансфер-
на средства од другог нивоа власти се 
распоређују у оквиру члана 14. Одлуке 
о буџету града Краљева за 2018. годину  
(«Службени лист града Краљева», број 
32/17) Предшколској установи ,,Олга Јо-
вичић Рита“ Краљево, и то на позицију 
328, економска класификација 411-Плате, 
додаци и накнаде запослених у износу од 
3.271.201,87 динара (извор 07), позицију 
329, економска класификација 412-Со-
цијални доприноси на терет  послодавца 
у износу од 585.545,13 динара (извор 07) 
и позиција 339, економска класификација 
426-Материјал у износу од 9.036,00 дина-
ра (извор 07).

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у члану 40. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2018. годину  
(«Службени лист града Краљева», број 
32/17), којим је прописано да у случају 
када виши ниво власти својим актом опре-
дели нижем нивоу власти наменска сред-
ства за надокнаду штета услед елемен-
тарних непогода, односно друга намен-
ска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису 
могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду 
и финансије Градске управе града Краље-
ва, градоначелник града Краљева доноси 
решење о извршењу издатака по том ос-
нову.

Решење доставити: Одељењу за при- 
вреду и финансије Градске управе гра-
да Краљева, Одељењу за послове органа 
Града, Одељењу за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева, Предшкол-
ској установи ,,Олга Јовичић Рита“ Краље-
во, Управи за трезор и архиви.

Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-15/2018
Дана: 31. мај 2018. године   

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

165.

На основу члана 7. Закона о озакоњењу 
објеката („Службани гласник РС“, број 
96/15) и члана 58. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст),

градоначелник града Краљева, дана 05. 
јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИСИВАЊЕ ОБЈЕКАТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
У 2018. ГОДИНИ

I

Образује се Комисија за пописивање 
објеката на територији града Краљева у 
2018. години (у даљем тексту: Комисија), 
у коју се именују за пописиваче:

1. Милан Басарић
2. Сања Миленковић
3. Зоран Бошковић
4. Данка Дакић
5. Сузана Васиљевић
6. Верица Тодоровић
7. Славица Љубојевић
8. Далибор Мијатовић
9. Јелена Кокотовић
10. Снежана Вељовић
11. Перица Митровић
12. Јелена Аладић
13. Наташа Томашевић
14. Сузана Величковић
15. Марија Кораћ
16. Ивана Карапанџић
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17. Милан Мићовић
18. Драгана Планојевић
19. Иван Отовић
20. Анђела Илић
21. Лазар Лазовић
22. Михајло Љубичић
23. Љиљана Оровић
24. Биљана Главчић
25. Ана Кнежевић
26. Верица Вулић
27. Весна Милошевић
28. Марија Костовић
29. Александра Никачевић
30. Милена Букарица
31. Горица Ратковић
32. Јелена Ристић
33. Светлана Бараћ

II

Задатак пописивача је да:
- поступа по налогу Комисије за спро-

вођење пописа незаконито изграђених 
објеката на територији града Краљева и 
грађевинског инспектора;

- врши попис објеката на територији за 
коју је одређен;

- попише све објекте изграђене, озида-
не који се налазе на парцели;

- прецизно утврди и унесе све податке о 
власнику парцеле, власнику објекта, наме-
ни објекта и спратности објекта;

- преда уредно попуњене и потписане 
пописне листе  у прописаном року;

- носи идентификациону картицу коју 
је дужан да покаже приликом уласка на 
парцелу;

- обавести грађевинског инспектора 
уколико буде спречен да уђе на локацију;

- извршава дневну динамику пописа 
од минимум десет објеката који се морају 
дневно пописати;

- сачињава помоћне скице уколико се 
на парцели налази више објеката различи-
тих власника. 

III

У случају да пописивач, по процени Ко-
мисије за спровођење пописа незаконито 

изграђених објеката на територији града 
Краљева, неефикасно и  неажурно спрово-
ди попис, исти може бити замењен другим 
пописивачем.

IV

За евидентирање незаконито изграђе-
них објеката са пописних листа у базу по-
датака и другу информатичку обраду по-
датака, у Комисију се именују:

1. Даниела Томашевић
2. Душан Мрвић
3. Марина Петковић
4. Ивана Николић
5. Ивана Вукадиновић
6. Весна Јаковетић
7. Александра Цветковић

V

Доношењем овог решења престају да 
важе Решења градоначелника града 
Краљева број 02- 74/2017-I од 17.11.2017. 
године и број 02- 76/2017-I од 28.11.2017. 
године.

VI

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 7. став 3. Закона о озакоњењу 
објеката („Службани гласник РС“, број 
96/15) прописано  је да, у циљу ефикас-
ности спровођења пописа незаконито 
изграђених објеката, јединица локалне 
самоуправе може образовати комисије за 
попис незаконито изграђених објеката, 
као помоћно радно тело. Састав и начин 
рада комисије уређује јединица локалне 
самоуправе.

Како су град Краљево и Градска упра-
ва града Краљева, у складу са Локалним 
акционим планом запошљавања за град 
Краљево за 2018. годину, закључили са 
Националном службом за запошљавање, 
Уговор о спровођењу јавног рада број 
1762/18 од 31.05.2018. године ради спро-
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вођења јавног рада Ефикасна градска 
управа, градоначелник града Краљева до-
носи решење као у диспозитиву.

Градоначелник града Краљева
Број: 02- 36/2018-I 
дана: 05. јун 2018. године

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

166.

На основу члана 7. Закона о озакоњењу 
објеката („Службани гласник РС“, број 
96/15) и члана 58. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст),

градоначелник града Краљева, дана 15. 
јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПОПИСИВАЊЕ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

 У 2018. ГОДИНИ

I

У Решењу о образовању Комисије за 
пописивање објеката на територији града 
Краљева у 2018. години број: 02-36/2018-I 
од 05. јуна 2018. године, у ставу I тачка 
11. мења се и гласи: 

„11. Владица Јосифовић“.
Тачка 28. мења се и гласи:
„28. Марта Јовичић“.

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

Градоначелник града Краљева 
Број: 02-37/2017-I 
дана: 15. јуна 2018. године

       Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

167.

На основу члана 7. Одлуке о по-
стaвљању киоска на јавним површинама 
(„Службени лист града Краљева“, број 
20/2010 и 21/2017) и члана 63. став 1. тач-
ка 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 7/2018-пре-
чишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сетој (редовној) седници, одржаној дана  
18. јуна 2018. године, донело је

П Р О Г Р А М

О  ИЗМЕНАМА  И   ДОПУНАМА 
ПРОГРАМА  ПОСТАВЉАЊA 
КИОСКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРАЉЕВА 

У одељку 2. Програма постављања ки-
оска на територији града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/2012 и 
25/2015) - ИЗГЛЕД после става 25. додају 
се нови ставови који гласе: 

„На делу Просторно-културно исто-
ријске целине „Стара чаршија са тргом“ 
са објектима, која је Одлуком СО Краљево 
(бр.06-67/90, од 28. 06. 1990. године), про-
глашена - утврђена за културно добро, од-
носно простору ужег центра града Краље-
ва оивиченог улицама Чика Љубином, IV 
краљевачки батаљон, Хајдук Вељковом и 
Омладинском (укључујући и Трг Српских 
ратника) својим обликом и изгледом мо-
рају бити примерени и усклађени са овим 
заштићеним простором.

Сходно поменутом, на простору Про-
сторно - културно историјске целине „Ста-
ра чаршија са тргом“ киосци имају сведен 
облик положеног квадра, са правоугаоном 
основом, бруто површине мах 6,5 м2.

Конструкција киоска може бити израђе-
на од челичних профила одговарајућих 

,

,
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димензија, са мах једним носећим стубом 
на углу конструкције одговарајућег про-
фила (димензије не смеју бити веће од 200 
x 50 мм).

Боја киоска је мат црна. 
Бочне стране киоска предвидети од 

алубонд панела (са термо прекидом).
На висини већој 2,50 м дозвољено је 

поставити монтирати фасадне елементе – 
„фриз“ висине мах 1,0м, облика квадратне 
призме, димензија основе киоска, од алу-
бонд панела. 

Кров киоска је раван са мах 5% падом. 
Одвођење воде са крова врши се кроз олук 
(који мора бити смештен – скривен у кон-
струкцију киоска) и слободним падом се 
одводи на околну јавну површину.

Ентеријер – унутрашњост киоска из-
вести од трајних материјала са одгова-
рајућом термо и хидоризолацијом (пла-
фон, под , зидови). 

Врата киоска предвидети на његовој 
задњој страни, изузетно на бочној страни. 

Киоск планирати са једним шалтером 
са пултом, на предњој страни киоска, који 
мора бити постављен на мах 1м висине од 
пода киоска. 

Испод шалтера и пулта може се преди-
дети простор за излагање робе опремљен 
одговарајућим полицама (све сместити у 
наведене габарите киоска). 

На полици је могуће поклопац за за-
штиту од атмосферилија  (плексиглас и 
сл.), просветљена - осветљена скривеном 
расветом (ЛЕД расвета). 

Изнад шалтера на предњој фасади кио-
ска је постављена тенда, на висини од 2,50 
м. Тенда је од акрилног платна у беж боји 
(РАЛ 1015), без препуштања платна. 

Киоск је могуће заштити транспарент-
нoм покретном браваријом - роловратима 
чија кутија мора бити смештена у кон-
струкцију киоска (нису дозвољени испа-
ди). Роловрата такође морају бито метал-
на, пластифицирана у црној мат боји. 

Унутар предњег дела киоска, односно 
пулта дозвољено је формирање  простора 
- касете намењене постављању расхладне 
витрине, конзерватора за сладолед или ау-
томата за продају робе на мало и пружање 
услуга (у даљем тексту: АТМ апарат). 

На киоску предвидети простор за исти-
цање исписа пословног имена или логоа, 

и то на делу кровног фриза изнад шалтера. 
На истом месту (предњем фризу) пред-

видети позиције за грб града Краљева. 
На просталим слободним површинама 

киоска могуће је истицање огласних порука. 
Киоск прикључити на спољну нискона-

понску мрежу ваздушним или подземним 
прикључком. Разводна табла се налази у 
оквиру киоска.

Киоск може бити опремљен клима 
уређајем за грејање и хлађење, са уну-
трашњом јединицом смештеном изнад 
улазних врата у киоск.

Спољашња јединица клима уређаја 
сместити скривено на кров.

Локације за киоске предвиђене за по-
требе (код надлежног органа регистрова-
них) традиционалних цркви и традицио-
налних верских заједница наменски од-
ређују се овим Програмом и садржани су 
у Одељку ЛОКАЦИЈЕ. Киосци предвиђе-
ни за ове потребе својим димензијама, об-
ликом, примењеним материјалом и друго 
морају бити усклађени са овим програмом 
и Одлуком о постaвљању киоска на јав-
ним површинама („Службени лист града 
Краљева“, број 20/2010 и 21/2017).“

У одељку 3. Програма постављања ки-
оска на територији града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/2012 и 
25/2015) - ВЕЛИЧИНА КИОСКА после 
става 5. додају се нови ставови који гласе:

„На делу Просторно-културно исто-
ријске целине ‘’Стара чаршија са тргом’’ 
са објектима, која је Одлуком СО Краљево 
(бр.06-67/90, од 28. 06. 1990. године) про-
глашена - утврђена за културно добро, од-
носно простору ужег центра града Краље-
ва оивиченог улицама Чика Љубином, IV 
краљевачки батаљон, Хајдук Вељковом и 
Омладинском (укључујући и Трг Српских 
ратника) киосци могу бити максималне 
бруто грађевинске површине мах 6,5 м2.

Димензије киоска на овом простору од-
ређују се применом модуларних мера од 
60 cm, односно половина модула, зависно 
од просторних услова локације унутар до-
звољених грађевинских бруто површина, 
односно са габаритима :

- дужина - мах 3,00 м и 
- ширина - мах 2,10 м и препорученим 

габаритима 3,00х2,10м. 
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Укупна висина киоска износи mах 
3,50м.

У одељку 4. Програма постављања ки-
оска на територији града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/2012 и 
25/2015) 

– ЛОКАЦИЈЕ, после ПОДОДЕЉКА,

ЧИБУКОВАЦ – КРАЉЕВО локација 
бр. 72, (у улици Карађорђевој, преко пута 
Шумарске школе, на јавној површини - 
тротоару (грађ. линија - задња страна ки-
оска се поклапа са регулационом линијом 
према кат. парцели бр. 2841 КО Краљево) 

- ком. 1 (72/1), 
додаје се НОВИ  ПОДОДЕЉАК И 

ЛОКАЦИЈЕ:

КРАЉЕВО – ЦЕНТАР (ДОПУНА) 

локација бр. 73.
Трг Српских ратника, излаз ка улици 

Топлице Милана, уз (делом и на) зелену 
површину, са десне стране (посматрано од 
Трга Српских ратника), поред и предњим 
делом у правцу постојеће покретне тезге за 
производе домаће радиности  (лист бр. 1)

Број места : 1 (73/1)
локација бр. 74.
Трг Српских ратника, излаз ка улици 

Милоша Великог, уз прву жардињеру, по-
сматрано од Трга Српских ратника (лист 
бр. 2)

Број места : 1 (74/1)
локација бр. 75.
Улица Омладинска, излаз ка Тргу Све-

тог Саве, између прве рунделе и првог 
стуба расвете, посматрано од Трга Светог 
Саве (лист бр. 3)

Број места: 1 (75/1)
локација бр. 76.
Улица Милоша Великог, излаз ка улици 

хајдук Вељковој, између прве и друге рун-
деле (посматрано од улице хајдук Вељко-
ве) – у правцу првог стуба јавне расвете и 
приземља локала у улици Хајдук Вељко-
вој, посматрано од улице хајдук Вељкове 
(лист бр. 4)

Број места: 1 (76/1)
локација бр. 77.
Улица Милоша Великог, излаз ка улици 

хајдук Вељковој; на почетку јавног пар-

киралишта (првог паркинг места) у улици 
Милоша Великога (посматрано од улице 
хајдук Вељкове); на 60 цм од првог пар-
киралишта, а у правцу ивичњака којим се 
завршава јавно паркиралиште, односно 
ивичњака тротоара улице Милоша Вели-
кога (лист бр. 5)

Број места: 1 (77/1)
локација бр. 78.
Улица Милоша Великог, наспрам бив-

ше „АИК“ банке, односно поред пешач-
ког прелаза, а у правцу ивичњака којим 
се завршава јавно паркиралиште у улици 
Милоша Великога, односно у правцу даље 
ивице 17 рунделе (посматрано од улице 
Хајдук Вељкова (лист бр. 6))

Број места: 1 (78/1)
локација бр. 79.
Улица Милоша Великог, излаз ка Тргу 

Краља Петра I ослободиоца, уз тротоар 
(између „Камене зграде“, и зелене повр-
шине), односно између  огласног стуба и 
зелене (парковске површине), а у правцу 
ивичњака тротоара ка улици Милоша Ве-
ликога (посматрано од улице Милоша Ве-
ликог (лист бр. 7))

Број места: 1 (79/1)
локација бр. 80.
Трг Јована Сарића, између 2. и 3. рун-

деле (посматрано од улице Цара Лазара), 
односно у правцу другог и трећег стабла 
липе (посматрано од улице Цара Лазара 
(лист бр. 8))

Број места: 1 (80/1)
локација бр. 81.
улица Топлице Милана, излаз ка улици 

IV краљевачког батаљона, уз заштитни зид 
– ограду (према улици IV краљевачког ба-
таљона) подземног пролаза за Градску те-
расу, односно у правцу ивице тротоара ули-
це IV краљевачког батаљона  (лист бр. 9)

Број места: 1 (81/1)
локација бр. 82.
улица Хајдук Вељкова (код броја 2), 

односно Трг Ослобођења (поред бившег 
„Дома Друштвених организације“), од-
носно поред јавних паркиралишта улице 
хајдук Вељкове и Томислава Андрића – 
Џигија; у правцу ивичњака прве зелене 
површине и тротоара улице хајдук Вељко-
ве (посматрано од улице Томислава Ан-
дрића – Џигија (лист бр. 10))
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Број места: 1 (82/1)
локација бр. 83.
Трг Краља Петра I ослободиоца (нас-

прам улаза у апотеку Апотекарске устано-
ве Краљево), у правцу постојећих киоска 
и мин 90см од ивице коловоза улице Ми-
лоша Великог (лист бр. 11)

Број места: 1 (83/1)
локација бр. 84.
Улица Октобарских жртава, излаз пре-

ма улици Југ Богдановој поред постојећег 
киоска, у правцу тротоара Улице Октобар-
ских жртава (лист бр. 12)

Број места: 1 (84/1)
локација бр. 85.
поред и у правцу постојећих киоска код 

Дом културе Рибница, односно до проши-
рења - стајалишта у ул. Излетничкој (к.п. 
4171/1 КО Краљево) (лист бр. 13)

Број места: 1 (85/1)
локација бр. 86.
ул. Мирка Белобрка „Коље“ (к.п. бр. 

1971 КО Краљево), са леве стране (посма-
трано од улице Блажићеве), уз (планира-
ни) тротоар улице Мирка Белобрка и јав-
ног паркинга наспрам гробља „Барутана“ 
(лист бр. 14)

Број места: 1 (86/1)
локација бр. 87.
ул. Зелена Гора, у близини раскрснице 

са улицом 16. октобра (к.п. бр. 2231 КО 
Краљево), поред аутобуског стајалишта са 
леве стране (посматрано од улице Зелена 
Гора), уз постојећи тротоар (лист бр. 15)

Број места: 1 (87/1)
Напомена: Одређују се Локације од бр. 

83 до бр. 87, као локације за постављање 
киоска за потребе традиционалних цркви 
и традиционалних верских заједница.

II

У свему осталом Програм за по-
стављање киоска на територији града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 7/12 и 25/15), остаје неизмењен.

III

Програм о изменама и допунама Про-
грама за постављање киоска на територији 
града Краљева објављује се у „Службеном 

листу града Краљева“, а ступа на снагу ос-
мог дана од дана доношења.

Градско веће града Краљева
Број: 011-178/2018-I
Дана: 18. 06. 2018. године

Председник Градског већа,
 градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

168.

На основу члана 61, члана 64, чла-
на 64а и 64б Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, број 
62/06, 65/08-др. закон 41/09, 112/2015 и 
80/2017), члана 63. тачка 6. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 7/18- пречишћен текст) и члана 
2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини („Службени лист града Краљева“, 
број 22/15), 

Градско веће града Краљева на Шез-
десетој (редовној) седници, одржаној 18. 
јуна 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Образује се Комисија за одређивање
цене закупа и спровођење поступка јав-
ног надметања за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у државној својини 
на територији града Краљева које је обух-
ваћено Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији града Краљева. 

2. За спровођење послова описаних у
члану 1. овог решења именује се Комисија 
у следећем саставу:

- Снежана Вељовић, дипл. правник, за 
председника Комисије;
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- Снежана Ђорђевић, дипл. инг. пољо-
приведе, за члана Комисије;

- Небојша Тодоровић, дипл. инг. пољо-
приведе, за члана Комисије;

- Жељко Ковинић, дипл. инг. агроно-
мије, за члана Комисије и

- Милена Марић, пољопривредник, за 
члана Комисије.

3. Задатак Комисије је:
- да одреди цену закупа за давање у за-

куп по праву пречег закупа пољопривред-
ног земљишта у државној својини, а на 
основу просечне последње излицитиране 
цене по последњем одржаном јавном над-
метању за пољопривредно земљиште у 
државној својини истог квалитета које је 
дато у закуп на територији града Краљeва,

- да непосредно и на основу подата-
ка надлежних органа одреди тржишну 
цену закупа пољопривредног земљишта 
у државној својини, за сваку катастарску 
парцелу планирану за давање у закуп и за 
свако јавно надметање по катастарским 
општинама на територији града Краљева, 
које је обухваћено Годишњим програмом. 
Комисија је дужна да непосредно изврши 
увид на терену сваке парцеле појединач-
но, при чему треба да има у виду могућ-
ност обраде и коришћења предметних 
парцела у сврху пољопривредне произ-
водње, положај и приступ парцелама, бли-
зину и проходност саобраћајних прилаза, 
близину извора за наводњавање или си-
стема за одводњавање, а нарочито да има 
у виду културу и класу предметног пољо-
привредног земљишта. Комисија, такође, 
треба да цени и податке Пореске управе о 
тржишним ценама и ценама закупа пољо-
привредног земљишта, као и о кретању 
тржишних цена закупа пољопривредног 
земљишта истог квалитета на подручју на 
којем се то земљиште налази, а које је у 
приватном власништву,

- да непосредно и на основу података 
надлежних органа одреди цену закупа 
пољопривредног земљишта у државној 
својини у вансудским поравнањима која 
се закључују у случају бесправног заузећа 
пољопривредног земљишта у државној 
својини и 

- давање предлога градоначелнику гра-

да Краљева за доношење Одлуке о да-
вању на коришћење без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној 
својини, Одлуке о давању у закуп пољо-
привредног земљишта у државној својини 
по праву пречег закупа, спровођење по-
ступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини по основу 
јавног надметања (јавне лицитације или 
прикупљања писаних понуда), за вођење 
записника и давања предлога градоначел-
нику града Краљева за доношење Одлуке 
о избору најповољнијег понуђача, однос-
но одлуке о давању у закуппољопривред-
ног земљишта у државној својини. 

4. Комисија ће задатак из тачке 3. овог
решења обавити у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту.

5. Мандатни период Комисије из члана
1. овог решења је 4 (четири) године.

6. Председник и чланови Комисије за
обављање задатака тачке 3. овог решења 
имају право на накнаду у складу са Одлу-
ком о накнадама за рад и путним трошко-
вима одборника, шефова, заменика ше-
фова и техничких секретара одборничких 
група у Скупштини града Краљева и чла-
нова радних тела Скупштине, градона-
челника и Градског већа града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 
8/08 и 4/16).

7. Стручне послове за прикупљање по-
требне документације ради давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини, стручну обраду аката, других ма-
теријала, организационе и администара-
тивне послове за Комисију врши Одељење 
за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева. 

8. Решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева“.

Градско веће града Краљева
Број: 011-181/2018-І
Дана: 18. 06. 2018. године

Председник Градског већа,
 градоначелник

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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169.

На основу члана 16. Закона о обнови на-
кон елментарне и друге непогоде („Служ-
бени гласник РС“, број 112/15), тачке 12. 
Упутства о јединственој методологији за 
процену штета од елементарних непого-
да („Службени лист СФРЈ“, број 27/87), 
члана 63. тачка 11. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст) и члана 39. став 1. 
Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 22/17-пречишћен текст),

Градско веће града Краљева, на Шез-
десетој (редовној) седници одржаној дана 
18. јуна 2018.године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ И ПОТРЕБА 

НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНИХ И 
ДРУГИХ НЕПОГОДА И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА

I

Образује се Комисија за процену штете 
и потреба након елементарних и других 
непогода (у даљем тексту: Комисија), у 
чији се састав именују:

- за председника
Здравко Максимовић, запослен у Град-

ској управи града Краљева,
- за чланове:
- сектор инфраструктуре:
1) Горан Мареновић, запослен у ЈП

за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ из Краљева,

2) Душан Сретовић, запослен у ЈП
за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ из Краљева,

3) Владимир Петровић, запослен у ЈКП
„Водовод“ из Краљева,

4) Горан Цветков, запослен у ЈЕП „То-
плана“ из Краљева.

- сектор привреде и објеката јавне на-
мене:

5) Мирко Коматина, запослен у Град-
ској управи града Краљева,

6) Александра Мајсторовић, запослена
у Градској управи града Краљева,

7) Ђорђе Балтић, запослен у ЈКП „Пу-
теви“ из Краљева.

- сектор становања:
8) Дејан Карапанџић, запослен у Град-

ској управи града Краљева,
9) Винко Фумић, запослен у Градској

управи града Краљева,
10) Зоран Ђуровић, запослен у ЈП

„Градско стамбено“ из Краљева
- сектор пољопривреде:
11) Славица Поповић, запослена у

Градској управи града Краљева,
12) Слободан Радаковић, запослен у

Градској управи града Краљева,
13) Љиљана Шаренац; запослена у

Градској управи града Краљева,
- сектор животне средине и информа-

тичка подршка и обрада података:
14) Александар Аврамовић, запослен у

Градској управи града Краљева,
15) Дарко Рудњанин, запослен у Град-

ској управи града Краљева.
16) Радован Вукомановић, запослен у

ЈЕП „Топлана“ из Краљева,

II

Задатак Комисије је да, на основу на-
лога градоначелника града Краљева, врши 
послове на прикупљању и даљој обради 
пријава штета од елементарних и других 
непогода, у складу са законом.

Начин пријаве штете од елементарних 
и других непогода, евиденција штета и 
израда Извештаја о процени штета и по-
треба након елементарних непогода, де-
финисани су Законом о обнови након еле-
ментарне и друге непогоде и Упутством 
о јединственој методологији за процену 
штета од елементарних непогода.

Комисија формира довољан број струч-
них комисија за рад на прикупљању и об-
ради података са терена у случају елемен-
тарне и друге непогоде, а у циљу припре-
ме и израде Извештаја о процени штете и 
потреба након елементарне и друге непо-
годе.

Извештај о процени штете и потреба 
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након елементарних непогода и других 
несрећа, Комисија доставља Градском 
већу града Краљева, преко надлежног 
Одељења, на даље поступање.

III

Стручне и административно-технич-
ке послове за потребе Комисије врши 
Одељење за послове цивилне заштите 
Градске управе града Краљева (у даљем 
тексту: Одељење).

Комисија ће за потребе овере аката (за-
писници, закључци, упуства и сл.) из свог 
делокруга користити печат Одељења.

Одељење врши следеће послове за по-
требе Комисије:

- прикупљање и достављање Комисији 
пријава штета;

- достављање предлога о броју и саста-
ву Kомисија за рад на прикупљању и об-
ради података са терена у случају елемен-
тарне и друге непогоде;

- административно – техничку подрш-
ку у изради Извештаја о процени шетете 
и потреба након елементарних непогода;

- обавештавање и координацију чла-
нова Комисије, као и са институцијама и 
организацијама од значаја за процес про-
цене штета и потреба након елементарне 
и друге непогоде;

- обуке и тренинге чланова Комисије, 
као и осталих лица која су укључена у 
процес процене штета и потреба након 
елементарне и друге непогоде;

- опремање Комисије неопходном опре-
мом, а у складу са процедурама утврђеним 
у Градској управи града Краљева;

- координацију са свим домаћим и међу-
народним институцијама, невладиним ор-
ханизацијама и појединцима у припреми и 
спровеђењу поступка процене штете након 
елементарних непогода и других несрећа 
и имплементацију позитивних прописа и 
упустава који се односе на Процену ште-
та и потреба након елементарних непогода 
и других несрећа (ПДНА Методологија –
међународна  методологија за процену по-
треба након катастрофа израђена од стране 
Светске Банке, Европске Уније и Програ-
ма за развој Уједињених Нација; СЕНДАИ 
оквир – међународни оквир за смањење 

ризика од природних катастрофа потписан 
у Сенадји, Јапан 2016.године и др.).

IV

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења.

V

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења са-
држан је у члану 16. Закона о обнови на-
кон елементарне и друге непогоде („Служ-
бени гласник РС“, број 112/15), којим је 
утврђено да јединица локалне самоуправе 
без одлагања образује потребан број коми-
сија које врше процену штете настале на-
кон елементарне и друге непогоде на ства-
рима грађана у складу са актом којим се 
уређује јединствена методологија за про-
цену штете од елементарних и других не-
погода, а који доноси Влада. Јединица ло-
калне самоуправе се стара о јединственој 
и усаглашеној примени акта о јединстве-
ној методологији за процену штете од еле-
ментарних и других непогода; члану 63. 
тачка 11. Статута града Краљева („Служ-
бени лист града Краљева“, број 7/18 - пре-
чишћен текст), који прописује да Градско 
веће града Краљева утврђује штете наста-
ле од последица елементарних непогода 
и других несрећа, као и у члану 39. став 
1. Пословника о раду Градског већа града
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“ број 22/17-пречишћен текст), којим је 
утврђено да Градско веће, између осталог 
доноси решења.

У циљу унапређења састава и рада ко-
мисије за процену штете, поред важећих 
прописа из домаћег законодавства, као 
пример добре праксе, уведен је и тзв. сек-
торски приступ процени штете, а на осно-
ву међународне („PDNA“) Методологије 
за процену штете и потреба након при-
родних катастрофа, установљене од стра-
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не Програма Уједињених нација за развој 
(„UNDP“), Светске банке и Европске Ко-
мисије.

Градско веће града Краљева
Број: 011-182/2018-I 
Дана: 18. 06. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

170.

На основу члана 65. и 91. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09–исправка, 64/10–
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука 
УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 
132/14 и 145/14), члана 24. став 2. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/18–пречишћен текст) и 
члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист града Краљева“, број 
11/15),

Градско веће града Краљева, на Шез-
десетој (редовној) седници, одржаној 18. 
јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се сагласност за препарцелацију 
кат. парцела број 4715/1, 4714/2, 4714/3, 
4714/4 и 4714/5 све КО Краљево.

Члан 2.

Сагласност се даје Јовановић Радмили, 
Достанић Младени, Достанић Мирјани, 
Попадић Драгомиру, Живановић Милу-
тину, Жаревац Верољубу и Лацмановић 
Слађану, власницима к.п. број 4714/2, 
4714/3, 4714/4 и 4714/5 све КО Краљево, 
ради формирања грађевинске парцеле за 

потребе објеката у оквиру њихових до-
маћинстава. 

Члан 3.

Катастарска парцела број 4715/1 КО 
Краљево је јавна својина града Краљева.

Грађевинске парцеле се формирају тако 
што се кат. парцелама број 4714/2, 4714/3, 
4714/4 и 4714/5 КО Краљево припајају де-
лови кп број 4715/1 КО Краљево, наспрам 
наведених парцела а издвојиће се део кп 
број 4715/1 КО Краљево у површини од 
око 87м² намењен за саобраћајницу.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Одељењу за урбанизам, грађевинар-
ство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева обратили 
су се Јовановић Радмила, Достанић Мла-
дена, Достанић Мирјана, Попадић Драго-
мир, Живановић Милутин, Жаревац Ве-
рољуб и Лацмановић Слађан, власници 
кп број 4714/2, 4714/3, 4714/4 и 4714/5 КО 
Краљево, захтевом за давање претходне 
сагласности за препарцелацију к.п. број 
4715/1, 4714/2, 4714/3, 4714/4 и 4714/5 КО 
Краљево.

Циљ израде пројекта препарцелације 
је формирање грађевинских парцела за 
потребе објеката у оквиру њихових до-
маћинстава.

Катастарска парцела број 4715/1 КО 
Краљево је јавна својина града Краљева.

Катастарске парцеле број 4715/1, 
4714/2, 4714/3, 4714/4 и 4714/5 све КО 
Краљево, које су предмет предлога пре-
парцелације, обухваћене су Изменом Пла-
на генералне регулације „Сијаће поље“ 
(„Службени лист града Краљева“, број 
35/16 и 3/17). 

Кат. парцела број 4715/1 КО Краљево 
је јавна својина града Краљева и наменом 
је предвиђена делом за становање малих 
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густина са делатностима а делом за јавну 
намену – саобраћајницу. Кат. парцела број 
4714/2 КО Краљево је наменом предвиђе-
на делом за становање малих густина са 
делатностима а делом за јавну намену – 
саобраћајницу. Кат. парцеле број 4714/3, 
4714/4 и 4714/5 КО Краљево су наменом 
предвиђене за становање малих густина 
са делатностима.

Правни основ за израду пројекта пре-
парцелације је члан 65. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09–исправка, 64/10– 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука 
УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 
132/14 и 145/14).

У складу са чланом 4. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист гра-
да Краљева“, број 11/15) давање претход-
не сагласности за препарцелацију наведе-
них парцела је надлежност Градског већа. 

Градско веће града Краљева
Број: 011-184/2018-I 
Дана: 18. 06. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

171.

На основу члана 46, у вези са чланом 
66. став 5. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-други закон и 101/16-др.закон), 
чланова 114, 118, 137, 138. и 141. Закона 
о спорту („Службени гласник РС“, број 
10/16),  члана 63. и 121. став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/18–пречишћен текст), 
члана 13. Одлуке о обезбеђивању средста-
ва за остварење потреба и интереса у об-
ласти спорта на територији града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
32/14), члана 25. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета гра-
да Краљева за реализацију програма којим 
се остварују потребе и интереси грађана 
у области спорта („Службени лист града 
Краљева“, број 18/15), члана 14. Одлуке 
о буџету града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 32/17) и Решења о 
распоређивању средстава дотација спор-
тским организацијама и спортским удру-
жењима за 2018. годину, број 011-85/2018-
I од 13.03.2018. године („Службени лист 
града Краљева“ број 5/18),

Градско веће града Краљева, на Шез-
десетој (редовној) седници, одржаној 18. 
јуна 2018. године, донело је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРЕЊУ ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРАЉЕВА И УТВРЂИВАЊУ 

ИЗНОСА СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВУ 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ

I

Одобравају се посебни програми у об-
ласти спорта на територији града Краљева 
за 2018. годину.

II

Из средстава утврђених чланом 14. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2018. 
годину („Службени лист града Краљева“ 
број 32/17), у разделу 5. Градска управа, 
Програм 1301 – Развој спорта и омлади-
не, функција 860, Програмска активност / 
Пројекат 0001 – Подршка локалним спор-
тским организацијама, удружењима и са-
везима, позиција 112, економска класи-
фикација 481000 – Дотације невладиним 
организацијама, утврђује се појединачни 
износи средстава по одобреним посебним 
програмима спортским клубовима, удру-
жењима и организацијама за њихову реа-
лизацију на следећи начин: 

:
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III

Обавезују се спортски клубови, удру-
жења и организације из тачке 2. овог ре-
шења да додељена средства реализују ис-
кључиво за реализацију одобрених посеб-
них програма и да извештај о наменском 
утрошку истих достављају Спортском 
центру „Ибар“ у роковима прописаним 
чланом 28. Правилника о начину и по-
ступку доделе средстава из буџета града 
Краљева и реализацију програма којим 
се остварују потребе и интереси грађана 
у области спорта, Решењем и у складу са 
закљученим уговором.

IV

О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за друштвене делатности Град-
ске управе града Краљева и Одељење за 
заједничке послове Градске управе града 
Краљева.

V

Решење објавити  у „Службеном листу 
града Краљева“ и на званичном интернет 
сајту града Краљева.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 13. Oдлуке о обезбеђи-
вању средстава за остваривање потреба 
и интереса у области спорта на терито-
рији града Краљева, Комисија за избор 
годишњих и посебних програма у обла-
сти спорта града Краљева, образована од 
стране градоначелника града Краљева 
Решењем о образовању и именовању Ко-
мисије за избор годишњих и посебних 
програма у области спорта I број 2837/16 
од 31.08.2016.године, на својој седници 
од 14. 06. 2018. године утврдила је пред-
лог број 25-1-2/18 од 14. 06. 2018. године, 
којим се Градском већу града Краљева 
предлажу посебни програми у области 
спорта на територији града Краљева за 
2018.годину. Ови посебни програми ће 
се финансирати са буџета града Краље-
ва, средствима у укупном износу од 
3.000.000,00 динара. То су средства која 
је својим решењем о распоређивању сред-

става дотација спортским организацијама 
и спортским удружењима за 2018. годину, 
број: 011-85/2018-I од 13.03.2018. годи-
не („Службени лист града Краљева“ број 
5/18), Градско веће града Краљева утврди-
ло за финансирање посебних програма у 
буџетској 2018. години.

Након потпуно и правилно утврђеног 
чињеничног стања, Градско веће града 
Краљева је одлучило као у диспозитиву 
овог решења, сходно члану 15. Одлуке о 
обезбеђивању средстава за остваривање 
потреба и интереса у области спорта на 
територији града Краљева.

Решење доставити: Одељењу за друш- 
твене делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за заједничке послове 
Градске управе рада Краљева, Одељењу 
за послове органа Града  Градске управе 
рада Краљева и уз материјал са седнице.

Градско веће града Краљева
Број: 011-186/2018-I
Датум: 18. 06. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

172.

На основу члана 58. став 2. и члана 
69. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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), члана 46. став 2. и члана 
66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 
83/14-др. закон), члана 63. тачка 2, чла-
на 87. став 3. и члана 121. став 1. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/2018-пречишћен текст) 
и члана 14. и 31. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2018. годину („Службени лист 
града Краљева“, број 32/17), 

Градско веће града Краљева, на Шез-
десетој (редовној) седници одржаној 18. 
јуна 2018. године, донело је

:

:,

,
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Р Е Ш Е Њ Е

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком
о буџету града Краљева за 2018. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 
32/17) - Раздео 5, Глава 01 – Градска упра-
ва, Програм 0602 - Опште услуге локал-
не самоуправе,  Функција 130 –  Опште 
услуге, Програмска актвност/Пројекат 
0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 
137, Економска класификација 499 - Те-
кућа буџетска резерва, а на основу захтева 
Одељења за заједничке послове Градске 
управе града Краљева од 13.06.2018. годи-
не, одобравају се средства у укупном из-
носу од 2.500.000,00 динара за завршетак 
радова на реконструкцији и санацији Трга 
српских ратника. 

2. Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог решења распоређују се за по-
већање апропријацијe која ниje планирана 
у довољном износу у оквиру:

Раздела 5 - Глава 01- Градска управа, 
Програм 1101 – Становање, урбанизам 
и просторно планирање, Функција 620, 
Програмска актвност/Пројекат 0003 – 
Уптрављање грађевинским земљиштем, 
Позиција 57, Економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти, у из-
носу од 2.500.000,00 динара.

3. О извршењу овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева и Одељења за 
заједничке послове Градске управе града 
Краљева.

4. Решење објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева“. 

О б р а з л о ж е њ е

Одељење за заједничке послове Град-
ске управе града Краљева је поднело 
захтев Одељењу за привреду и финан-
сије Градске управе града Краљева дана 
13.06.2018. године за ангажовање средста-
ва текуће буџетске резерве у укупном из-
носу од 2.500.000,00 динара за завршетак 
радова на реконструкцији и санацији Трга 

српских ратника. Уз захтев као прилог, 
достављен је и захтев Јавног предузећа 
за уређивање грађевинског земљишта 
,,Краљево“, број 2171 од 04.06.2018. годи-
не, образложење са разлозима за ангожо-
вање текуће буџетске резерве, број 2353 од 
12.06.2018. године у коме се наводи да је 
након спровођења поступка јавне набавке 
радова за санацију Трга српских ратника 
у Краљеву-IV фаза пристигла само једна 
понуда чија је понуда већа од процењене 
вредности, те да је комисија образована за 
ову јавну набавку предложила наручиоцу 
да у складу са чланом 107. став 4. Зако-
на о јавним набавкама обезбеди додатна 
финансијска средства. Такође доставље-
на је и сагласност градоначелника града 
Краљева, I број 1973/2018 дана 15.06.2018. 
године за ангажовање додатних средстава.  

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 31.  
Одлуке о буџету града Краљева за 2018. 
годину („Службени лист града Краље-
ва“, број 32/17) којима је прописано да се 
средства текуће буџетске резерве користе 
за непланиране сврхе, или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације 
нису биле довољне, да Градско веће града 
Краљева, на предлог Одељења за привреду 
и финансије Градске управе града Краље-
ва, доноси решење о употреби средстава 
текуће буџетске резерве и да се средства 
текуће буџетске резерве распоређују на 
директне кориснике буџетских средстава 
током фискалне године.    

 Решење доставити: Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за заједничке 
послове Градске управе града Краљева, 
Одељењу за послове органа града, Управи 
за трезор  и архиви.

Градско веће града Краљева
Број: 011-187/2018-І  
Дана: 18. 06. 2018. године

Председник Градског већа,
 градоначелник

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.

,

:
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

173.

На основу члана 240. и 247. Зако-
на о раду („Службени гласник РС“, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017) 
Репрезентативни синдикат Синдикална 
организација Савеза самосталних синди-
ката  Јавног комуналног предузећа „Во-
довод“ Краљево, директор Јавног кому-
налног предузећа „Водовод“  Краљево  и 
градоначелник града Краљева,  закључују 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим колективним уговором, у складу 
са законом и другим прописима  уређују 
се права, обавезе и одговорности  из рад-
ног односа запослених у ЈКП „Водовод“ 
Краљево и међусобни односи учесника 
овог колективног уговора, поступак из-
мене и допуне овог колективног уговора 
и друга питања од заначаја за запосленог 
и послодавца.

Оснивач у смислу овог колективног 
уговора је град Краљево, а оснивачка пра-
ва врше надлежни органи града Краљева, 
у складу са законом.

Послодавац у смислу овог колектив-
ног уговора је Јавно комунално предузеће 
„Водовод“ Краљево које представља ди-
ректор (у даљем тексту послодавац). 

Члан 2.

Одредбе овог колективног уговора при-
мењују се на  све запослене у ЈКП „Водо-
вод“ Краљево.

Члан 3.

Колективним уговором се не могу ут-
врдити мања права и неповољнији услови 
рада од права и услова рада утврђених  за-
коном и другим прописима.

Члан 4.

На права, обавезе и одговорности које 
нису уређене овим колективним угово-
ром, примењују се одговарајуће одредбе 
закона и других прописа који регулишу 
ову материју.

II   РАДНИ  ОДНОС

Услови за заснивање радног односа

Члан 5.

Директор одлучује о правима, обавеза-
ма и одговорностима запослених.

Радни однос може да  се заснује са ли-
цем које испуњава  услове  утврђене зако-
ном и актом послодавца о организацији и 
систематизацији послова.

Општим актом из става 1. овог члана 
утврђују се организациони делови код по-
слодавца, врста послова, врста и степен 
стручне спреме и други услови за рад на 
тим пословима.

Општи акт из става 1. овог члана доно-
си директор.

Члан 6.

Одлуку о потреби за новим радницима 
доноси послодавац, када су испуњени сле-
дећи услови:

1. Да код послодавца постоји радно
место, односно послови утврђени Пра-
вилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места, са описом 
послова и услова за рад на њему;

2. Да постоји слободно односно упра-
жњено радно место;

3. Да постоји потреба за попуњавањем
слободног односно упражњеног радног 
места;

4. Да је пријем новог броја радника на
годишњем нивоу планиран Програмом 
пословања.

Радни однос се заснива уговором о раду 
на неодређено или одређено време.

Уговор о раду закључују запослени и  
послодавац. 

Уговор о раду сматра се закљученим 
када га потпишу запослени и директор  
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или лице кога овласти директор у складу 
са законом. 

Припавници

Члан 7.

Радни однос са приправником заснива 
се за рад на пословима утврђеним Пра-
вилником о организацији и систематиза-
цији послова.

Члан 8.

Приправнички стаж, зависно од степе-
на стручне спреме траје најдуже и то:

- за приправнике са средњим образо-
вањем у трајању од три и четири године 
- 6 месеци;

- за приправника са  високим образо-
вањем на студијама првог степена (основ-
не академске односно струковне студије) 
студијама у трајању од три године, више 
образовање и специјалистичко образо-
вање након средњег образовања - 9 месе-
ци;

- за приправнике са високим образо-
вањем на студијама другог степена (ма-
стер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) и основним студијама 
у трајању од четири године - 12 месеци.

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

Члан 9.

Приправник полаже стручни испит 
пред комисијом од 3 члана, коју именује 
послодавац, с тим што најмање један члан 
мора бити истог занимања и истог степена 
стручне спреме.

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

Комисија је дужна да у току полагања 
стручног испита сачини записник који 
заједно са оценом о оспособљености при-
правника за самостални рад доставља ди-
ректору.

Члан 10.

У случају потребе процеса и организа-
ције рада, запослени може бити премеш-
тен на други одговарајући посао за чије 
обављање се захтева иста врста и степен 
стручне спреме који су утврђени уговором 
о раду о чему ће се закључити анекс уго-
вора.

III  РАДНО ВРЕМЕ

Пуно и непуно радно време

Члан 11.

Пуно радно време запослених износи 
40 часова недељно.

Распоред радног времена у оквиру рад-
не недеље утврђује послодавац према по-
треби процеса рада и потреби организаци-
оних делова.

Скраћено радно време

Члан 12.

Скраћено радно време износи 35 ча-
сова недељно за запослене који обављају 
нарочито тешке и за здравље штетне по-
слове, односно послове са посебним ус-
ловима рада. Скраћено радно време имају 
запослени на радним местима: 

1) радник на одржaвању канализационе
мреже,

2) возач камиона цистерне-сенгрупаче,
3) возач специјалне аутоцистерне за  рас-

пушавање канализације и чишћење  слив-
ника.

Прековремени рад

Члан 13.

На захтев послодавца запослени је ду-
жан да ради дуже од пуног радног време-
на поред случајева утврђених законом  (у 
случају више силе, изненадног повећања 
обима посла) и у другим случајевима када 
је неопходно да се заврши посао који није 
планиран – прековремени рад, а нарочито:
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- ради извршења послова чије се тра-
јање није могло предвидети, а чије би не 
извршење проузроковало материјалну или 
другу штету послодавцу, оснивачу, другом 
правном или физичком лицу и

- ради одржавања континуитета проце-
са рада у обављању поверених послова од 
стране оснивача.

Прековремени рад, не може да траје 
дуже од 8 часова недељно. Запослени не 
може да ради дуже од 12 часова дневно 
укључујући и прековремени рад.

Одлуку о прековременом раду доно-
си директор или запослени са посебним 
овлашћењима и одговорностима по ов-
лашћењу директора.

Запосленом који ради на пословима на 
којима је уведено  скаћено радно време не 
може да се одреди прековремени рад на 
тим пословима, ако законом није друга-
чије одређено.

Прерасподела радног времена

Члан 14.

Послодавац, у складу са Законом може 
вршити прерасподелу радног времена 
одлуком, тако да укупно радно време у 
периоду од 6 (шест) месеци у току кален-
дарске године у просеку не буде дуже од 
уговореног радног времена запосленог. 

Због потрeбе посла прерасподела рад-
ног времена може трајати највише  девет 
месеци.

У случају прерасподеле радног време-
на, радно време не може да траје дуже од 
60 часова недељно.

Прерасподела радног времена  не сма-
тра се прековременим радом.

Прерасподела радног времена  не може 
се вршити на пословима на којима је уве-
дено скраћено радно време.

Ноћни рад и рад у сменама

Члан 15.

Рад који се обавља у времену од 22,00 
часа до 6,00 часова наредног дана сматра 
се ноћним радом.

Рад у сменама је организација рада код 
послодавца према којој се  запослени на 

истим пословима смењују према утврђе-
ном распореду, при чему измена смена  
може да буде континуирана или са преки-
дима током одређеног периода дана или 
недеља.

IV  ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Одмор у току дневног рада

Члан 16.

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

Члан 17.

Запослени има право на одмор у току 
дневног рада у трајању од 30 минута, на 
одмор између 2 узастопнa радна дана у 
трајању од 12 часова непрекидно и право 
на недељни одмор у трајању од 24 часа не-
прекидно.

Запослени који ради дуже од 10 часова 
дневно има право на одмор у току рада у 
трајању од 45 минута.

Годишњи одмор

Члан 18.

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

Дужина годишњег одмора запосленом 
утврђује се у трајању од најмање 20 рад-
них дана и увећава према следећим кри-
теријумима:

1. Сложеност послова:
- за високо образовање на студијама 

другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10. септембра 2005. године и на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године – 5 радних дана,
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- за високо образовање на студијама пр-
вог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године, више образовање и специјали-
стичко образовање након средњег образо-
вања  – 3 радна дана;

- за средње образовање у трајању од че-
тири године – 2 радна  дана;

- за основно образовање, оспособље-
ност за рад у трајању од једне године, об-
разовање за рад у трајању од две године 
или средње образовање у трајању од три 
године – 1 радни дан;

2. По основу услова рада:
1) за раднике који раде на нарочито

тешким пословима у веома неповољ-
ним условима рада и који имају право на 
скраћено радно време – 5 радних дана;

2) за рад на радним местима са повећа-
ним ризиком, а који немају скраћено рад-
но време – 3 радна дана;

3) за рад у сменама – 1 радни дан;
3. По основу радног искуства:
1) запосленом са преко 25 година рада

проведених у радном односу - 4 радна 
дана;

2) запосленом са навршених 15 до 25
година рада проведених у радном односу      
- 3 радна дана;

3) запосленом са навршених 5 до 15 го-
дина рада проведених у радном односу - 2 
радна дана и

4) запосленом до 5 година рада прове-
дених у радном односу - 1 радни дан.

4. По основу доприноса на раду на
предлог руководиоца:

– за остварене изузетне резултате – до
5 радних дана.

5. Здравственог и социјалног стања:
- инвалиду рада - 3 радна дана;
- родитељу, усвојитељу, старатељу или 

хранитељу са дететом до 14 година - 2 
радна дана;

- запосленом који се стара о брачном 
другу или детету које је ометено у развоју, 
има тешко телесно оштећење или болест 
услед које је потпуно или врло слабо по-
кретан - 5 радних дана.

Годишњи одмор запосленог, утврђен 
по свим критеријумима из става 2. овог 

члана, не може трајати дуже од 30 радних 
дана у току календарске године, осим за 
запослене који раде скраћено радно време.

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 рад-
ног односа у складу са законом.

Члан 19.

Запосленом са радним стажом преко 30 
година или са преко 55 година живота, за-
посленој са преко 25 година радног стажа 
или са преко 50 година живота утврђује се 
годишњи одмор у трајању од 30 радних 
дана.

Члан 20.

Годишњи одмор радника са скраћеним 
радним временом не може трајати дуже од 
35 радних дана у току календарске године.

Члан 21.

О распореду коришћења годишњег 
одмора одлучује послодавац, а на осно-
ву плана коришћења годишњег одмора у 
службама где је то могуће, или на основу 
захтева радника уз добијену сагласност 
непосредног руководиоца.

Решење о коришћењу годишњег одмо-
ра доставља се запосленом најкасније 15 
дана пре датума одређеног за коришћење 
годишњег одмора. 

Изузетно, ако се годишњи одмор ко-
ристи на захтев запосленог решење о 
коришћењу годишњег одмора послода-
вац може доставити непосредно пре ко-
ришћења годишњег одмора.

Послодавац може да измени време од-
ређено за коришћење годишњег одмора 
ако то захтевају изузетне потребе посла, 
најкасније 5 радних дана пре дана  одређе-
ног за коришћење годишњег одмора.
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Одсуство уз накнаду зараде 
(Плаћено одсуство)

Члан 22.

Запослени има право на плаћено одсуство 
у календарској години у укупном трајању до 
7 (седам) радних дана и то ради:

1) склапања брака - 5 радна дана,
2) порођаја супруге или  усвајања де-

тета - 5  радних дана,
3) порођаја другог члана уже породице

- 1  радни дан,
4) теже болести члана уже породице - 7

радних дана
5) смрт члана уже породице - 7 радних

дана,
6) смрт родитеља, усвојиоца брата или

сестре, брачног друга запосленог - 3 радна 
дана,

7) одласка   запосленог   на редовно  од-
служење војног  рока - 2  радна дана,

8) селидбе запосленог:
- на подручју истог места - 1 радни дан
- на подручју другог места  - 3 радна дана
9) заштите и отклањања штетних по-

следица у домаћинству проузрокованих 
елементарним непогодама - 3 радна дана,

10) учествовања на радно-производном
или спортском такмичењу организова-
ном од стране синдиката, у зависности од 
удаљености места одржавања такмичења 
-до 7 радних дана,

11) коришћење рекреативног одмора
са упутом синдиката -до 7  радних дана,

12) смрт сродиника који нису обухваће-
ни тачком 5 и 6 овог члана - 3 радна дана,

13) за стручно усавршавање, за полагање
испита укупно -6 радних дана у току  кален-
дарске године -1 радни дан по испиту,

14) за преквалификацију или доквали-
фикацију-до 7 радних дана,

15) полазак детета запосленог - 3 радна
дана у први разред основне школе.      

Члановима уже породице у смислу 
става 1. тач. 4. и 5. овог члана сматрају 
се брачни друг, деца, браћа, сестре, роди-
тељи, усвојиоци, усвојеници, стараоци и 
лица која живе у заједничком породичном 
домаћинству са запосленим.

Поред права на одсуство из става 1. 
овог члана, запослени има право на плаће-
но одсуство још: 

- 5  радних дана због смрти члана уже 
породице,

- 2  радна  дана  за  сваки случај до-
бровољног давања крви рачунајући и дан 
давања крви.

Неплаћено одсуство

Члан 23.

Раднику  се може одобрити неплаћено 
одсуство у току  календарске године у сле-
дећим случајевима:

- нега члана уже породице - 5 радних 
дана,

-  нега члана шире породице - 3  радних 
дана,

-  учешће у спортским и др. манифеста-
цијама које нису у организацији предузећа 
- 7  радних дана.

Послодавац може запосленом одобри-
ти неплаћено одсуство на његов захтев у 
максималном трајању до 3 месеца у току 
календарске године, у случајевима за које 
се оцени да су оправдани, ако се не ремети 
процес рада. 

Мировање радног односа

Члан 24.

Запосленом мирују права и обавезе које 
се стичу на раду и по основу рада у складу 
са законом.

Запослени има право и обавезу да се 
врати на рад код послодавца у року од 15 
дана, од дана престанка разлога за миро-
вање радног односа.

V  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
     НА РАДУ

Права и обавезе

Члан 25.

Послодавац је дужан да обезбеди за-
посленом рад на радном месту и у рад-
ној околини у којима су спроведене мере 
безбедности и здравља на раду, у складу 
са Законом о безбедности и здрављу на 
раду, да са представником запослених за 
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безбедност и здравље на раду разматра 
сва питања која се односе на безбедност и 
здравље на раду.

Члан 26.

Запослени је дужан да примењује про-
писане мере за безбедан и здрав рад, да на-
менски користи средства за рад и опасне 
материје, да користи прописана средства 
и опрему за личну заштиту на раду и да 
са њима пажљиво рукује да не би угрозио 
своју безбедност и здравље, као и безбед-
ност и здравље других лица.

Запослени је дужан да пре почетка рада 
прегледа своје радно место укључујући и 
средства за рад која користи, као и сред-
ства и опрему за личну заштиту на раду, и 
да у случају уочених недостатака извести 
послодавца или друго овлашћено лице.

Пре напуштања радног места, запосле-
ни је дужан да радно место и средства за 
рад остави у стању да не угрожавају друге 
запослене.

Члан 27.

Послодавац је дужан да изврши оспо-
собљавање запосленог за безбедан и здрав 
рад.

За време оспособљавања за безбедан и 
здрав рад запослени има право на накнаду 
зараде.

Трошкове оспособљавања из става 1. 
овог члана сноси послодавац.

Члан 28.

Запослени је дужан да, у складу са 
својим сазнањима, одмах обавести лице 
за безбедност и здравље на раду и посло-
давца о неправилностима, штетностима, 
опасностима или другој појави која би 
на радном месту могла да угрози његову 
безбедност и здравље или безбедност и 
здравље других запослених.

Члан 29.

Запослени има право да одбије да ради, 
уз право на накнаду зараде:

1) ако му прети непосредна опасност
по живот и здравље због тога што нису 
спроведене прописане мере за безбедност 
и здравље на радном месту на које је од-
ређен, све док се те мере не обезбеде;

2) ако му послодавац није обезбедио
прописани лекарски преглед или ако се 
на лекарском прегледу утврди да не ис-
пуњава прописане здравствене услове, у 
смислу члана 43. Закона о безбедности и 
здрављу на раду, за рад на радном месту 
са повећаним ризиком;

3) ако у току оспособљавања за без-
бедан и здрав рад није упознат са свим 
врстама ризика и мерама за њихово от-
клањање, у смислу члана 27. став 2. За-
кона о безбедности и здрављу на раду, на 
пословима или на радном месту на које га 
је послодавац одредио;

4) дуже од радног времена, односно
ноћу ако би, према оцени службе медици-
не рада, такав рад могао да погорша њего-
во здравствено стање;

5) на средству за рад на којем нису при-
мењене прописане мере за безбедност и 
здравље на раду.

Члан 30.

Када запосленом прети непосредна 
опасност по живот или здравље, запос-
лени има право да предузме одговарајуће 
мере, у складу са својим знањем и технич-
ким средствима која му стоје на распо-
лагању и да напусти радно место, радни 
процес, односно радну околину.

У случају из става 1. овог члана запо-
слени није одговоран за штету коју про-
узрокује послодавцу, нити чини повреду 
радне обавезе и има право накнаду зараде 
као да је радио на свом радном месту.

Послови са повећаним ризиком

Члан 31.

Запослени може бити одређен да ради 
на радном месту са повећаним ризиком 
ако испуњава следеће услове:

1) да има прописану стручну спрему;
2) да има посебне здравствене услове за

обављање послова са повећаним ризиком;
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3) да је претходно оспособљен за безбе-
дан и здрав рад;

4) да није млађи од 18 година;
5) да није инвалид рада.

Члан 32.

Послодавац је дужан да запосленом на 
радном месту са повећаним ризиком пре 
почетка рада обезбеди лекарски преглед, 
као и периодични лекарски преглед у току 
рада.

Претходни и периодични лекарски пре-
глед запослених на радним местима са 
повећаним ризиком врше се на начин, по 
поступку и у роковима утврђеним пропи-
сима о безбедности и здрављу на раду које 
споразумно потписују министар надлежан 
за рад и министар надлежан за здравље.

Ако се у поступку периодичног ле-
карског прегледа утврди да запослени не 
испуњава посебне здравствене услове за 
обављање послова на радном месту са 
повећаним ризиком, послодавац је дужан 
да га премести на друго радно место које 
одговара његовим здравственим способ-
ностима. 

Члан 33.

Актом о процени ризика за послове са 
повећаним ризиком, може се као превен-
тивна мера за безбедан и здрав рад утвр-
дити, додатне и једнократне паузе, као и 
друге мере.

Члан 34.

Сви запослени који обављају послове 
са повећаним ризиком, инвалиди рада, 
професионално оболели, као и запослени 
који обављају послове на којима постоји 
могућност професионалног обољења, у 
складу са актом о процени ризика, имају 
право на коришћење одмора и рехабили-
тације за превенцију радне инвалидности, 
у складу са актом о процени ризика, а у са-
радњи са службом безбедности и здравља 
на раду.

Члан 35.

Послодавац је дужан да професионал-
но оболелом и особи са инвалидитетом 
обезбеди обављање послова према радној 
способности, у складу са законом.

Представник запослених за безбедност 
и здравље на раду

Члан 36.

Органи репрезентативног синдиката, 
споразумно у складу са односом броја 
чланова у својим организацијама, именују 
укупно 3 представника запослених за без-
бедност и здравље на раду, водећи рачуна 
о заступљености процеса рада. 

Члан 37.

Мандат представника запослених за 
безбедност и здравље на раду траје чети-
ри године.

Пре истека периода на који је изабран 
представнику запослених за безбедност и 
здравље на раду мандат може да престане 
због:

1) престанка радног односа код посло-
давца,

2) подношења оставке,
3) разрешења од стране органа који га

је именовао. 
У случају из става 2. овог члана избор 

новог представника запослених за без-
бедност и здравље на раду спроводи се 
најкасније у року од 30 дана од престанка 
мандата претходног представника.

Члан 38.

Послодавац је дужан да представника 
запослених за безбедност и здравље на 
раду информише најмање једном у шест 
месеци о свим подацима који се односе на 
безбедност и здравље на раду.

Члан 39.

Послодавац је дужан да представника 
запослених за безбедност и здравље на 
раду упозна:
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1) са налазима и предлозима или преду-
зетим мерама инспекције рада;

2) са извештајима о повредама на раду,
професионалним обољењима и обољењи-
ма у вези са радом и о предузетим мерама 
за безбедност и здравље на раду;

3) о планираним и предузетим мерама
за спречавање непосредне опасности по 
живот и здравље;

4) са извештајем о стању безбедности и
здравља на раду запослених, као и о спро-
веденим мерама;

5) о другим питањима, у складу са ко-
лективним уговором код послодавца

Члан 40.

Послодавац је дужан да представни-
ку запослених за безбедност и здравље 
на раду омогући приступ подацима и ин-
формацијама неопходним за несметано 
обављање активности, а који се тичу без-
бедности и здравља на раду.

На писани захтев за пружање стручне 
помоћи или доставу података и информа-
ција, директор или друго овлашћено лице, 
односно стручно лице за безбедност и 
здравља на раду у предузећу дужни су да 
представнику запослених за безбедност и 
здравље на раду доставе писани одговор 
у року петнаест дана од дана пријема зах-
тева.

Члан 41.

О уоченим неправилностима у примени 
прописа о безбедности и здрављу на раду, 
представник запослених за безбедност и 
здравље на раду непосредно обавештава:

1) директора или друго овлашћено
лице;

2) лице за безбедност и здравља на
раду;

3) руководиоца дела процеса рада;
4) одбор за безбедност и здравље на

раду;
5) одбор репрезентативног синдиката.

Члан 42.

Лице за послове безбедности и здравља 
на раду код послодавца, дужно је да од-

мах, без одлагања, предузме мере и актив-
ности, уколико уочи неправилности које 
изазивају непосредну опасност по живот 
и здравље запослених и о томе у писаном 
облику извести послодавца.

Члан 43.

Представник запослених за безбедност 
и здравље на раду има право да о питањи-
ма безбедности и здравља на раду:

1) непосредно комуницира са запосле-
нима;

2) прима усмене и писане представке
запослених;

3) непосредно комуницира са руково-
диоцима – организаторима процеса рада;

4) непосредно комуницира са лицем за
безбедност и здравља на раду;

5) захтева и инсистира на поштовању
прописа о безбедности и здрављу на раду 
и отклањању уочених недостатака;

6) да истиче обавештења на огласним
таблама послодавца о активностима које 
предузима.

Члан 44.

Представник запослених за безбедност 
и здравље на раду има право на плаћено 
одсуство са рада, ради обављања актив-
ности везаних за безбедност и здравље на 
раду и право на плаћено одсуство за све 
време проведено на седницама Одбора за 
безбедност и здравље на раду, као и за вре-
ме присуствовања инспекцијском надзору, 
у укупном трајању од 36 сати месечно.

Представник запослених за безбедност 
и здравље на раду, за време плаћеног од-
суства из става 1. овог члана, има право на 
накнаду зараде у висини просечне зараде 
у претходних 12 месеци.

Представник запослених за безбедност 
и здравље на раду, пре коришћења плаће-
них часова за обављање послова безбед-
ности и здравља на раду, дужан је да бла-
говремено о томе обавести непосредног 
руководиоца.

Члан 45.

Представник запослених за безбедност 
и здравље на раду дужан је да репрезента-
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тивни синдикат информише о свом раду 
најмање једном у шест месеци, односно 
на сваки њихов захтев.

Одбор за безбедност и здравље

Члан 46.

Чланови одбора за безбедност и здрав-
ље на раду су:

1) представници запослених за безбед-
ност и здравље на раду;

2) представници које именује послода-
вац.

Одбор за безбедност и здравље на раду 
броји 3 члана, од којих два члана пред-
лаже репрезентативни синдикат, а једног 
члана предлаже Послодавац.

Иницијативу за формирање одбора 
за безбедност и здравље на раду могу да 
поднесу и послодавац и репрезентативни 
синдикат.

Послодавац је дужан да својим ре-
шењем, најкасније у року 15 дана од дана 
покретања иницијативе из става 3. овог 
члана, образује одбор за безбедност и 
здравље на раду и почне са радом.

Члан 47.

Мандат чланова одбора за безбедност и 
здравље на раду траје четири године.

Послодавац, односно репрезентатив-
ни синдикат може увек променити члана 
одбора за безбедност и здравље на раду 
– представника послодавца, односно ре-
презентативног синдиката, уколико не 
извршава обавезе на начин прописан По-
словником о раду.

Председника одбора за безбедност и 
здравље на раду бирају чланови одбора 
већином гласова.

Председник одбора за безбедност и 
здравље на раду је увек из реда представ-
ника запослених.

Пословником о раду одбор за безбед-
ност и здравље на раду ближе уређује на-
чин свога рада.

Члан 48.

Одбор за безбедност и здравље на раду 
има следеће надлежности и права да:

1) буде информисан о резултатима про-
цене ризика;

2) остварује увид у све акте који се од-
носе на безбедност и здравље на раду;

3) даје предлоге и учествује у разма-
трању свих питања која се односе на спро-
вођење безбедности и здравља на раду;

4) захтева од послодавца информације
о свим подацима који се односе на безбед-
ност и здравље на раду;

5) разматра извештај послодавца о
стању безбедности и здравља на раду за-
послених, као и о спроведеним мерама;

6) захтева од послодавца да предуз-
ме одговарајуће мере за отклањање или 
смањење ризика који угрожава безбедност 
и здравље запослених;

7) упознаје се са налозима и предло-
зима или предузетим мерама инспекције 
рада;

8) разматра извештаје о повредама
на раду, професионалним обољењима и 
обољењима у вези са радом и о предузе-
тим мерама за безбедност и здравље на 
раду од стране послодавца;

9) разматра извештај послодавца о пре-
дузетим мерама за спречавање непосред-
не опасности по живот и здравље;

10) разматра и даје сугестије на део ко-
лективног уговора код послодавца у обла-
сти безбедности и здравља на раду у току 
преговора за закључивање и даје иниција-
тиву за измене и допуне колективног уго-
вора у овој области;

11) разматра нацрте и предлоге свих
аката послодавца у области безбедности 
и здравља на раду и даје одговарајуће 
мишљење у сугестије;

12) разматра и друга питања у складу са
законом, колективним уговором и општим 
актима послодавца у области безбедности 
и здравља на раду.

Члан 49.

Послодавац је дужан да одбору за без-
бедност и здравље на раду обезбеди по-
требне просторне и административно-тех-
ничке услове за несметан рад, као и струч-
ну подршку, у складу са овим уговором.
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Члан 50.

Одбор за безбедност и здравље на раду 
дужан је да послодавцу и репрезентатив-
ном синдикату подноси шестомесечни из-
вештај о своме раду.

Послодавац и репрезентативни син-
дикати дужни су да размотре ставове и 
мишљења одбора за безбедност и здравље 
на раду и да исти обавесте о свом ставу.

Средства и опрема 
за личну заштиту

Члан 51.

Послодавац је дужан да запосленом 
изда на употребу средство и/или опрему 
за личну заштиту, у складу са актом о про-
цени ризика.

Осигурање запослених

Члан 52.

Послодавац је дужан да, на свој терет, 
колективно осигура запослене за случај 
смрти, повреде на раду, професионалне 
болести, смањења или губитка радне спо-
собности.

Висину премије осигурања утврђује 
Надзорни одбор.

VI  ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Заштита личних података

Члан 53.

Запослени  има право на заштиту лич-
них података у складу са законом.

Заштита омладине

Члан 54.

Запослени млађи од 18 година има пра-
во на заштиту  у складу са  законом.

Заштита материнства

Члан 55.

Запослена за време трудноће и запос-
лена која доји дете има право на заштиту  
кoja се спроводи у случајевима, условима, 
обиму и трајању и на начин који је утврђен 
у складу са законом.

Породиљско одсуство и одсуство са 
рада ради неге детета

Члан 56.

Запослена жена има право на одсуство 
са рада због трудноће и порођаја (у даљем 
тексту породиљско одсуство), као и одсу-
ство са рада ради неге детета, у укупном 
трајању од 365 дана.

Запослена жена има право да отпочне 
породиљско одсуство на основу налаза 
надлежног здравственог органа најраније 
45 дана, а обавезно 28 дана пре времена 
одређеног за порођај.

Члан 57.

Породиљско одсуство траје до наврше-
на 3 месеца од дана порођаја.

Запослена жена по истеку породиљског 
одсуства има право на одсуство са рада 
ради неге детета до истека 365 дана од 
дана отпочињања породиљског одсуства 
из става 2 претходног члана.

Члан 58.

Право на породиљско одсуство, право  
на одсуство са рада ради неге детета као и 
одсуство са рада ради посебне неге детета 
или друге особе остварује се у складу са 
законом.

Заштита особа са инвалидитетом и 
запосленог са здравственим сметњама 

Члан 59.

Запослени на пословима за чије обав-
љање мора да испуњава  посебне здрав-
ствене услове, код кога је дошло до 
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привременог губитка  здравствене спо-
собности, утврђене од стране надлежног 
здравственог органа, привремено се рас-
поређује на друге послове који одговарају 
његовој стручној спреми и радним спо-
собностима.

Члан 60.

Запослени са преосталом  радном  спо-
собношћу, коме послодавац није могао да 
се обезбеди други одговарајући посао,  у 
складу са чланом 101. Закона о раду, сма-
тра се вишком у складу са Законом о раду.

Обавештење о привременој 
спречености за рад

Члан 61.

Запослени је дужан да, најкасније у року 
од три дана од дана наступања привреме-
не спречености за рад у смислу прописа 
о здравственом осигурању, о томе достави 
послодавцу потврду лекара која садржи и 
време очекиване  спречености за рад.

VII  ЗАРАДЕ,  НАКНАДА ЗАРАДЕ
        И ДРУГА ПРИМАЊА 
        ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 62.

Овим колективним уговором уређује 
се:

1) зарада,
2) увећана зарада,
3) накнада зараде,
4) друга примања и
5) накнада трошкова.

Члан 63.

Запослени има право на одговарајућу 
зараду, која се утврђује  у складу са зако-
ном, овим колективним уговором и угово-
ром о раду.

Запосленима се гарантује једнака зара-
да за исти рад или рад исте вредности који 
остварују код послодавца.

Под радом једнаке вредности подразу-
мева се рад за који се захтева исти сте-
пен стручне спреме, односно образовања, 
знања и способности, у коме је остварен 
једнак радни допринос уз једнаку одго-
ворност.

Зараду у смислу става 1.  овог  чла-
на чини зарада за обављени рад и време 
проведено на раду, зарада по основу до-
приноса запосленог,  пословном успеху 
послодавца ( награде, бонуси и сл.) и дру-
гих примања по основу радног односа у 
складу са овим колективним уговором и 
уговором о раду.

Под зарадом у смислу става 1. овог чла-
на сматрају се сва примања из радног од-
носа, осим примања из члана 14, члана 42. 
став 3. тач. 4) и 5), члана 118. тач. 1–4), 
члана 119, члана 120. тачка 1) и члана 158. 
Закона о раду.

Члан 64.

Зарада за  обављени рад и време прове-
дено на раду састоји се од

- основне зараде,
- дела зараде за радни учинак и
- увећане зараде

Члан 65.

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

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

Основна зарада запосленог из става 1. 
овог члана утврђује се као производ вред-
ности радног часа, месечног фонда оства-
рених часова рада и коефицијента за поје-
дине послове, који су дати у табеларном 
прегледу који је саставни део Колективног 
уговора.

Годишњим програмом пословања, на 
који сагласност даје оснивач, послодавац 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                       19. јун 2018. године28Број 15 - Страна

утврђује елементе за обрачун и исплату 
зарада у складу са политиком пројектова-
ног раста зарада коју утврђује Влада Репу-
блике Србије.                    

Члан 66.

Укупан износ средстава намењених за 
исплату зарада у текућем месецу послода-
вац утврђује у зависности од реализације 
прихода, расхода и обима уговорених по-
слова чија је реализација у току.

У складу са укупним износом за зара-
де из става 1. овог члана послодавац, ут-
врђује зараду по радном часу изражену 
у динарима, коју користи као фактор за 

обрачун основне зараде, односно укупне 
зараде која припада запосленом у складу 
са елементима и критеријумима уређеним 
Колективним уговором. 

Уколико се у току календарске године 
битно промене околности и претпоставке 
на основу којих је утврђена вредност рад-
ног часа, утврђена вредност радног часа 
може се променити у складу са измење-
ним околностима. 

Члан 67.

Табеларни преглед назива радних ме-
ста по групама послова и утврђеним кое-
фицијентима је:
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Члан 68.

Коефицијенат зараде извршног дирек-
тора за техничку област, инвестиције и 
извођење радова утврђује се у висини ко-
ефицијента 5,35.

Коефицијенат зараде директора ут-
врђује се у највишем износу коефицијента  
6,00. 

Члан 69.

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

Члан 70.

Резултати рада утврђују се на основу 
квалитета и обима  обављеног посла за-
посленог као и односа запосленог према 
радним обавезамa, а у складу са утврђе-
ним  критеријумима  за оцену резултата 
рада.

Основни елементи за утврђивање оце-
не резултата рада запосленог утврђују се: 

1) квалитет, тачност и благовременост
извршавања послова;

2) допринос тимском раду;
3) радна дисциплина;
4) радно искуство;
5) други елементи од значаја за оцену

резултата рада утврђени уговором о раду.
Резултате рада запосленог, утврђује ме-

сечно непосредни руководилац, а на ос-
нову критеријума који су заједно утврди-
ли директор и репрезентативни синдикат 
овог предузећа.

Члан 71.

По  основу радног учинка,  зарада  рад-
нику се може увећати највише до 20%, од-
носно умањи највише до 20%.

Члан 72.

Запослени  има  право  на  увећану ос-
новну  зараду  из овог уговора:

-  за прековремени рад 26 %
-  за рад ноћу и у сменама ако такав рад 

није вреднован при утврђивању основне 
зараде 26%

-  за рад на дан празника који је нерадни 
дан 110 %

- по основу времена проведеног на 
раду за сваку пуну годину рада остварену 
у радном односу (у даљем тексту: минули 
рад), 0,4% од основице.

За време приправности запослени има 
право на накнаду за сваки сат проведен у 
приправности у износу од 4% вредности 
радног сата основне зараде. Ако запосле-
ни буде позван да ради за време приправ-
ности, има право на увећање зараде за сате 
прековременог рада у складу са одредбама 
овог уговора којима се уређује прековре-
мени рад, и за те сате му се умањује износ 
наведене накнаде за сваки сат проведен у 
приправности. 

Члан 73.

Послодавац може исплатити запосле-
нима учешће у оствареној добити до 50% 
дела добити која припада предузећу.

Одлуку о расподели дела добити која 
припада предузећу из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор  предузећа.

Расподела добити врши се уз претход-
ну сагласност оснивача.

Накнада зараде

Члан 74.

Запослени има право на накнаду  зара-
де за време одсуствовања са рада у  виси-
ни 100% просечне зараде у претходна три 
месеца, за време одсуствовања  са рада:
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- на дан  празника који је нерадан дан,
- годишњег одмора, плаћеног одсуства, 
- војне вежбе, 
- одазивања на позив државног органа,
- привремене спречености за рад, ако је 

спреченост за рад проузрокована повре-
дом на раду или привременом болешћу,

- давања ткива и других органа у хума-
не сврхе,

- присуствовање седницама и семина-
рима државних органа, органа управе и 
локалне самоуправе, органа привредне 
коморе, удружења послодаваца, органа 
управљања код послодавца, органа синди-
ката и савеза синдиката,

- стручног оспособљавања и усаврша-
вања ради потребе процеса рада код по-
слодавца.

Члан 75.

Запослени има право на накнаду за-
раде за време одсуствовања са рада због 
привремене неспособности за рад до 30 
дана, у  висини 80% просечне  зараде у 
претходних дванаест месеци пре месе-
ца у којем је наступила неспособност  за 
рад проузрокована болешћу или повредом  
ван рада, али не нижа од минималне зара-
де утврђене Законом о раду.

Привремена спреченост за рад, проуз-
рокована повредом на раду или професи-
оналном болешћу, исплаћује се у висини  
од 100%  просечне  зараде у претходних 
дванаест месеци пре месеца  у којем је на-
ступила неспособност  за рад, стим да не 
може бити нижа од минималне зараде ут-
врђене у складу са  законом.

Члан 76.

Запослени има право на накнаду зараде 
у висини од 80%  просечне зараде у прет-
ходних дванаест месеци, с тим да не може 
бити мања од минималне зараде утврђене 
у складу са овим законом, за време пре-
кида рада, односно смањења обима рада 
до којег је дошло без кривице запосленог, 
најдуже 45 радних дана у календарској го-
дини. 

Изузетно у случају прекида рада, од-
носно смањења обима рада које захтева 

дуго одсуство, послодавац може уз прет-
ходну сагласност министра, упутити за-
посленог на одсуство дуже од 45 радних 
дана, уз накнаду зараде из става 1. овог 
члана.

Пре давања сагласности из става 2. овог 
члана министар ће затражити мишљење 
репрезентативног синдиката, гране или де-
латности основаног на нивоу Републике.

Послодавац је дужан да запосленом 
исплати накнаду зараде у висини од 65% 
просечне зараде у претходних  дванаест 
месеци, пре месеца у коме је наступила 
привремена спреченост за рад, и то:

- за време прекида рада до кога је до-
шло наредбом надлежног државног орга-
на или надлежног органа послодавца због 
тога што нису спроведене прописане мере 
за безбедност и здравље на раду које су 
услов даљег обављања рада без угрожа-
вања живота и здравља запослених и дру-
гих лица и у другим случајевима у складу 
са законом,

- за време чекања на распоређивање на 
друге послове, на преквалификацију или 
доквалификацију према важећим пропи-
сима,

- за време преквалификације или до-
квалификације на основу закона и

- за време чекања на распоређивање 
на одговарајуће послове, након обављене 
преквалификације или доквалификације, 
на основу важећих прописа.

Члан 77.

Под  зарадом  оствареном у претходних 
дванаест месеци подразумева се зарада за 
обављени рад и време проведено на раду 
која се састоји од основне зараде,  дела за-
раде за радни учинак и увећане зараде и 
других  примања која имају карактер зара-
де у складу са законом (регрес за годишњи 
одмор, накнада за исхрану у току рада).

Рокови за исплату зараде

Члан 78.

Послодавац се обавезује да обезбеди 
исплату зараде запосленима на следећи 
начин:
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- аконтација за текући месец  до 25 у 
месецу, највише до 50%,

- коначан обрачун зараде најкасније до 
краја месеца за претходни месец.  

Минимална зарада

Члан 79.

Директор предузећа може изузетно 
донети одлуку о утврђивању минималне 
зараде у складу са законом у случају еко-
номских проблема у пословању насталих 
због: 

- немогућности измирења доспелих 
обавеза према повериоцима и држави,

- блокаде рачуна у  дужем трајању  од 
60 дана.

Обрачун зараде и накнаде зараде 
и евиденција

Члан 80.

Послодавац је дужан да запосленом, 
приликом сваке исплате зараде и накнаде 
зараде, достави обрачун под условима, на 
начин и у времену прописаним Законом о 
раду.

Послодавац је дужан да води месечну 
евиденцију о заради и накнади зараде, у 
случајевима, на начин и у роковима про-
писаним Законом о раду. 

Члан 81.

Обрачунска листа зарада сваког запос-
леног мора да садржи податке прописане 
Правилником о садржини обрачунате за-
раде односно накнаде зараде и Законом о 
раду.

Нaкнада трошкова

Члан 82.

Запослени има право на накнаду 
трошкова за долазак на рад и повратак са 
рада у висини цене превозне карте у јав-
ном саобраћају на релацији дужој од 3 

километра од места становања до места 
рада.  

Члан 81.

Запослени има право на накнаду 
трошкова за време проведено на службе-
ном путу  у земљи у висини од  5%  про-
сечне   месечне    зараде  по  запосленом  у 
Републици  према последњем објављеном 
податку надлежног органа за послове ста-
тистике, а највише до неопорезивог изно-
са.

Службеним путовањем у земљи сматра 
се путовање ван места рада запосленог, 
ради извршавања одређених послова по 
налогу овлашћеног запосленог. 

Члан 84.

За време службеног путовања у земљи, 
запослени поред права на накнаду трошко-
ва за исхрану (дневнице) има право и на 
трошкове ноћења, превоз и друге трошко-
ве по приложеном рачуну, осим у хотелу 
са преко 4 звездице. 

Аконтација  за службени пут може  се 
исплатити у висини планираних трошко-
ва  према предвиђеном трајању службеног 
пута.

Члан 85.

Запосленом на службеном путу припа-
да право на дневницу, и то:

- пун износ дневнице за време прове-
дено на службеном путу преко 12 часова.

- 50% износа пуне дневнице за време 
проведено на службеном путу од 8-12 ча-
сова.

- без дневнице сва остала путовања ис-
под 8 часова проведених на путу.

Члан 86.

Запослени    је  дужан   да    у    року  од  
2  дана   по   повратку   са службеног путо-
вања поднесе уредно попуњен путни налог 
са извештајем о обављеном послу. 

За службено путовање у иностранству 
запосленом припада накнада трошкова у 
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складу са посебним прописима и издаци-
ма за службено путовање у иностранству. 

Члан 87.

Запослени има право на накнаду за 
исхрану у току рада у висини од 15% од 
просечне зараде у граду Краљеву, у месе-
цу децембру претходне године. 

Члан 88.

Запослени има право на регрес за ко-
ришћење годишњег одмора.

Ако запослени има право на годишњи 
одмор у трајању од најмање 20 радних 
дана (законски минимум) припада му пра-
во на регрес у висини просечне зараде у 
граду Краљеву у месецу децембру  прет-
ходне године, a сразмерни део регреса 
за коришћење годишњег одмора, ако за-
послени има право на годишњи одмор у 
краћем трајању до 20 радних дана у скла-
ду са законом. 

Члан 89.

Запослени има право на дневну накна-
ду за повећане трошкове рада и боравка на 
терну (теренски додатак) у висини од 3% 
просечне зараде по запосленом у Репу-
блици, према последњем објављеном по-
датку Републичког органа за статистику, а 
ако није обезбеђен смештај и исхрана за-
посленом на накнаду трошкова смештаја 
и исхране.

Друга примања

Члан 90.

Послодавац је дужан да запосленом  
исплати:

- отпремнину при престанку радног 
односа ради коришћења права на пензију 
или престанку радног односа по сили за-
кона због губитка радне способности, у 
висини три просечне зарада запосленог 
у моменту исплате  у бруто износу, стим 
што тако исплаћена отпремнина не може 
бити  нижа од три просечне зараде по за-
посленом  код послодавца у моменту ис-
плате, односно три просечне зараде по за-

посленом исплаћене у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 
статистике, ако је то за запосленог повољ-
није,  

- накнаду трошкова неопходних погреб-
них услуга у случају смрти члана уже поро-
дице, а члановима уже породице у случају 
смрти запосленог у висини трошкова по-
гребних услуга, а највише до неопорезивог 
износа по закону,

- накнаду штете због повреде на раду 
или професионалног обољења у висини 
утврђеној код послодавца, односно про-
цењене штете од стране овлашћеног про-
цењивача.

Члановима уже породице сматрају се 
брачни друг и деца запосленог.

Члан 91.

Послодавац може да обезбедити поклон 
за Божић и Нову годину  деци запосленог 
старости до навршених 15 година живота, 
односно завршетка основне школе и по-
клон запосленим женама за Дан жена, у 
висини до неопорезивог износа у складу 
са законом.

Одлуку о исплати поклона из става 1. 
овог члана доноси директор.

Солидарна помоћ

Члан 92.

Запослени има паво на солидарну по-
моћ у случају:

1. дуже или теже болести запосленог
или члана његове уже породице;

2. набавке медицинско–техничких по-
магала за рехабилитацију запосленог или 
члана његове уже породице;

3. здравствене рехабилитације запосле-
ног;

4. настанка теже инвалидности запосле-
ног;

5. набавке лекова за запосленог или чла-
на уже породице;

6. ублажавања последица елементарних
или других непогода.

Висина помоћи у току године у слу-
чајевима утврђеним у ставу 1. овог члана 
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признаје се на основу уредне документа-
ције до висине једног неопорезивог изно-
са предвиђен Законом о порезу на доходак 
грађана.

У случајевима утврђеним у ставу 1. тач-
ка 2., 3. и 5. овог члана, висина помоћи у 
току године признаје се у току године ако 
ово право није остварено на терет сред-
става обавезног здравственог осигурања.

Чланом уже породице из става 1. овог 
члана сматра се: брачни и ванбрачни друг, 
дете рођено у браку и ван брака, пасторак, 
увојеник и друга лица према којима запо-
слени има законску обавезу издржавања.

Солидарну помоћ ради ублажавања 
неповољног материјалног положаја, по-
слодавац је дужан да планира и сваком 
запосленом исплати  у износу утврђенoм 
Посебним колективним уговором за јавна 
предузећа у комуналној делатности на те-
риторији Републике Србије, под условом 
да за то има обезбеђена финансијска сред-
ства. 

Јубиларне награде

Члан 93.

Послодавац запосленом обезбеђује ју-
биларну награду поводом јубиларних го-
дина  рада код послодавца, и то:

- за 10 непрекидних година рада  у ви-
сини  једна просечне  зараде коју је запо-
слени остварио у претходна 3 месеца, или 
просечне зараде предузећа остварене у 
последња 3 месеца, у зависности шта је 
повољније за запосленог,

- за 20 непрекидних година рада у ви-
сини  једне ипо  просечне зараде, коју је 
запослени остварио у претходна 3 месеца, 
или просечне зараде предузећа остварене 
у последња 3 месеца, у зависности шта је 
повољније за запосленог,

- за  30 непрекидних година рада  у ви-
сини две  просечне  зараде, које је запос-
лени остварио у претходна 3 месеца, или 
просечне зараде предузећа остварене у 
последња 3 месеца, у зависности шта је 
повољније за запосленог.

О исплати јубиларне награде из става 1. 
овог члана одлуку доноси директор.

Члан 94.

Послодавац може у складу са финан-
сијским могућностима обезбедити сред-
ства за:

- Зајам  за  набавку огрева, зимнице  и  
уџбеника  до износа једне просечне зараде 
у привреди Републике Србије према по-
следњем објављеном податку републич-
ког органа надлежног за статистику под 
следећим условима: 

1. зајам  се  одобрава  без  камате са
роком враћања до 6 месеци, а најкасније  
до  краја  текуће године, почев  од исплате 
зараде у првом наредном месецу у односу 
на месец у коме је исплаћен  зајам;

2. исплата зајма у текућем месецу не
може се вршити пре исплате зараде за 
претходни месец;

3. нови  зајам  се  не  може  добити  док
се  у потпуности не врати раније одобрени 
зајам;

- стручно усавршавање и дошколова-
вање радника путем стручних испита, са-
ветовања, семинара, курсева (страних је-
зика, компјутера исл.) и друге врсте обуке.

Одлуку о исплати по свим основама из 
овог члана доноси директор на предлог 
Извршног одбора синдиката – Синдикал-
на организација.

Члан 95.

Послодавац је обавезан да уз исплату 
месечне зараде запосленима, обезбеди 
средства у износу од  1%  на масу средста-
ва исплаћених на име зарада, за превен-
цију радне инвалидности и рекреативни 
одмор запослених.

Средства из става 1. овог члана су стро-
го наменска и користе се у складу са про-
грамом превенције радне инвалидности и 
рекреативног одмора запослених, а све у 
поступку и на начин утврђен споразумом 
између послодавца и синдиката. 

VIII ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 96.

Са запосленим се може уговорити кла-
узула забране конкуренције по којој запос-
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лени не може без сагласности послодавца 
у своје име и за свој рачун, односно у име 
и за рачун другог правног или физичког 
лица изводити радове или послове утврђе-
не уговором о раду на територији града 
Краљева.

IX НАКНАДА  ШТЕТЕ

Члан 97. 

Постојање штете, њену висину, околно-
сти под којима је настала, ко је штету про-
узроковао и како се надокнађује утврђује 
послодавац на основу предлога комисије, 
коју формира послодавац, а у којој се на-
лази и представник синдиката. 

Члан 98.

Директор или запослени кога он овла-
сти, покреће решењем поступак за утврђи-
вање одговорности запосленог за штету у 
року од 8 дана од дана пријема пријаве о 
проузрокованој штети или личног сазнања 
да је штета  проузрокована и одређује ко-
мисију за спровођење поступка.

Пријава из става 1. овог члана садржи: 
име и презиме запосленог који је штету 
проузроковао, време, место и начин извр-
шења штетне радње, доказе који указују  
да је запослени проузроковао  штету и 
предлог за покретање поступка за утврђи-
вање одговорности запосленог за штету.

Члан 99.

Решење о покретању поступка за ут-
врђивање одговорности запосленог за 
штету доноси се у писаном облику и садр-
жи: име и презиме запосленог, послове на 
које је запослени распоређен, време, место 
и начин извршења штетне радње и доказе 
који указују на то да је запослени извршио 
штетну радњу и имена и презимена лица 
одређених за спровођење поступка.

Члан 100.

Висина штете утврђује се на основу це-
новника или књиговодствене вредности 
ствари.

Ако се висина штете не може утврдити 
према ставу 1. овог  члана или би утврђи-
вање њеног износа проузроковало  несра-
змерне трошкове, висину накнаде штете 
утврђује комисија у паушалном износу, 
проценом штете или вештачењем струч-
ног лица. 

Члан 101.

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

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

Члан 102.

Запослени је дужан да у року од осам 
радних дана  по пријему решења из  члана 
101. овог  колективног уговора, да писану 
изјаву да прихвата или не прихвата да на-
докнади штету.

Ако запослени не прихвати да надокна-
ди штету, о штети одлучује надлежни суд.

Члан 103.

Послодавац може, у оправданим слу-
чајевима делимично (или потпуно) осло-
бодити запосленог од  накнаде штете коју 
је проузроковао, осим ако је штету проуз-
роковао намерно.

Предлог за ослобађање од накнаде ште-
те може поднети запослени.

При доношењу одлуке о делимичном 
ослобађању од накнаде  штете, послода-
вац ће ценити рад и понашање запосленог 
као и да ли би  запослени са накнадном 
штете био доведен  у тежак материјални 
положај.
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X  ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ

Члан  104.

Послодавац је дужан да донесе Про-
грам решавања вишка запослених када 
утврди да ће због технолошких, економ-
ских и организационих промена у окви-
ру периода од 30 дана доћи до престанка 
најмање 10% запослених на неодређено 
време. Послодавац је дужан да благовре-
мено, а најкасније 30 дана пре утврђивања 
разлога и сачињавања програма пружи ре-
презинтативном синдикату одговарајуће 
информаије, укључујући  и разлоге за на-
мераване прекиде радног односа, с бројем 
и категоријом радника који ће бити обух-
ваћени тим програмом, као и рок у коме 
намерава да изврши прекид радног одно-
са.

Члан  105.

Послодавац је дужан да програм доста-
ви репрезентативном синдикату код по-
слодавца и републичкој организацији над-
лежној за запошљавање најкасније седам 
дана од дана утврђивања предлога програ-
ма ради давања мишљења.

Репрезентативни синдикат је дужан да 
послодавцу достави мишљење на предлог 
програма у року од 15 дана од дана до-
стављања предлога програма.

Послодавац је дужан да размотри и 
узме у обзир предлоге републичке органи-
зације надлежне за запошљавање и синди-
ката и да их обавести о свом ставу у року 
од 8 дана.

Члан 106.

Послодавац не може донети одлуку о 
престанку радног односа запосленом по 
основу вишка запослених, без његове са-
гласности, и то:

1) инвалиду рада који је инвалидност
стекао радом код тог послодавца;

2) самохраном родитељу са дететом до
15 година живота и

3) родитељу са дететом са посебним
потребама.

Самохраним родитељем у смислу овог 
уговора сматра се родитељ који живи са 
најмање једним дететом, није у брачној 
или ванбрачној заједници, и који нема по-
моћи у издржавању детета од стране дру-
гог брачног друга или је та помоћ нижа од 
50% минималне зараде у Републици ут-
врђене у складу са законом.

Члан 107.

Запосленом који представља вишак 
због технолошких, економских или орга-
низационих промена, у случају отказа уго-
вора о раду, послодавац је дужан да испла-
ти опремнину.

Висина отпремнине утврђује се у изно-
су од једне трећине зараде за сваку годину 
рада проведену код послодавца. 

XI   ПРЕСТАНАК РАДНОГ 
       ОДНОСА И ОТКАЗ УГОВОРА 
       О РАДУ

Члан 108.

Запосленом престаје радни односу у 
случајевима предвиђеним  законом. 

Послодавац може запосленом да отка-
же уговор о раду из разлога и на начин 
предвиђен законом и овим колективним 
уговором.

Члан 109.

Послодавац може запосленом да отка-
же уговор о раду, ако зато постоји оправ-
дан разлог који се односи на радну спо-
собност запосленог и његово понашање и 
то:

1) ако не остварује резултате рада,
односно ако је утврђено да запослени 
нема потребна знања и способности за 
обављање послова на којима ради;

2) ако је правоснажно осуђен за кри-
вично дело на раду или у вези са радом;

3) ако се запослени не врати на рад код
послодавца у року од 15 дана од дана ис-
тека рока мировања радног односа, однос-
но неплаћеног одсуства у смислу Закона 
о раду;
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Запосленом може престати радни ос-
нос отказом уговора о раду од стране по-
слодавца ако својом кривицом учини сле-
деће повреде радних обавеза, и то:

1) неблаговремено, несавесно и немар-
но извршавање радних дужности и обаве-
за;

2) одбијање  запосленог да обавља по-
слове на којима ради;

3) злоупотреба положаја и прекорачења
датог овлашћења;

4) одавање пословне, службене или
друге тајне утврђене општим актима по-
слодавца; 

5) ако нецелисходно и неодговорно ко-
ристи средства рада;

6) ако не користи или ненаменски ко-
ристи обезбеђена средства или опрему за 
личну заштиту на раду.

Послодавац може запосленом да от-
каже уговор о раду, ако запослени не по-
штује радну дисциплину и то:

1) непријављивање повреде радне оба-
везе;

2) пропуштање информисања непосред-
ног руководиоца и органа предузећа о упо-
зорењима, налозима и одлукама инспек-
цијских органа;

3) забрана обављања послова из делат-
ности овог предузећа (клаузула забране  
конкуренције сходно Закону о раду);

4) злоупотреба радне обавезе у намери
да се за себе или другог прибави имовин-
ска корист или другом нанесе штета, при-
бављање материјалне користи, примање 
мита или поклона, осим уобичајених ре-
кламних и празничних поклона у вези са 
радом;

5) проузроковање знатне материјалне
штете предузећу;

6) проневера или крађа имовине пре-
дузећа у већем обиму или прикривање 
оштећења.

7) ометање једног или више радника у
процесу рада којим се изразито отежава 
извршавање радних обавеза;

8) повреда прописа и непредузимање
мера ради заштите радника, средстава 
рада и животне средине;

9) неовлашћена послуга средстава пре-
дузећа веће вредности која су раднику по-
верена за извршавање радних задатака;

10) долазак на рад у напитом стању или
употреба алкохола или другог наркотич-
ног средства за време рада више пута у 
току месеца;

11) нетачно уписивање стања бројила
на водомеру и осталим мерним инстру-
ментима, нередовно очитавање водомера 
и осталих мерних инструмената;

12) неношење или отуђење прописане
заштитне одеће и обуће;

13) злоупотреба права коришћења бо-
ловања;

14) неоправдано и узастопно изо-
стајање са рада 4 радна дана или  неоправ-
дано изостајање са рада 7 радних дана са 
прекидима у току године;

15) фалсификовање новчаних и других
докумената.

Мере за непоштовање радне 
дисциплине или изрицање друге мере

 Члан 110. 

Послодавац може  запосленом за по-
вреду радне обавезе или непоштовање 
радне дисциплине, ако сматра да постоје 
олакшавајуће околности или повреда није 
такве природе, уместо отказа уговора о 
раду изрекне једну од следећих мера:

1) привремено удаљење са рада без
накнаде зараде у трајању  од 1 до 15 рад-
них дана;

2) новчану  казну у висини до 20%  ос-
новне зараде запосленог  за месец у коме 
је новчана казна изречена у трајању до 3 
месеца, која се извршава обуставом зара-
де, на основу решења послодавца о изре-
ченој мери;

3) опомену са најавом  отказа.

Члан 111.

Зaпослени коме је уговор о раду отка-
зан зато што не  остварује потребне резул-
тате рада, односно нема потребна знања 
и  способности има право на отказни рок 
у минималном трајању од осам радних 
дана, а за сваких навршених пет година 
стажа осигурања још по два радна дана.

Запослени може у споразуму са посло-
давцем да престане са радом и пре истека 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 19. јун 2018. године44Број 15 - Страна

отказног рока, с тим сто му се за то вре-
ме обезбеђује накнада зададе у висини од 
65% просечне зараде у предходних двана-
ест месеци.

XII   ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА 
         ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 112.

Спорно питање  између послодавца и 
запосленог решава арбитар. Арбитра спо-
разумом  одређују стране у спору из реда 
стручњака у области која је предмет спо-
ра.

Рок за покретање поступка пред ар-
битром је три дана од дана  достављања  
решења запосленом. Арбитар је дужан да 
донесе одлуку у року од 10 дана од дана 
подношења захтева за споразумно реша-
вање питања.

За време трајања поступка пред арби-
тром због отказа уговора о раду, запосле-
ном мирује радни однос.

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

Одлука арбитра је коначна и обавезује 
послодавца и запосленог.

Рад ван радног односа

Члан 113.

Послодавац може за обављање посло-
ва који су по својој природи такви да не 
трају дуже од 120 радних дана у календар-
ској години закључити уговор о обављању 
привремених и повремених послова у 
складу са законом.

Члан 114.

Послодавац може са одређеним лицем 
да закључи уговор о делу, ради обављања 
послова који су ван делатности послодав-
ца, а који имају за предмет самосталну из-
раду или оправку одређене ствари, само-
стално извршење одређеног физичког или 
интелектуалног посла.

Члан 115.

Уговор о стручном оспособљавању 
може се закључити ради обављања при-
правничког стажа, односно обављања 
стручног испита, када је то законом, од-
носно правилником предвиђено као посе-
бан услов за самостални рад у струци.

Уговор о стручном усавршавању може 
се закључити ради стручног усавршавања 
и стицања посебних знања и способно-
сти за рад у струци, односно обављања 
специјализације, за време утврђено про-
грамом усавршавања, односно специјали-
зације у складу са посебним прописом.

XIII   УСЛОВИ ЗА РАД 
          СИНДИКАТА

Члан 116. 

Председник синдиката – учесник овог 
колективног уговора има право у току ме-
сеца на плаћене часова (одсуство са рада) 
у складу са Законом за синдикалне актив-
ности.

Представник синдикалне организације 
– учесника овог  колективног  уговора
има  право у току месеца на  плаћене часо-
ве  (одсуство са рада) у складу са законом 
за синдикалне активности.

Време коришћења плаћених часова у 
складу са овим чланом утврђује се према 
потребама синдикалног деловања и уз до-
говор са непосредним руководиоцем, како 
одсуство синдикалног активисте не би 
угрозило одвијање процеса рада.

Члан 117. 

Послодавац  ће омогућити председни-
цима синдиката – учесника овог колек-
тивног уговора одсуство према указаној 
потреби,  а члановима органа тих синди-
ката до 10 радних дана у току године, за  
присуствовање седницама органа синди-
ката на вишим нивоима организовања, се-
минарима и другим видовима синдикалне 
активности.
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Члан 118.

За време одсуствовања са рада у смис-
лу члана 116. и 117. овог колективног уго-
вора, представници синдиката остварују 
накнаду зараде у висини зараде коју би 
остварили као да раде.

XIV  ОРГАНИЗОВАЊЕ ШТРАЈКА

Члан 119.

Запослени се обавезује да у погледу 
права  на штрајк, начина организовања и 
спровођења штрајка у свему поступају са-
гласно Закону о штајку.

Минимум процеса рада за време 
трајања штрајка утврђује се актом осни-
вача.

XV  РЕШАВАЊЕ СПОРОВА У 
        ПРИМЕНИ КОЛЕКТИВНОГ 
        УГОВОРА

Члан 120.

Спорови који настану у примени овог 
колективног уговора решавају  се пред ар-
битражом и надлежним судом.

Члан 121.

Учесници у закључивању  овог колек-
тивног уговора ће, у року од 15 дана од 
настанка спора у примени колективног 
уговора, образовати арбитражу чији је за-
датак да настали спор реши.

Члан 122.

Арбитража се образује за сваки наста-
ли спор.

Арбитража има 5 чланова.
Арбитража је састављена од по једног 

представника учесника у закључивању 
овог колективног уговора и два арбитра, 
које одређују споразумно.

Чланови  арбитраже из својих редова 
бирају председника.

Члан 123.

Арбитража доноси одлуку о спорном 
питању у року од 15 дана од дана образо-
вања арбитраже.

Арбитража  доноси одлуку већином 
гласова свих чланова.

Одлука арбитраже обавезује учеснике 
у закључивању колективног уговора.

Члан 124.

Учесници овог колективног уговора ће 
трошкове ангажовања чланова и рада ар-
битраже сносити солидарно.

XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
         ОДРЕДБЕ

Члан 125.

Овај колективни уговор се закључује на 
три године.

По истеку рока из става 1. овог члана, 
колективни уговор престаје да важи, ако 
се учесници колективног уговора друга-
чије не споразумеју најкасније 30 дана пре 
истека важења колективног уговора.

Члан 126.

Важење овог колективног уговора 
може престати споразумом свих учесника 
или отказом колективног уговора у цело-
сти или делимично.

Отказ колективног уговора у целости 
или делимично подноси се у писаној фор-
ми, са образложењем и мора да садржи 
предлог нових одредби.

У случају отказа, колективни уговор се 
примењује до закључивања новог колек-
тивног уговора, а најдуже шест месеци од 
дана подношења отказа.

Учесници су дужни да поступак прего-
варања  започну најкасније у року од 15 
дана од дана подношења отказа.
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Члан 127.

Измене и допуне овог колективног уго-
вора врше се анексом, на начин и по по-
ступку  за његово закључивање.

Члан 128.

Овај колективни уговор се сматра 
закљученим кад га потпишу  сви овлашће-
ни представници учесника за његово 
закључивање.

Члан 129.

Даном ступања на снагу овог колектив-
ног уговора  престаје  да  важи Колективни 
уговор Јавног комуналног предузећа „Во-
довод“  Краљево („Службени лист града 
Краљева“, број  2/2015, 8/2017 и  15/2017).

Члан 130.

Овај колективни уговор ступа на сна-
гу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Краљева“. 

Градоначелник града Краљева
Број 1931/18
Датум: 13. 06. 2018. године

ЈКП „Водовод“ Краљево,
директор

Др Миленко Стефановић, с.р.

Предст. репрезент.      
Синдиката,
председник

Саша Спасојевић, с.р.

Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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