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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА КРАЉЕВА

174.

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 19. јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИСПРАВЦИ И ИЗМЕНАМА РЕ-
ШЕЊА 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  и број 
02-37/2018-I од 15. јуна 2018. године, у 
ставу I тачки 11.  исправља се техничка 
грешка тако да уместо: „11. Владица Јоси-
фовић“ треба да стоји: „11. Владан Јоси-
фовић“.

Тачка 16. мења се и гласи:
„16. Драгана Милутиновић“.
Тачка 21. мења се и гласи:
„21. Дејан Михаиловић“.

II

У ставу IV тачка 5. мења се и гласи:
„5. Душица Гаровић“.

III

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

Градоначелник града Краљева
Број: 02- 38/2018-I 
Дана: 19. јуна 2018. године

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

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

175.

На основу члана 46. у вези са чланом 
66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 127/2009, 
83/2014 и 101/2016), Стратегије социјал-
ног укључивања Рома и Ромкиња у Репу-
блици Србији за период 2016-2025. године 
(„Службени гласник РС“, број 26/2016), 
Локалног акционог плана за унапређење 
положаја Рома на територији града Краље-
ва за период 2017-2025. године, усвоје-
ног одлуком Скупштине града Краљева 
број 011-274/2017-I од 20.09.2017. годи-
не („Службени лист града Краљева“ број  
21/2017), члана 63. тачка 2. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 7/2018-пречишћен текст) и члана 

БРОЈ 16 - 26. ЈУН 2018. ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
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на 32. Пословника о раду Градског већа 
града Краљева („Службени гласник града 
Краљева“, број 22/2017-пречишћен текст),

Градско веће града Краљева, на Шез-
десет првој (ванредној) седници одржаној 
дана 25. јуна 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О ФОРМИРАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА 
ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ИНКЛУЗИЈУ РОМА

I – Формира се Мобилни тим за со-
цијалну инклузију Рома (у даљем тексту: 
Мобилни тим) за потребе реализације 
мера и активности дефинисаних Страте-
гијом социјалног укључивања Рома и Ром-
киња у Републици Србији за период 2016-
2025. године, Локалног акционог плана за 
унапређење положаја Рома на територији 
града Краљева за период 2017-2025. годи-
не и активности предвиђених Пројектом 
„Техничка помоћ за унапређење животних 
и стамбених услова ромске популације у 
неформалним насељима“ (у даљем тек-
сту: Пројекат) који реализује Министар-
ство финансија РС, Сектор за уговарање 
и финансирање програма из средстава Ев-
ропске уније (ЦФЦУ) у оквиру ИПА 2013, 
а у сарадњи са корисницима Пројекта, Ми-
нистарством грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и канцеларијом за људска 
и мањинска права.

II – Основни састав Мобилног тима 
чине:

1. Милун Јовановић, члан Градског
већа града Краљева, координатор Мобил-
ног тима,

2. Марко Матовић, помоћник градона-
челника града Краљева, члан Мобилног 
тима,

3. Зоран Петровић, педагошки аси-
стент, члан Мобилног тима,

4. Весна Мијатовић, представник Цен-
тра за социјални рад Краљево, члан Мо-
билног тима,

5. Александра Божовић, представник
Националне служба за запошљавање – 
филијала Краљево, члан Мобилног тима,

6. Сања Вујичић, здравствени медија-
тор, члан Мобилног тима.

У реализацији активности од значаја 
за социјално укључивање Рома могу бити 
укључени и представници других реле-
вантних актера.

III – Задаци Мобилног тима су да:
- допринесе реализацији мера и ак-

тивности предвиђених Стратегијом со-
цијалног укључивања Рома и Ромкиња у 
Републици Србији за период  2016-2025. 
године;

- прати остваривање циљева и реализа-
цију активности предвиђених Локалним 
акционим планом за унапређење положаја 
Рома на територији града Краљева за пе-
риод 2017-2025. године;

- изради шестомесечни Оперативни 
план Мобилног тима за период јул-децем-
бар 2018. године у складу са методоло-
гијом предложеном у Пројекту, поднесе га 
Градском већу града Краљева на усвајање 
и реализује активности у складу са усвоје-
ним Оперативним планом;

- изради до 30. новембра 2018. године, 
годишњи Оперативни план мобилног тима 
за 2019. годину са финансијском проце-
ном трошкова за његову имплементацију 
у складу са методологијом предложеном у 
Пројекту, поднесе га Градском већу града 
Краљева на усвајање и реализује активно-
сти у складу са усвојеним Оперативним 
планом;

- реализује редовне посете ромским на-
сељима у циљу информисања о правима 
која је могуће остварити пред надлежним 
институцијама;

- испитује потребе ромске заједнице у 
граду Краљеву, посебно у областима об-
разовања, становања, здравствене и со-
цијалне заштите, запошљавања и другим 
областима релевантним за социјалну ин-
клузију Рома;

- редовно размењује информације од 
значаја за унапређење положаја ромске 
популације поштујући одредбе Закона о 
заштити података о личности;
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- сарађује и координира активности са 
локалним и републичким органима, уста-
новама и предузећима чији је оснивач 
град Краљево, организацијама цивилног 
друштва и другим актерима у заједници;

- обавештава јавност о својим активно-
стима и положају Рома у граду Краљеву;

- предузима и друге активности од зна-
чаја за унапређење положаја Рома у граду 
Краљеву у складу са законским прописи-
ма и општим актима града Краљева. 

IV – Организација, начин рада и одлу-
чивања Мобилног тима детаљније ће се 
регулисати Правилником о раду Мобил-
ног тима.

Правилник о раду Мобилног тима до-
неће се најкасније у року од 60 дана од 
дана формирања мобилног тима.

V – Мандат Мобилног тима за социјал-
ну инклузију Рома траје до истека важења 
Оперативног плана за 2019. годину и исти 
може бити продужен уколико постоји по-
треба за даљом реализацијом мера и ак-
тивности од значаја за социјално укључи-
вање Рома.

VI – Средства за реализацију актив-
ности Мобилног тима предвиђених Опе-
ративним планом обезбедиће се у буџету 
града Краљева.

VII – Координатор Мобилног тима 
подноси Градском већу града Краљева го-
дишњи извештај о раду Мобилног тима 
и реализацији активности предвиђених 
Оперативним планом најкасније до 31. ја-
нуара текуће године за претходну годину.

VIII – Ово решење ступа на снагу да-
ном доношења, а објавиће се у „Службе-
ном листу града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Стратегијом социјалног укључивања 
Рома и Ромкиња у Републици Србији за 
период 2016-2025. године, у делу који 
који прописује  управљање стратешким 
мерама у јединицама локалне самоупра-
ве са значајним бројем Рома и Ромкиња 
предвиђено је оснивање мобилне једини-

це за социјално укључивање Рома и Ром-
киња на локалном нивоу.  У раду мобил-
них јединица учествују представници ло-
калне самоуправе, представници центра 
за социјални рад, дома здравља, филијале 
Националне службе за запошљавање и 
других органа, организација и установа 
од значаја за спровођење инклузије Рома 
и Ромкиња у локалној заједници. 

Задатак мобилних тимова за социјал-
но укључивање Рома и Ромкиња на ло-
калном нивоу јесте да подстиче директно 
примењивање стратешких мера у органи-
ма и установама, обилази ромска насеља 
на основу утврђеног плана, сарађује са 
Националним саветом ромске национал-
не мањине и организацијама цивилног 
друштва, обавештава органе јавне управе 
о проблемима у вези са применом стра-
тешких мера, припрема иницијативе и 
пројекте којима се осигурава сарадња ло-
калних организација и партнера у проце-
су унапређења положаја Рома и Ромкиња, 
прикупља податке о остваривању стра-
тешких мера.

У циљу јачања институционалних ка-
пацитета од значаја за подршку социјал-
ној инклузији Рома и Ромкиња, форми-
рање мобилних тимова за социјалну ин-
клузију Рома предвиђено је Пројектом 
„Техничка помоћ за унапређење животних 
и стамбених услова ромске популације у 
неформалним насељима“ (у даљем тек-
сту: Пројекат) који реализује Министар-
ство финансија РС у оквиру ИПА 2013, а 
у сарадњи са корисницима Пројекта, Ми-
нистарством грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и Kанцеларијом за људ-
ска и мањинска права.

Градско веће града Краљева
Број: 011-188/2018-I 
Дана: 25. јунa 2018. године

Председник Градског већа
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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Члан 4.

Средства у укупном износу од 
79.935.187,93 динара, чине салдо средста-
ва на подрачуну извршења буџета града 
Краљева на дан 31.12.2017. године.

Средства из става 1. овог члана у цело-
сти се преносе у наредну буџетску годину. 
На основу коначних извештаја о реали-
зацији пројеката, средства за повраћај у 
буџет РС укупно износе 7.833.543,98 ди-
нара, односно: 

- 200,00 динара по основу трансфера за 
штампање часописа ‘’Повеља’’;

- 1.122.377,71 динар по основу транс-
фера за пројекте Завод за заштиту споме-
ника;

- 2.014,00 динара по основу трансфера 
за пројекат ‘’Џезибар’’ КЦ ‘’Рибница’’;

- 6.708.952,27 динара по основу Угово-
ра о наменским трансферима у социјалној 
заштити за 2017. годину.

Средства у износу од 72.101.643,95 
динара опредељују се за финансирање 
буџетских корисника у складу са њиховом 
наменом утврђеном Одлуком о буџету 
града Краљева за 2018. годину (‘’Служ-
бени лист града Краљева’’, број 32/17) у 
оквиру:  

- раздела 5. глава 01 Градска управа,  
Програм 1101 Становање, урбанизам и 
просторно планирање, функција 620, Про-
грамска активност 0004, економска класи-
фикација 472 – Накнада за социјалну за-
штиту из буџета  у износу од 15.195.540,75 
динара по основу наменских трансфера од 
другог нивоа власти (Комесаријата за из-
беглице и миграције РС ) као бесповратна 
за куповину сеоских кућа са окућницом и 
набавку пакета помоћи за решавање стам-
бених потреба избеглица,

- раздела 5. глава 01 Градска управа, 
Програм 1501 Локални економски раз-
вој, функција 050, Програмска активност 
0002, економска класификација 464 – До-
тације организацијама обавезног социјал-
ног осигурања у износу од 3.420.000,00 
динара по основу наменских трансфера од 
другог нивоа власти (Министарства омла-
дине и спорта РС) за реализацију пројек-
та ‘’Обука незапослених младих лица за 
запошљавање у складу са потребама де-

фицитарних занимања на подручју града 
Краљева’’, 

- раздела 5. глава 01 Градска управа, 
Програм 0701 Организација саобраћаја 
и саобраћајна инфраструктура, функција 
450, Програмска активност 0002, економ-
ска класификација 511 –Зграде и грађе-
вински објекти у износу од 27.469.284,70 
динара по основу наменских трансфе-
ра од другог нивоа власти (Министар-
ства привреде) за реализацију пројекта и 
пројеката из области саобраћајне инфра-
структуре,

- раздела 5. глава 04 Народни музеј 
Краљево, Програм 1201 Развој културе и 
информисања, функција 820, Програмска 
активност 0002, економска класификација 
424 – Специјализоване услуге  у износу 
од 2.354.185,00 динара по основу Решења 
Министарства културе и информисања за 
финансирање пројекта ‘’Нова поставка 
ризнице манастира Студеница’’,

- раздела 5. глава 06 Народна библио-
тека ‘’Стефан Првовенчани’’ Краљево, 
Програм 1201 Развој културе и инфор-
мисања, функција 820, Програмска ак-
тивност 0001, економска класификација 
515 – Нематеријална имовина у износу од 
96.600,00 динара као наменски  трансфер 
од другог нивоа власти (Министартства 
културе и информисања) по основу откупа 
издања Народне библиотеке.

- раздела 5. глава 10 Завод за зашти-
ту споменика културе Краљево, Програм 
1201 Развој културе и информисања, функ-
ција 820, Програмска активност 0001, 
економска класификација 424 – Специја-
лизоване услуге у износу од 3.752.857,36 
динара по основу наменског трансфера од 
другог нивоа власти (Министарство кул-
туре и информисања) за реализацију више 
пројеката по основу уговора,

- раздела 5. глава 01 Градска управа, 
Програм 1101 Становање, урбанизам и 
просторно планирање, функција 620, Про-
грамска активност 0003, економска класи-
фикација 425 – Текуће поправке и одржа-
вање у износу од 1.777.320,00 динара по 
основу Уговора о донаторству закљученог 
између града Краљева и ‘’Нис’’ АД Нови 
Сад за пројекат уређења и опремања игра-
лишта под обалом,
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Члан 14.

У Извештајном периоду ја-
нуар - децембар 2017. године 
из буџета града Краљева реа-
лизована су средства на еко-
номској класификацији 451000 
– Субвенције јавним нефинан-
сијским предузећима и органи-
зацијама у укупном износу од 
69.499.939,96 динара.

У оквиру Програма подршке 
за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног 
развоја у 2017. години на те-
риторији града Краљева број 
011-101/2017-I од 25.04.2017. 
године (‘’Службени лист града 
Краљева’’, број 9/17) реализо-
вана су средства у износу од 
62.499.939,96 динара за: 

- регрес за репродуктивни 
материјал (за вештачко осе-
мењавање уматичених крава и 
јуница) за 1.745 носиоца пољо-
привредних газдинстава (7.550 
грлa) у износу од 11.325.000,00 
динара;

- кредитну подршку за су-
финансирање камата за пољо-
привредне кредите за купо-
вину нове пољопривредне 
механизације, машина, опреме 
и репроматеријала у сточар-
ству, воћарству, повртарству 
и ратарству, куповину стоке, 
живине, пчела и рибље млађи, 
изградњу пластеника, купови-
ну садног материјала у повр-
тарству и воћарству, средстава 
за заштиту биља, система за 
наводњавање и изградњу буна-
ра (63 корисника) у износу од 
1.157.477,46 динара;

- инвестиције у физичку 
имовину пољопривредним 
газдинствима у висини 30% 

од вредности инвестиције, 
односно 45% за подручја са 
отежаним условима рада у 
пољопривреди (119 корисни-
ка-породичних газдинстава) у 
износу од 30.436.855,00 дина-
ра;

- обнављање пољопривред-
ног производног потенцијала 
нарушеног елементарним не-
погодама и катастрофалним 
догађајима и увођење одгова-
рајућих превентивних актив-
ности (осигурање усева, пло-
дова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња у изно-
су од 50% од износа премије 
осигурања без урачунатог 
ПДВ -а) за 530 носиоца пољо-
привредног газдинства у изно-
су од 17.508.687,41 динар,

- подстицај за спровођење 
одгајивачких програма, од-
носно  праћење реализације 
Програма набавке високо ква-
литетних приплодних јуница и 
првих женских телића у износу 
од 1.500.000,00динара у складу 
са Уговором са Пољопривред-
но саветодавном и стручном 
службом Краљево и

- трансфер знања и развој 
саветодавства – унапређење и 
обука у области пољопривреде 
и руралног развоја кроз орга-
низоване посете пољопривред-
ника међународних сајмовима, 
организација изложбе пче-
лињих производа и опреме, 
учешће у организацији 7. Са-
бора пољопривредника Србије 
у Краљеву од 571.920,09 дина-
ра.

У складу са Правилником 
за доделу подстицајних сред-
става за развој сеоског туризма 
на територији града Краљева 
(‘’Службени лист града Краље-
ва’’, број 19/17 ), а на основу 
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Одлуке Градског већа града Краљева број 
011-316/2017-I од 19.10.2017. године одо-
брена су подстицајна средства за развој 
сеоског туризма за 18 захтева поднетих на 
конкурс града Краљева у укупном износу 
од 7.000.000,00 динара. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни део Одлуке о завршном рачу-
ну буџета града Краљева за 2017.  годину 
чини Извештај екстерне ревизије.

Члан 16.         
                  
           
Одлуку о завршном рачуну буџета гра-

да Краљева доставити Управи за трезор, 
након усвајања. 

Члан 17.   
        
                  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева’’.

Скупштина града Краљева
Број: 011-191/2018-I
Дана: 26. јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

177.

На основу члана 6. став 2, и члана 
43. став 1. 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, 68/15-др.закон,  
103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. тачка 
2), а у вези са чланом 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи («Службени глас-
ник РС», број 129/07, 83/14-др.закон и 
101/16-др.закон), члана 26. тачка 2), члана 
89. став 1. и 2. и члана 121. став 2. Стату-
та града Краљева («Службени лист града 
Краљева», број 7/18-пречишћен текст), 

 Скупштина града Краљева,  на седни-
ци одржаној данa 26. јуна 2018. године, 
донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДА КРАЉЕВА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО
       

                                             
Члан 1.

 У Одлуци о буџету града Краљева 
за2018. годину («Службени лист града 
Краљева», број 32/17), (у даљем тексту: 
Одлука), члан 1. Одлуке мења се и гла-
си: «Овом одлуком утврђују се приходи и 
примања, расходи и издаци града Краљева 
за 2018. годину, њено извршавање, начин 
финансирања дефицита, управљање ду-
гом, коришћење донација и права и обаве-
зе корисника буџетских средстава.

 Буџет града Краљева за 2018. годину 
састоји се од (колона 3):
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III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 10.

У члану 38. став 3. Одлуке број: «30», 
замењује се бројем: „20’’.

Члан 11.

У укупан износ средстава утврђен овом 
одлуком, урачуната су и средства стављена 
на располагање директним и индиректним 
корисницима буџетских средстава на ос-
нову донетих распоредних решења у току 
године од стране извршних органа града 
Краљева, сагласно Одлуци о буџету града 
Краљева за 2018. годину („Службени лист 
града Краљева’’, број 32/17).

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева’’.

Скупштина града Краљева
Број: 011-192/2018-I            
Дана: 26. јуна 2018. године 

Председник
Скупштине града Краљева

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

178.

На основу члана 93. и 94. Закона о 
планирању и изградњи („Службени 
гласник РС’’ број 72/09 и 81/09 - исправка, 
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12; 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13, 98/13 
одлукаУС, 132/14 и 145/14), члана 7, 15. и 
16. Закона о јавним путевима („Службени
гласник РС’’ број 101/05, 123/2007, 93/2012 
и 104/2013), члана 26. тачка 7. Статута 
града Краљева („Службени лист града 
Краљева’’ брoj 7/18 – пречишћен текст) 
и члана 1. и 3. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Кра-
љева’’ брoj 11/15), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018. године, 
донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ 

1. ПЛАН ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

118,751,000.40

4,438,002.20

120,000,000.00

27,469,284.70

1,198,800,000.00 1,455,006,898.54

19,813,176.14

1,104,535,435.10

60,000,000.00
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Измене и допуне Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2018. годину 
ступају на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу града Краљева’’.

Скупштина града Краљева
Број: 011-193/2018-I
Дана: 26.јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

180,000,000.00 180,000,000.00
58,500,000.00 58,500,000.00
352,300,000.00 353,207,320.00
535,000,000.00 790,299,578.54
73,000,000.00 73,000,000.00

1,198,800,000.00 1,455,006,898.54

256,206,898.54

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

179.

На основу члана 32. тачка 6, у вези са чла-
ном 66. став 3. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. за-
кон), члана 77 и 78. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 21/16, 113/17 и 113/17-
др.закон), члана 26. тачка 9. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 7/18 - пречишћен текст) и члана 105. 
став 1. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева („Службени лист града Краљева“ 
број 25/16),

Скупштина града Краљева, на седници одр-
жаној дана 26. јуна 2018.године, донела је:

О Д Л У К У

O ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА 
КАДРОВСКОГ ПЛАНА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
КРАЉЕВА, ЈАВНОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СЛУЖБИ ЗА 
БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ И 

СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ 
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА 

КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Доноси се Измена Кадровског плана у 

Градској управи града Краљева, Јавном пра-
вобранилаштву, Служби за буџетску инспек-
цију и Служби за послове заштитника грађа-
на града Краљева за 2018. годину.

Члан 2.
Саставни део ове одлуке је Измена 

Кадровског плана у Градској управи гра-
да Краљева, Јавном правобранилаштву, 
Служби за буџетску инспекцију и Служ-
би за послове заштитника грађана града 
Краљева за 2018. годину.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број:011-194/2018- I
Дана: 26. јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

КРАЉЕВА, ЈАВНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ,
СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ 

ИНСПЕКЦИЈУ И СЛУЖБИ ЗА 
ПОСЛОВЕ ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА ГРАДА КРАЉЕВА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

У Кадровском плану у Градској управи 
града Краљева, Јавном правобранилаштву, 
Служби за буџетску инспекцију и Служби за 
послове заштитника грађана града Краљева 
за 2018. годину у глави 1.1 део Планирани 
број запослених за 2018. годину у Градској 
управи града Краљева мења се и гласи:
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Планирани број запослених за  2018 годину у Градској управи града 
Краљева

Радна места  службеника и 
намештеника

Број извршилаца:
250

Положаји у првој групи 1
Положаји у другој групи 1
Самостални саветник 46
Саветник 71
Млађи саветник 17
Сарадник 18
Млађи сарадник 4
Виши референт 59
Референт 12
Млађи референт 3
Прва врста радних места                                                                1
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 0
Четврта врста радних места 7
Пета врста радних места 10
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца
22

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник 12
Сарадник 1
Млађи сарадник 1
Виши референт 3
Референт 3
Млађи референт            0
Прва врста радних места 0
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 0
Четврта врста радних места 2
Пета врста радних места 0
Радни однос на одређено време
(у кабинету градоначелника)                 

Број извршилаца
3

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник 3
Сарадник 0
Млађи сарадник 0
Виши референт 0
Референт 0
Млађи референт 0
Прва врста радних места 0
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 0
Четврта врста радних 0
Пета врста радних места 0
Приправници Број извршилаца  

0
Висока стручна спрема 0
Виша стручна спрема 0
Средња стручна спрема 0
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180.

На основу члана 35. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлу-
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став 1. 
тачка 2, члана 32. став 1. тачка 5. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) 
и члана 26. став 1. тачка 6. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 7/2018 – пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној 26. јуна 2018. године, донела је 

О Д Л У К У

О ДОНОШЕЊУ II (ДРУГЕ) ИЗМЕНЕ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„РИБНИЦА“

Члан 1. 

Доноси се II (друга) Измена Плана ге-
нералне регулације „Рибница“ (у даљем 
тексту: II (друга) Измена ПГР „Рибница“) 
коју је израдило ЈП за уређивање грађе-
винског земљишта „Краљево“ из Краље-
ва. 

II (друга) Измена ПГР „Рибница обух-
вата делове катастарских општина Краље-
во, Рибница и Ковачи у површини од 
39,14ha.

Границе простора обухваћеног II (дру-
гом) Изменом ПГР „Рибница“ дате су у 
текстуалном делу II (друге) Измене ПГР 
„Рибница“.

Члан 2. 

II (друга) Измена ПГР „Рибница“ 
састоји се из текстуалног дела, графичког 
дела и документације плана. 

A. Т Е К С Т У А Л Н И  Д Е О:       

1.  ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни и плански основ
1.2. Обухват плана
1.3. Извод из плана вишег реда
1.4. Општи циљеви израде плана
1.5. Опис постојећег стања, начина ко-

ришћења простора и  основних ограни-
чења

2.  ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. Грађевинско подручје и површине 

јавне намене
2.2. Подела на урбанистичке целине и 

зоне према урбанистичким показатељима 
и другим карактеристикама

2.3.Урбанистички услови за површине 
јавне намене и објекте јавне намене

2.4. Правила изградње у оквиру урба-
нистичких зона и целина

2.5. Планиране трасе, коридори и регу-
лација саобраћајница 

2.6. Мрежа јавне комуналне инфра-
структуре 

2.7. Зоне за које је обавезна израда 
ПДР-а 

2.8. Општа правила за парцелацију 
2.9. Општа правила за изградњу
2.10.Одређивање земљишта за редовну 

употребу објеката
2.11. Мере заштите и унапређења жи-

вотне средине
2.10. Уређење простора од интереса за 

одбрану и заштиту од ратних дејстава
2.11. Мере енергетске ефикасности из-

градње

3.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

4.  ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Б.  Г Р А Ф И Ч К И    Д Е О: 

1. Извод из  Г У П-а Краљева  2020                                              
2. (а и б) ДКП у растерском формату                                          
2.1 (а и б) ДКП са орто-фото снимком                                                   
3. (а и б) Постојећа намена површина                                     
4. Подручја из ПГР Рибница која су 

предмет измене      
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5. (а и б) Грађевинско подручје са пред-
логом површина јавне намене                                                                                          

6. (а и б) Планирана намена површина 
и подела  на урбанистичке зоне и целине                                                                                                                                        

7. (а и б) Урбанистичка регулација                                                                                                                   
8. (а и б) План саобраћаја са попречним 

профилима    
9. (а и б) Нивелациони план                                                            
10. (а и б) Скупни приказ постојеће ин-

фраструктуре        
11.1. Инжењерско-геолошки услови, 

компилацијска карта према степену ста-
билности

11.2. Инжењерско-геолошки услови, 
компилацијска карта ДКП према услови-
ма градње

12. Карта зона уређења простора од 
интереса за одбрану и заштиту од ратних 
дејстава

Члан 3.

II (другу) Измену ПГР „Рибница“ изра-
дити у 3 (три) аналогна примерка. 

Један аналогни примерак II (друге) 
Измене ПГР „Рибница“ доставити орга-
ну надлежном за његово доношење (ради 
трајног чувања), један примерак органу 
надлежном за његово спровођење, а један 
носиоцу израде планског документа.

Члан 4.

Након доношења, текстуални део II 
(друге) Измене ПГР „Рибница“, објавити 
у „Службеном листу града Краљева“.

II (другу) Измену ПГР „Рибница“ у це-
лости објавити и у електронском облику, 
путем интернета.

Члан 5.

На простору - локацијама у обухвату 
II (друге) Измене ПГР „Рибница“ неће 
се примењивати ПГР „Рибница“ („Служ-
бени лист града Краљева“, број 13/2013, 
24/2013, 32/14 и 6/15).

Члан 6.

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

Скупштина града Краљева
Број: 011-195/2018-I
Дана: 26. јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

181.

На основу члана 35. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став 1. 
тачка 2, члана 32. став 1. тачка 5. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) 
и члана 26. став 1. тачка 6. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 7/2018 – пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној 26. јуна 2018. године, донела је 

О Д Л У К У

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОРИ-
ДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОБУХ-
ВАТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОД-
РУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА 

ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА“ 

Члан 1. 

Доноси се План детаљне регулације 
за изградњу коридора инфраструктуре у 
обухвату Просторног плана подручја по-
себне намене Парка природе „Голија“, 
који је израдио „Архиплан“ д.о.о. за пла-
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нирање, пројектовање и консалтинг из 
Аранђеловца. 

План детаљне регулације за изградњу 
коридора инфраструктуре у обухвату 
Просторног плана подручја посебне наме-
не Парка природе „Голија“ обухвата дело-
ве катастарских општина Брезова, Бзовик, 
Долац, Дражинићи, Мланча, Милићи, 
Река, Рудно, Ушће, Врх и Засад у површи-
ни од 160,9 ha.

Границе простора обухваћеног планом 
дате су у текстуалном делу Планa детаљне 
регулације за изградњу коридора инфра-
структуре у обухвату Просторног плана 
подручја посебне намене Парка природе 
„Голија““.

Члан 2. 

Извештај о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за изградњу коридора инфра-
структуре у обухвату Просторног плана 
подручја посебне намене Парка природе 
„Голија“ саставни је део наведеног плана.

  
Члан 3. 

План детаљне регулације за изградњу 
коридора инфраструктуре у обухвату 
Просторног плана подручја посебне наме-
не Парка природе „Голија“, састоји се из 
текстуалног дела, графичког дела и доку-
ментације плана. 

A. Т Е К С Т У А Л Н И   Д Е О:       

1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни основ
1.2. Плански основ 
1.3. Обухват Плана - опис границе
1.4. Подлоге и попис катастарских парцела
1.5. Опис постојећег стања

ПЛАНСКИ ДЕО
2. Правила уређења
2.1. Концепција уређења простора
2.2. Опис и критеријуми поделе на ка-

рактеристичне целине и зоне
2.3. Планирана намена површина и 

објеката и могуће компатибилне намене 
са билансом површина

2.4. Правила уређења за објекте и повр-
шине јавне намене 

2.5. Правила уређења и грађења мреже 
инфраструктуре

2.6. Правила уређења за остале намене
2.7. Услови мере и заштите
2.8. Општа правила уређења простора
3. Правила грађења
3.1. Правила грађења за објекте и повр-

шине јавне намене
3.2. Правила грађења за објекте и повр-

шине остале намене
3.3. Локације за које је обавезна израда 

пројекта парцелације, препарцелације од-
носно урбанистичког пројекта

3.4. Општа правила грађења

Б.  Г Р А Ф И Ч К И    Д Е О: 

1. Извод из ГУП-а Краљева 2020.
2. Геодетска подлога са орто-фото 

снимком
3. Постојећа намена површина
4. Грађевинско подручје и површине 

јавне намене
5. Планирана намена површинаса поде-

лом на зоне и целине
6. Урбанистичка регулација
7. План саобраћаја
8. Синхрон план инфраструктуре

Ц.  Д О К У М  Е Н Т А Ц И Ј А

Члан 4.

План детаљне регулације за изградњу 
коридора инфраструктуре у обухвату 
Просторног плана подручја посебне наме-
не Парка природе „Голија“ израдити у 3 
(три) аналогна примерка. 

Један аналогни примерак Плана детаљ-
не регулације за изградњу коридора ин-
фраструктуре у обухвату Просторног пла-
на подручја посебне намене Парка приро-
де „Голија“ доставити органу надлежном 
за његово доношење (ради трајног чу-
вања), један примерак органу надлежном 
за његово спровођење, а један носиоцу из-
раде планског документа.
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Члан 5. 

Након доношења, текстуални део Пла-
на детаљне регулације за изградњу кори-
дора инфраструктуре у обухвату Простор-
ног плана подручја посебне намене Парка 
природе „Голија“, објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

План детаљне регулације за изградњу 
коридора инфраструктуре у обухвату 
Просторног плана подручја посебне на-
мене Парка природе „Голија“ у целости 
објавити и у електронском облику, путем 
интернета.

Члан 6. 

Извештај о извршеној стручној кон-
троли, Извештај о извршеном јавном уви-
ду, документациона основа и Сагласност 
Министра грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре на наведени план, чине 
саставни део документације планског до-
кумента.

Члан 7. 

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

Скупштина града Краљева
Број: 011-196/2018-I
Дана: 26. јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

   
182.

На основу члана 32. тачка 6. и 13. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон), члана 6. и 9. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 
93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 125/14 
- усклађени дин. изн, 95/15 - усклађени 

дин. изн, 83/16, 91/16-усклађени дин. изн, 
104/16-др.закон и 96/17-услађен дин.изн.) 
и члана 26. тачка 9. и 16. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 7/18-пречишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018. године, до-
нела је

 
О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
И НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ 

ВРШИ ГРАДСКА УПРАВА
 
 

Члан 1.

У Одлуци о градским административ-
ним таксама и накнадама за услуге које 
врши Градска управа („Службени лист 
града Краљева“, број 13/13, 4/16 и 21/17), 
у делу који се односи на одељак - Тарифе 
о таксама и накнадама 

- у Тарифном броју 7, у редном броју 22 
мења се текст, тако да сада гласи:

„Накнада за издавање одобрења за кре-
тање возила у пешачким зонама и парков-
ским стазама, осим за возила за обављање 
комуналних услуга и извођење радова на 
изградњи јавних објеката и јавне комунал-
не и саобраћајне инфраструктуре :

- за бицикле, по дану........100,00 динара
- за мотоцикле, по дану....300,00 динара
- за путничка возила, по дану ................

................................................500,00 динара
-за радне машине, по дану ....................

............................................1.000,00 динара
-за теретна и прикључна возила носи-

вости до 1 тоне, по дану  .............................
.............................................1.000,00 динара

-за теретна и прикључна возила носи-
вости од 1 до 3,5 тоне, по дану .................
............................................3.000,00 динара

-за теретна и прикључна возила носи-
вости преко 3,5 тоне, по дану ....................
..........................................10.000,00 динара

-за аутобусе, по дану ..10.000,00 динара
Напомена: Накнаде су ослобођени 

власници и корисници објеката унутар 
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паркова за возила која се користе за дола-
зак/одлазак до/од места становања.

Накнаде су ослобођени привредни 
субјекти који обављају комуналне услуге 
и изводе радове на изградњи јавних обје-
ката и јавне комуналне и саобраћајне ин-
фраструктуре.

Накнаде су ослобођени такси превоз-
ници који имају издато одобрење надлеж-
ног органа.

За потребе снабдевања угоститељских 
објеката (плажних барова, објеката у јав-
ној својини који су у закупу, пловила на 
води и слично), накнада се утврђује у из-
носу од 1.000,00 динара месечно, за терет-
на возила носивости до 1 тоне».

- У редном броју 23  мења се текст, тако 
да гласи:

„Накнада за издавање одобрења за кре-
тање возила носивости преко 3,5 тоне:

- за теретна и прикључна возила носи-
вости од 3,5 до 5 тона, месечно .................
..........................................10.000,00 динара

-за теретна и прикључна возила носи-
вости преко 5 тона, по дану ........................
...........................................10.000,00 динара

Напомена: Накнаде су ослобођени 
привредни субјекти који обављају обуку 
возача.

Накнада се умањује за 50 % за потребе 
извођења грађевинских радова и превоз 
грађевинског и огревног материјала».

- У редном броју 24 мења се текст, тако 
да гласи:

„Накнада за издавање одобрења за за-
устављање и паркирање возила мимо ут-
врђеног режима саобраћаја:

- за путничка возила, по дану .................
................................................500,00 динара

- за теретна и прикључна возила носи-
вости до 1 тоне, месечно ...........................
.............................................5.000,00 динара

- за теретна и прикључна возила носи-
вости од 1 до 3,5 тоне, месечно .................
...........................................10.000,00 динара

- за теретна и прикључна возила носи-
вости преко 3,5 тоне, по дану ....................
.............................................5.000,00 динара

- за аутобусе, по дану ..5.000,00 динара
Напомена: Накнаде су ослобођени так-

си превозници који имају издато одобрење 
надлежног органа”.

- У редном броју 25 уместо износа од 
„600,00 динара” треба да стоји „6.000,00 
динара”.

У осталом делу Одлука о градским ад-
министративним таксама и накнадама за 
услуге које врши Градска управа („Служ-
бени лист града Краљева“, број 13/2013, 
04/2016 и 21/2017) не мења се.

 Члан 2.

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

 

Скупштина града Краљева
Број:011-197/2018-I                                                                        
Дана: 26. јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

183.

На основу члана 20. став 1. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. за-
кон и 101/16 - др. закон), члана 4. и члана 
13. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/11 и 
104/16), члана 2. и 46. Закона о инспек-
цијском надзору („Службени гласник РС“, 
број 36/15), члана 9. став 2. и члана 16. За-
кона о комуналној полицији („Службени 
гласник РС“, број 51/09), члана 39. Закона 
о прекршајима („Службени гласник РС“, 
број 65/13, 13/16 и 98/16 –одлука УС) и 
члана 26. тачка 8. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18 - пречишћен текст), 
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Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018. године, до-
нела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ  

УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Члан 1.

У Одлуци о комуналном уређењу гра-
да („Службени лист града Краљевац, број 
21/17 и 32/17), у члану 3. став 1. алинеја 5. 
се брише.

У члану 3. став 2. се мења и гласи:
„По доношењу програма из става 1. 

овог члана град Краљево, Јавно комунал-
но предузеће „Чистоћа“ и Јавно предузеће 
за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“, односно друго правно лице 
или предузетник коме је у складу са зако-
ном поверено вршење ових делатности, 
закључују Уговор о реализацији Програ-
ма.

Члан 2.
 
У члану 17. на крају става 2. брише се 

тачка, ставља зарез и додаје текст: „осим 
по посебним захтевима органа града 
Краљева, а на терет средстава Програма 
из члана 3. став 1. ове одлуке“.

Члан 3.

У члану 22. став 4. после речи „гране“, 
речи „а посебно“ се замењују речима: „као 
и здрава, а ризична стабла“.

У ставу 5. после речи „Стручне коми-
сије“ ставља се тачка и бришу речи до 
краја овог става.

У ставу 8. реч „комуналне“ замењује се 
речју „инспекцијске“.

Члан 4.

У члану 23. став 1. се мења и гласи:
„Комисију из члана 22. ове одлуке об-

разује Градско веће града Краљева, које 
својим решењем одређује састав, начин 
рада, висину накнаде за рад и др.“

После става 1. додају се нови ставови 2. 
и 3. који гласе:

„Када Комисија заседа ван радног вре-
мена Градске управе града Краљева, при-
пада јој накнада за рад,  чија висина се 
утврђује сходно важећим одлукама Града 
којима се утврђују накнаде за рад и дру-
ги трошкови члановима радних тела које 
образују органи града (Скупштина града, 
Градско веће и Градоначелник )“

„Комисију сачињавају три члана одго-
варајуће струке (дипломирани инжењер 
заштите биља, дипломирани инжењер шу-
марства, дипломирани биолог), представ-
ници организационе јединице Градске 
управе надлежне за инспекцијске посло-
ве, ЈКП „Чистоћа“ Краљево или друге ин-
ституције (ЈП „Србијашуме“, Шумарска 
школа и сл. ).“

У ставу 2. који постаје став 4. брише се 
алинеја 6.

Став 5. се брише.
У ставу 7. који постаје став 8. после 

речи „или околна стабла“ додају се речи 
„а на површинама које нису обухваћене 
Програмом одржавања јавних зелених по-
вршина и дрвореда“.

Члан 5.

У члану 66.став 2. мења се и гласи: 
„Одржавање објеката из става 1. овог 

члана спроводи се у складу са закљученим 
уговором по спроведеном  поступку јавне 
набавке из средстава обезбеђених Програ-
мом уређивања грађевинског земљишта.“

Став 4. се брише.
Досадашњи ставови 5 и 6. постају ста-

вови 4. и 5.

Члан 6.

У члану 67. став 1. се мења и гласи:
„Динамику одржавања јавне расве-

те, приоритете градских улица и кварто-
ва на одржавању јавне расвета утврђује 
ЈП за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“.
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Члан 7.

У члану 69. став 3. после речи „у скла-
ду са закљученим уговором“ бришу се 
речи „из члана 3. ове одлуке“.

Члан 8.

У члану 92. став 1. после речи „члана 9. 
став 2“ брише се „и“, а после речи „члана 
9 став 2. и став 5.“ додају се речи „и став 
6“.

Члан 9.

У члану 93. став 1. после речи „одред-
бама“ додају се речи „члана 3; члана 8;“

Члан 10.

У члану 96. став 3. после речи „члана 
25.“ додају се речи „члана 28.“.

Члан 11.

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

Скупштина града Краљева
Број: 011-198/2018-I
Дана: 26. јуна 2018. године

                                                            

Председник
Скупштине града Краљева

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

184.

На основу члана 20. став 1. тачка 14. 
Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. за-
кон и 101/16-др. закон), члана 146. став 1. 
Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС“, број 72/09, 81/09-
испр, 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 2. 
и 46. Закона о инспекцијском надзору 
(„Службени гласник РС“, број 36/15), За-
кона о комуналној полицији („Службени 
гласник РС“, број 51/09), члана 35. став 2. 
и члана 39. Закона о прекршајима („Служ-
бени гласник РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16 
одлука УС) и члана 26. тачка 5. и 9. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/2018-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној 26. јуна 2018. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О ПОСТАВЉАЊУ ПЛОВИЛА НА 

ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДНОГ ПРОСТОРА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Члан 1.

У Одлуци о постављању пловила на 
делу обале и водног простора на терито-
рији града Краљева („Службени лист града 
Краљева”, број 21/17 и 27/17), члан 2. став 
3. мења се и гласи: „Делови обале и во-
дног простора на територији града Краље-
ва, као и врсте пловила која се у складу са 
овом одлуком могу постављати, одређују 
се Програмом о постављању пловила на 
деловима обале и водног простора на те-
риторији града Краљева (у даљем тексту 
Програм) на период до 10 (десет) година“.

Члан 2.

У члану 3. став 2. брише се.

Члан 3.

У члану 4. став 1. иза речи „Програму“ 
бришу се речи „за доделу локација“.

Члан 4.

У члану 5. став 6. мења се и гласи „Ор-
ганизациона јединица локалне самоупра-
ве надлежна за послове урбанизма, грађе-
винарства и стамбено комуналне делатно-
сти води евиденцију о донетим решењима 
којима се одобрава постављање пловила и 
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дужно је да један примерак решења доста-
ви надлежним инспекцијама и Комунал-
ној полицији.“

Члан 5.

У члану 8. став 1. мења се и гласи: 
„Власник пловила је дужан да у року од 
7 дана од дана престанка важења решења 
из члана 5. став 1. ове одлуке уклони пло-
вило са места на коме је било одобрено 
његово постављање и део обале и водног 
простора очисти, односно доведе у прво-
битно стање.“

У истом члану ставови 2. и 5. бришу се.

Члан 6.

У постојећој одлуци иза члана 9. додаје 
се члан 9а који гласи:

„За потребе спортских, културних, 
туристичких и других сличних манифе-
стација организациона јединица Градске 
управе надлежна за послове урбанизма и 
грађевинарства може издати решење којим 
се организатору манифестације привреме-
но одобрава постављање плутајућег објек-
та на месту одређеном решењем.

Одобрење из става 1. овог члана издаје 
се на образложени захтев организатора 
манифестације у року од 7 (седам) дана од 
дана уредно поднетог захтева, и њиме се 
одређују и обавезе које је организатор ду-
жан да предузме у року од 3 (три) дана, од 
истека важења одобрења, како би привре-
мено заузети део обале и водног просто-
ра коришћеног за потребе манифестације 
били доведени у првобитно стање.

Уколико организатор манифестације 
привремено заузети део обале и водног 
простора, и околно водно земљиште ко-
ришћено за потребе манифестације не 
доведе у првобитно стање у року од 7 
(седам) дана од истека важења одобрења, 
надлежна комунална инспекција ће доне-
ти решење којим се налаже надлежном 
водопривредном предузећу да то учини о 
трошку организатора.“

Члан 7.

У члану 10. став 1. алинеја 1. брише се.

Члан 8.

У члану 11. став 1. алинеја 1. иза речи 
„постављање“ додају се речи: „или коме је 
истекло одобрење.“

Члан 9.

У члану 12. став 5. мења се и гласи: 
„Власник привремено уклоњеног пловила 
дужан је да га преузме у року од 60 дана 
од дана уклањања, уз плаћање надокнаде 
за чување.“

Члан 10.

У члану 13. став 2. брише се.

Члан 11.

У члану 16. став 1. додаје се тачка 5. 
која гласи: „поступи супротно члану 9а. 
ове одлуке.“

Члан 12.

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

Скупштина града Краљева
Број: 011-199/2018-I
Дана: 26. јуна 2018. године

 Председник
Скупштине града Краљева

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

185.

На основу члана 20. став 1. тачка 29. 
у вези са чланом 23. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени  гласник“, 
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.за-
кон), у вези са чланом 29. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11 и 104/16) и члана  26. тач-
ка 9. Статута града („Службени лист града 
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст),
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Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26.јуна 2018. године, доне-
ла је 

ОДЛУКУ

О ПРАВУ НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ 
ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

ПОРОДИЦАМА  РАТНИХ ВОЈНИХ 
ИНВАЛИДА, ПАЛИХ БОРАЦА И 

УМРЛИХ РАТНИХ ВОЈНИХ 
ИНВАЛИДА КОЈИ СУ 

УЧЕСТВОВАЛИ У ОРУЖАНИМ 
АКЦИЈАМА ПОСЛЕ 17. АВГУСТА 

1990. ГОДИНЕ

I ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ
    

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се право на суб-
венционисану цену комуналних услуга (у 
даљем тексту:субвенционисана цена) по-
родицама:

1. ратних војних инвалида који су уче-
ствовали у оружаним акцијама после 17. 
августа 1990. године и за време агресије 
NATO снага на СРЈ;

2. палих бораца који су учествовали 
у оружаним акцијама после 17.августа 
1990. године и

3. умрлих ратних војних инвалида.
Под субвенционисаном ценом из прет-

ходног става подразумева се цена кому-
налних услуга умањена за износ субвен-
ције.

Члан 2.

Породицу ратног војног инвалида у 
смислу ове одлуке чине:

-  брачни друг, деца рођена у браку или 
ван брака и усвојена деца, као и пасторчад 
коју је војни инвалид издржавао (у даљем 
тексту: ужа породица војног инвалида); 

- родитељи, очух, маћеха или усвоје-
ници који су војног инвалида издржавали 
или које је он издржавао; 

-   деда и баба које је војни инвалид из-
државао. 

Породицу палог борца у смислу ове 
одлуке чине: 

- брачни друг, деца рођена у браку или 
ван брака и усвојена деца, као и  пастор-
чад коју је пали борац издржавао (ужа по-
родица); 

- родитељи, као и очух, и маћеха и 
усвојиоци који су палог борца издржава-
ли, или које је пали борац издржавао;

- деда и баба, унуче, сестра и брат па-
лог борца, које је пали борац издржавао.

Са члановима уже породице изједначе-
но је и лице које је са палим борцем до 
његове смрти живело у ванбрачној зајед-
ници.

Чланове породице умрлог ратног вој-
ног инвалида у смислу ове одлуке чине:

- брачни друг, деца рођена у браку или 
ван брака и усвојена деца, пасторчад коју 
је ратни војни инвалид издржавао;

- родитељи,  очух,  маћеха или усвојио-
ци који су ратног војног инвалида издржа-
вали, или које је он издржавао;

- деда и баба, које је ратни војни инва-
лид издржавао.

Члан 3.

Субвенционисана цена обухвата сле-
деће комуналне услуге (у даљем тексту: 
пружаоци услуга):

1. снабдевање водом за пиће, пречишћа-
вање и одвођење отпадних вода,

2. сакупљање, одвожење и депоновање 
отпада,

3. снабдевање топлотном енергијом.
Износ субвенције комуналних услуга 

овог члана не садржи обрачунати ПДВ.

Члан 4.

Субвенционисану цену остварује поро-
дица (у даљем тексту:корисник комунал-
них услуга).

Износ субвенције у висини од 30% 
цене услуга остварује корисник комунал-
них услуга уколико члан његове породице 
остварује:

1. права као ратни војни инвалиди који 
су остварили својство, односно право као 
учесници оружаних акција после 17. авгу-
ста 1990. године и за време агресије NATO 
снага на СРЈ;
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2. права породице палих бораца који су 
учествовали у оружаним акцијама после 
17. августа 1990. године, и умрлих ратних 
војних инвалида.

II ОСТВАРИВАЊЕ 
СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ И 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Члан 5.

Општи услови за остваривање субвен-
ционисане цене су:

- да члан корисника комуналних услу-
га има пребивалиште на територији града 
Краљева последњих шест месеци,

- да је члан породице корисника кому-
налних услуга својство, односно право на 
основу ког се сврстава у категорију кори-
сника по овој одлуци, стекао на основу 
прописа који се примењују у Републици 
Србији,

- да рачун гласи на корисника комунал-
них услуга, односно да корисник или члан 
његовог домаћинства имају закључен уго-
вор о закупу или неки други документ 
(адреса из личне карте), којим се доказује 
да се домаћинство налази на адреси за 
коју се захтева признавање права на оства-
ривање субвенционисане цене, 

- да је корисник комуналних услуга у 
потпуности измирио обавезе по рачунима 
за комуналне услуге из члана 3. ове одлу-
ке, закључно за месец који претходи месе-
цу подношења захтева за признавање пра-
ва на ослобађање дела обавезе плаћања 
комуналних услуга.

Члан 6.

Субвенционисана цена за утроше-
ну воду и накнаду за пречишћавање и 
одвођење отпадних вода признаје се на 
месечном нивоу до 5м³ по члану корисни-
ка који остварује право.

 
Члан 7.

Неопходна документација за докази-
вање испуњености општих услова је:

1. копија или очитана лична карта за 
све пунолетне чланове породице корисни-
ка комуналних услуга, а за малолетна лица 
ће се утврдити по службеној дужности,

2. копија последњег рачуна за комунал-
не услуге издата од стране пружаоца ус-
луга на име корисника чији члан домаћин-
ства остварује право,

3. потврда од стране пружаоца услуга 
да корисник комуналних услуга нема не-
измирених обавеза према пружаоцима ус-
луга из члана 3. ове одлуке. 

III НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ

Члан 8.

Уколико корисник комуналних услу-
га испуњава услове за остваривање суб-
венционисане цене из члана 5. и 7. ове 
одлуке, може поднети захтев за оствари-
вање субвенционисане цене Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе 
града Краљева – Одсек за послове борач-
ко-инвалидске заштите (у даљем тексту: 
надлежно одељење).

Члан 9.

По утврђивању испуњености усло-
ва из члана 5. и 7. ове одлуке, надлежно 
одељење доноси кориснику комуналних 
услуга решење о праву на субвенциони-
сану цену комуналних услуга и саставља 
списак корисника субвенционисане цене 
комуналних услуга, и заједно са донетим 
решењима доставља пружаоцима услуга.

Решење се издаје са роком важења од 
једне године.

Нови захтев се може поднети најраније 
30 дана пре истека рока важења решења.

Уколико није дошло до промена, што 
ће се констатовати узимањем изјаве на 
записник под кривичном и материјалном 
одговорношћу, није потребно прилагати 
доказе који су већ раније приложени.

На основу списка из става 1. овог члана 
и достављених решења, пружаоци услуга 
врше обрачун, који са захтевом за дознаку 
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средстава и фотокопијама рачуна корисни-
ка услуга до 20-тог у месецу за претходни 
месец достављају надлежном одељењу 
Градске управе града Краљева.

На основу налога надлежног одељења 
и достављене документације из става 5. 
овог члана врши се рефундација из сред-
става буџета града Краљева пружаоцима 
услуга у року од 15 дана. 

 

Члан 10.

Корисник права на субвенцију има пра-
во да изјави жалбу на решење из члана 9. 
став 1. ове одлуке.

Жалба се подноси Градском већу града 
Краљева преко надлежног одељења.

Члан 11.

Корисник права на субвенцију је у оба-
вези да надлежном одељењу пријави сваку 
промену која је од утицаја на остваривање 
и престанак права из ове одлуке, у року од 
15 дана од дана настанка промене.

Члан 12.

Средства за реализовање субвенциони-
сане цене по овој одлуци обезбеђују се у 
буџету града Краљева.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева“, а примењиваће се од 1. 
јануара 2019. године.

       

Скупштина града Краљева
Број: 011-200/2018-I
Дана: 26.јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

186.

На основу  члана 11, члана 19. став 1. 
тачка 3, члана  21. и члана 24. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС», 
број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16  др. за-
кон,  108/16 и 113/17), а у вези са чланом 
26. тачка 19. и чланом 58. тачка 16. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/18 – пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26.јуна 2018.године, доне-
ла је

                                                     

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ  ЈКП „ВОДОВОД“ 
КРАЉЕВО НА УПРАВЉАЊЕ, 

ОДРЖАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ВОДОВОДНЕ  

МРЕЖЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 
МАТАРУШКА БАЊА

Члан 1.

Даје се на управљање, одржавање, об-
нављање и унапређивање Јавном кому-
налном предузећу „Водовод“ Краљево 
водоводна мрежа у насељеном месту Ма-
тарушка Бања која је јавна својина града 
Краљева на следећим  катастарским пар-
целама које су у својини града Краљева и 
то:

- катастарске парцеле 145 и 453/1 обе 
КО Матаруге,  крак Улице Гочке, 

- катастарска парцела 479 КО Матаруге 
, крак Улице Првомајске,

- катастарска парцела 171/2 КО Мата-
руге, крак Улица Др. Драгутина Гвоздено-
вића,

- катастарска парцела 329 КО Матару-
ге, крак Улице Хајдук Вељкове,

- катастарска парцела  311/8 КО Мата-
руге,  крак Улица Ивана Милутиновића,

- катастарска парцела 449 КО Матару-
ге,  крак Улице Туристичке,
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- катастарска парцела  322/2 КО Мата-
руге, крак  Улице Обилићеве,

- катастарска парцела  318/2 КО Мата-
руге,  крак Улица Немањине,

- катастарске парцеле 318/2 и 316/5 обе 
КО Матаруге, крак Улице Хероја Мари-
чића

- катастарска парцела  258/2 КО Мата-
руге,  крак Улице Јова Курсуле

- катастарска парцела  258/2 КО Мата-
руге, крак Улице Студеничке

- катастарска парцела  450/1 КО Мата-
руге, крак Улице Рударске и Слободана 
Бобана Стојковића

- катастарска парцела  22/13 КО Мата-
руге,  крак Улице Београдске

- катастарска парцела 228/2 КО Мата-
руге, крак Улице Бранка Радичевића

- катастарске парцеле 400/35 и 394/28 
обе КО Матаруге,  крак Улице Пролетер-
ске

- катастарске парцеле 349/19, 400/31 и 
402/2 обе КО Матаруге, крак  Улице Авал-
ске

- катастарска парцела 1075 КО Матару-
ге, крак Улице Стевана Филиповића

- крак Матаруге (I фаза) на катастар-
ским парцелама бр. 1782 и 1783 обе КО 
Матаруге

- крак: Матаруге (II фаза) на катастар-
ској парцели бр. 400/5, КО Матаруге

- крак Матаруге (III фаза) на катастар-
ској парцели бр. 1784 КО Матаруге

- потисни вод са резервоаром, катастар-
ској парцели 1785, 559/3 и 559/2 све КО 
Матаруге     

Члан 2.

Градоначелник града Краљева ће у име 
града Краљева закључити уговор са Јав-
ним комуналним предузећем „Водовод“ 
Краљево,  којим ће се ближе уредити права 
и обавезе поводом давања на управљање 
Јавном комуналном предузећу „Водовод“ 
Краљево непокретности ближе описаних 
у  члану 1. ове одлуке. 

Члан 3.
            
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од објављивања у „Службеном листу гра-
да Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-204/2018-I
Дана: 26.јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

187.

На основу члана 46. став 1. тачка 1, став 
2. и став 3. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 
34/10-одлука УС и 54/11), и члана 121. 
став 2. Статута града Краљева („Службе-
ни лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018.године, доне-
ла је

  
О Д Л У К У

I

Утврђује се да је Мирку Вуковићу пре-
стао мандат одборника у Скупштини гра-
да Краљева дана 26. јуна 2018. године, 
подношењем усмене оставке на функцију 
одборника.
 

II

Упутство о правном средству: Против 
ове одлуке може се изјавити жалба Управ-
ном суду, у року од 48 часова од дана до-
ношења одлуке.
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III

 Ову одлуку објавити у „Службе-
ном листу града Краљева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлу-
ке садржан је у члану 46. став 1. тачка 1, 
став 2. и став 3. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС“, број 
129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), којим 
је предвиђено да одборнику престаје ман-
дат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оставке, као и  да одборник 
може поднети оставку усмено на седници 
скупштине јединице локалне самоупра-
ве, и да после подношења усмене оставке 
одборника, скупштина без одлагања, на 
истој седници утврђује да је одборнику 
престао мандат.

На Двадесет другој седници Скупшти-
не града Краљева одржаној дана 26. јуна 
2018. године, Мирко Вуковић је поднео 
усмену оставку на функцију одборника, из 
разлога што је на истој седници Скупшти-
не именован за директора Јавног комунал-
ног предузећа „Путеви“ из Краљева, што 
је неспојиво са функцијом одборника.

Сходно наведеном, донета је одлука 
као у изреци.

Скупштина града Краљева                                                 
Број:011-205/2018-I                                                                                               
Дана: 26. јуна 2018. године  

                                                       
Председник

Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.

    

188.

На основу члана 46. став 1. тачка 1, став 
2. и став 3. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 
34/10-одлука УС и 54/11) и члана 121. 
став 2. Статута града Краљева („Службе-
ни лист града Краљева“, број 7/18-пре-
чишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018.године, доне-
ла је

  

О Д Л У К У

I

Утврђује се да је Данилу Спасојевићу 
престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 26. јуна 2018. године, 
подношењем усмене оставке на функцију 
одборника.

 

II

Упутство о правном средству: Против 
ове одлуке може се изјавити жалба Управ-
ном суду, у року од 48 часова од дана до-
ношења одлуке.

III

Ову одлуку објавити у „Службеном ли-
сту града Краљева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлу-
ке садржан је у члану 46. став 1. тачка 1, 
став 2. и став 3. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС“, број 
129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), којим 
је предвиђено да одборнику престаје ман-
дат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оставке, као и  да одборник 
може поднети оставку усмено на седници 
скупштине јединице локалне самоупра-
ве, и да после подношења усмене оставке 
одборника, скупштина без одлагања, на 
истој седници утврђује да је одборнику 
престао мандат.

На Двадесет другој седници Скупшти-
не града Краљева одржаној дана 26. јуна 
2018. године, Данило Спасојевић је под-
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нео усмену оставку на функцију одборни-
ка, па је применом наведене законске од-
редбе донета одлука као у изреци.

Скупштина града Краљева                                                       
Број:011-206/2018-I                                                                                               
Дана: 26. јуна 2018. године 

                                                        
Председник

Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.

             

189.

На основу члана 32. тачка 9. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 
37. Закона о култури („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр.), чла-
на 26. тачка 12. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст) и члана 45. Стату-
та Народног музеја из Краљева од 8.маја 
2018.године, 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018.године, доне-
ла је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

 ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 
ИЗ КРАЉЕВА

I

Утврђује се да Марији Жарчанин Ста-
нишић престаје функција вршиоца дуж-
ности директора Народног музеја из 
Краљева, из разлога истека периода на 
који је именована.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у члану 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон) и члану 26. тачка 12. Ста-
тута града Краљева („Службени лист гра-
да Краљева“, број 15/13-пречишћен текст), 
којима је утврђено да скупштина јединице 
локалне самоуправе, између осталог, име-
нује и разрешава директоре установа, ор-
ганизација и служби чији је оснивач.

Чланом 37. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-
испр.)  и чланом 45. Статута Народног му-
зеја из Краљева прописано је да оснивач 
може именовати вршиоца дужности ди-
ректора установе без спроведеног јавног 
конкурса, у случају када директору пре-
стане дужност пре истека мандата, однос-
но када јавни конкурс за директора није 
успео, као и да вршилац дужности дирек-
тора може обављати ту функцију најдуже 
једну годину.

С обзиром да је мандат досадашњег вр-
шиоца дужности директора Народног му-
зеја из Краљева истекао, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

Ово решење је коначно.
Упуство о правном средству: Против 

овог решења може се поднети тужба Ви-
шем суду у Краљеву у року од 60 дана од 
дана пријема решења.

Скупштина града Краљева
Број:02-40/2018-I                                                                        
Дана: 26. јуна 2018. године                                     

             
                                                

Председник
Скупштине града Краљева

Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.
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190.

На основу члана 32. тачка 9. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 35. 
и 36. Закона о култури („Службени глас-
ник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр), 
члана 26. тачка 12. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева», број 
7/18-пречишћен текст) и члана 38, 39. и 
41. Статута Народног музеја из Краљева 
од 8.маја 2018.године, 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018.године, доне-
ла је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
   НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА

I

Именује се Дарко Гучанин, дипл. исто-
ричар  из Краљева, за директора Народног 
музеја из Краљева, на период од четири 
године.

II

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења и објавиће се у „Службеном ли-
сту града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у члану 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон) и члану 26. тачка 12. Ста-
тута града Краљева („Службени лист гра-
да Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 
којима је утврђено да скупштина јединице 

локалне самоуправе, између осталог, име-
нује и разрешава директоре установа, ор-
ганизација и служби чији је оснивач.

Чланом 35. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-
испр.) и чланом 38. и 39. Статута Народ-
ног музеја из Краљева прописано је да се 
директор установе чији је оснивач једини-
ца локалне самоуправе именује на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса на 
период од четири године и да може бити 
поново именован; да јавни конкурс распи-
сује и спроводи управни одбор установе 
60 дана пре истека мандата директора; да 
управни одбор обавља разговор са канди-
датима и у року од 30 дана од завршетка 
јавног конкурса доставља оснивачу образ-
ложен предлог листе кандидата, која садр-
жи мишљење управног одбора о стручним 
и организационим способностима сваког 
кандидата и записник о обављеном разго-
вору, као и да оснивач именује директо-
ра установе са Листе. Чланом 36. Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 
72/09, 13/16, 30/16-испр.) и чланом 41. 
Статута Народног музеја из Краљева про-
писани су услови за именовање директора 
установе.

Управни одбор Народног музеја из 
Краљева је расписао и објавио јавни 
конкурс, на који су поднете две пријаве.  
Управни одбор утврдио је да оба кандида-
та, Драган Драшковић и Дарко Гучанин, 
испуњавају услове из јавног конкурса. 
Са кандидатима су обављени разговори и 
достављена је Листа кандидата за имено-
вање директора, са два кандидата, у чијем 
су прилогу мишљење Управног одбора о 
стручним и организационим способно-
стима оба кандидата и записник о обавље-
ним разговорима.

Комисија за избор и именовања 
Скупштине града Краљева је на својој 
седници, на основу достављене Листе и 
изјашњавања о сваком кандидату поједи-
начно, већином гласова утврдила Предлог 
решења.

Ово решење је коначно.

Упуство о правном средству: Против 
овог решења може се поднети тужба Ви-
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шем суду у Краљеву у року од 60 дана од 
дана пријема решења.

Скупштина града Краљева
Број:02-41/2018-I                                                                        
Дана: 26. јуна 2018. године                                     

                                                                  
Председник

Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.

191.

На основу члана 24. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени глас-
ник РС“, број 15/16), члана 26. тачка 11. 
Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 7/18-пречишћен 
текст), члана 14. став 1. Одлуке о начину 
спровођења изборног поступка и поступ-
ка именовања директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краљево („Службени 
лист града Краљева“, број 30/16) и чла-
на 38. Одлуке о усклађивању Оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Пу-
теви“ из Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16 и 30/16), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018.године, доне-
ла је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА 
„ПУТЕВИ“ ИЗ КРАЉЕВА

I

Именује се Мирко Вуковић, дипломи-
рани инжењер грађевинарства из Краље-
ва, за директора Јавног комуналног преду-
зећа „Путеви“ из Краљева, на период од 
четири године.

II

Именовани је дужан да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у „Службеном глас-
нику Републике Србије“.

III

Ово решење са образложењем објави-
ти у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“, „Службеном листу града Краљева“ 
и на интернет страници града Краљева.

IV

Ово решење је коначно. 

V

Упуство о правном средству: Против 
овог решења може се поднети тужба Ви-
шем суду у Краљеву у року од 60 дана од 
дана пријема решења.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Краљева на седници 
одржаној дана 28.12.2017. године донела 
је Одлуку о спровођењу јавног конкур-
са за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Путеви“ Краљево.

Јавни конкурс је објављен у „Службе-
ном гласнику Републике Србије“ број 2/18, 
„Службеном листу града Краљева“ број 
32/17, дневном листу „Вечерње новости“ 
и на интернет страници града Краљева и 
био је отворен 30 дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“.

Јавни конкурс спровела је Комисија за 
спровођење конкурса за избор директо-
ра јавних предузећа чији је оснивач град 
Краљево (у даљем тексту: Комисија), која 
је именована на седници Скупштине гра-
да Краљева одржаној дана 8. фебруара 
2017.године. 

На Јавни конкурс за именовање дирек-
тора Јавног предузећа комуналног преду-
зећа „Путеви“ Краљево приспеле су три 
благовремене пријаве, након чијег пре-



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                       26. јун 2018. године114Број 16 - Страна

гледа је Комисија сачинила списак канди-
дата за спровођење изборног поступка за 
директора Јавног комуналног предузећа 
„Путеви” Краљево и констатовала да су 
кандидати уз пријаву приложили потреб-
не и валидне доказе који су конкурсом 
тражени, тако да испуњавају услове за 
учествовање у поступку усмене и писане 
провере за директора Јавног комуналног 
предузећа „ Путеви“ из Краљева.

На предлог Националне службе за 
запошљавање Филијала Краљево, Коми-
сија је на седници одржаној 29.03.2018.
године донела Закључак број: 06-56-7/18 
којим је одредила  стручно лице-психоло-
га из Националне службе за запошљавање 
Филијала Краљево, ангажованог на по-
словима саветника за планирање каријере, 
да, у складу са  чланом 11. Правилника о 
мерилима за именовање  директора  јавног  
предузећа  („Службени лист града Краље-
ва“, број  2/17) изврши проверу стручне 
оспособљености и вештине кандидата 
преко стандардизованих тестова.

Кандидат Зоран Балтић се није одазвао 
у овом делу изборног поступка и доставио 
је Комисији изјаву о одустанку од даљег 
учествовања, те је Комисија записнички 
констатовала у складу са чланом 40. став 
7. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС“, број 15/16) да се кандидат 
не позива да учествује у наредном делу 
изборног поступка.  

Национална служба за запошљавање 
Филијала Краљево је, након провере 
стручне оспособљености и вештине кан-
дидата преко стандардизованих тестова 
одржане 12.04.2018. године, Комисији 
доставила Извештај психолошке проце-
не у поступку селекције кандидата,  број: 
1202-1005-16/2018 од 17.04.2018.године, 
према критеријумима који су утврђени на 
основу анализе послова и радних задата-
ка извршилаца за радно место директора 
овог  предузећа. 

Комисија је дана 04.05.2018.године 
обавила усмену проверу кроз разговор 
са кандидатима, по областима дефиниса-
ним у складу са Правилником о мерилима 
за именовање  директора  јавног  преду-
зећа  („Службени лист града  Краљева“, 
број 2/17), а на седници одржаној дана 

16.05.2018. године приступила оцењи-
вању стручне оспособљености кандидата 
стечене високим образовањем и стручне 
оспособљености стечене радним иску-
ством увидом у приложену документацију. 
Узимајући у обзир резултате психолошке 
процене кандидата од стране психолога 
Националне службе за запошљавање Фи-
лијала Краљево, резултате  усмене  прове-
ре  кандидата  по областима дефинисаним 
у складу са  Правилником о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа 
(„Службени лист града  Краљева“, број 
2/17) и резултате стручне оспособљености 
кандидата стечене високим образовањем, 
стручне оспособљености стечене радним 
искуством на пословима за које се захтева 
високо образовање, стручне оспособље-
ности стечене радним искуством које 
кандидат има у организовању и вођењу 
послова и за стечено радно искуство на 
пословима који су повезани са послови-
ма јавног предузећа, Комисија је утврдила 
и бројчано исказала резултат кандидата, 
израчунавањем њихове просечне оцене 
према мерилима прописаним Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС“, број  
65/2016).

Комисија је саставила Ранг листу са 
најбоље рангираним кандидатима за Јав-
но комунално предузеће „Путеви“ из 
Краљева, на основу бројчано исказаних и 
утврђених резултата, у коју су увршћени 
кандидати:

1. Мирко Вуковић, дипл.инж. грађеви-
нарства.…........са просечном оценом  3,00

2. Ђорђе Балтић, дипл. економиста 
......................... са просечном оценом  2,00.

Чланом 41. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16) утврђено је да надлежни орган је-
динице локалне самоуправе припрема 
предлог акта о именовању првог канди-
дата са ранг листе и доставља га органу 
јединице локалне самоуправе надлежном 
за именовање директора јавног преду-
зећа, а чланом 14. став 2. Одлуке о начину 
спровођења изборног поступка и поступ-
ка именовања директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краљево („Службени 
лист града Краљева“, број 30/16), утврђе-
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но је да организациона јединица Градске 
управе надлежна за послове Градског већа 
припрема нацрт акта о именовању првог 
кандидата са ранг листе за Градско веће, 
које утврђени предлог доставља Скупшти-
ни града на усвајање.

На основу достављене Ранг листе са 
најбоље рангираним кандидатима за Јавно 
комунално предузеће „Путеви“ из Краље-
ва и Записника Комисије о спроведеном 
изборном поступку за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Путеви“ 
из Краљева, утврђен је предлог да се за 
директора Јавног комуналног предузећа 
„Путеви“ из Краљева именује први кан-
дидат са Ранг листе Мирко Вуковић, ди-
пломирани инжењер грађевинарства из 
Краљева.

Скупштина града Краљева
Број:02-44/2018-I                                                                        
Дана: 26. јуна 2018. године                                     

Председник
Скупштине града Краљева

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

192.

На основу члана члана 32. тачка 9. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон), 
члана 52. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС“, број 15/16), 
члана 26. тачка 11. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева», број 
7/18-пречишћен текст) и члана 46. став 1. 
и 2. Одлуке о усклађивању Оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Пу-
теви’’ из Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16, 30/16), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018.године, доне-
ла је

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПУТЕВИ“ ИЗ КРАЉЕВА

I

 Утврђује се да Љубисаву Мајсторо-
вићу престаје функција вршиоца дужно-
сти директора Јавног комуналног преду-
зећа „Путеви” из Краљева, именовањем 
директора Јавног комуналног предузећа 
“Путеви” из Краљева по спроведеном јав-
ном конкурсу. 

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у члану 32. тачка 9. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и 
члану 26. тачка 11. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст), којима је утврђено 
да скупштина, између осталог, именује и 
разрешава вршиоце дужности директора 
јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 52. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“, број 
15/16) и чланом 46. став 1. и 2. Одлуке о 
усклађивању Оснивачког акта Јавног ко-
муналног предузећа „Путеви’’ из Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
25/16, 30/16), прописано је да се вршилац 
дужности директора може именовати до 
именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу, на период 
који не може бити дужи од једне године.
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Скупштина града Краљева је дана 
14. јула 2017. године Решењем број 02-
46/2017-I именовала Љубисава Мајсто-
ровића за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа „Путеви“ из 
Краљева, до именовања директора на ос-
нову спроведеног јавног конкурса, а нај-
дуже до једне године.

Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Краљево спровела је Јавни 
конкурс за избор директора Јавног кому-
налног предузећа „Путеви“ из Краљева и 
Ранг листу и Записник Комисије о спро-
веденом изборном поступку за избор ди-
ректора Јавног комуналног предузећа 
„Путеви“ из Краљева, са предлогом за 
именовање директора доставила Градском 
већу града Краљева.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Вишем 
суду у Краљеву у року од 60 дана од дана 
пријема овог решења

Скупштина града Краљева
Број:02-45/2018-I                                                                        
Дана: 26. јуна 2018. године                                     

Председник
Скупштине града Краљева

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

193.

На основу члана 26. тачка 49. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), а у 
вези члана 2. Одлуке о располагању стано-
вима у јавној својини града Краљева који 
се додељују као стамбена подршка под ус-
ловима непрофитног закупа („Службени 
лист града Краљева“ број 6/18),

 Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној 26. јуна 2018.године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Oбразује се Стамбена комисија за рас-
поделу станова намењених за давање у 
непрофитни закуп (у даљем тексту:Стам-
бена комисија).

    
II

У Стамбену комисију се именују:
1. Саша Контић, маст. екон, председ-

ник,
2. Вања Вуковић, дипл. правник, Град-

ска управа града Краљева,  заменик пред-
седника,

3. Милимир Сворцан, дипл. правник, 
ЈП „Градско стамбено“, члан,

4. Милица Остраћанин, дипл.правник, 
ЈП „Градско стамбено“, заменик члана,

5. Биљана Радојчић, дипл.правник, 
Центар за социјални рад, члан,

6. Гордана Балшић, соц. радник, Цен-
тар за социјални рад, заменик члана,

7. Биљана Чоловић, дипл. правник, 
Градска управа града Краљева, члан,

8. Горан Јеремић, дип.инг.грађ, Градска 
управа града Краљева, заменик члана,

9. Миломир Продановић, дипл. екон, 
Градска управа града Краљева,члан,

10. Драгана Громовић,дипл.правник, 
Градска управа града Краљева, заменик 
члана.

III

Стамбена комисија доноси Пословник 
о свом раду на првој седници.

IV

Стручне, техничке, административне, 
финансијске и све друге послове везане 
за давање станова у јавној својини града 
Краљева у закуп под условима непрофит-
ног закупа  обавља Јавно предузеће „Град-
ско стамбено“ Краљево.
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V

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења и исто објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број:02-39/2018-I                                                                        
Дана: 26. јуна 2018. године 

Председник
Скупштине града Краљева

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

194.

На основу члана 32. став 1. тачка 19. 
Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.за-
кон, 101/16-др.закон),  члана 26. тачка 24. 
и члана 121. став 2. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној 26. јуна 2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност Младену Душкићу 
из Краљева на употребу имена града 
Краљева у пословном имену привред-
ног друштва, тако да привредно друштво 
може да носи назив Ауто-школа АМД 
„Краљево“ доо.

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-202/2018-I
Дана: 26. јуна 2018.године

Председник
Скупштине града Краљева

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

195.

На основу члана 32. став 1. тачка 19. 
Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.за-
кон, 101/16-др.закон), члана 26. тачка 24. 
и члана 121. став 2. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст),

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној  26. јуна 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност Оснивачком одбору 
скијашког клуба из Краљева на употре-
бу имена града Краљева у имену клуба, 
тако да скијашки клуб може да носи назив  
Скијашки клуб „Краљево“. 

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Краљева“.

Скупштина града Краљева
Број: 011-203/2018-I
Дана: 26. јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

196.

На основу члана 32. тачка 6. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС’’, број 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др.закон), члана 
26. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града 
Краљева’’, број 7/18),  
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Скупштина града Краљева на седници 
одржаној дана 26. 06. 2018. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Управног 
одбора Дечјег одмаралишта „Гоч’’ Краље-
во о калкулацији материјалних трошкова 
за боравак деце у Школи у природи на 
Гочу за децу са територије града Краљева, 
број 802/1 од 8.06.2018. године.

II

Решење доставити: Дечјем одма-
ралишту „Гоч’’ Краљево, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе 
града Краљева, Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева 
и уз материјал.

III

Ово решење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Краљева’’.

Скупштина града Краљева
Број: 011-201/2018-I
Дана: 26. јуна 2018. године

Председник
Скупштине града Краљева

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

197.

На основу члана 32. тачка 9. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС», број 129/07, 
83/14-др. закон и 101/16-др. закон), чла-
на 18. и 21. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима  („Службени гласник РС», број 
15/16) и члана 26. тачка 11. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва», број 7/18-пречишћен текст), члана 37. 
и 38. став 1. Одлуке о усклађивању Осни-

вачког акта Јавног енергетског предузећа 
„Топлана” из Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 25/16, 30/16), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018.године, доне-
ла је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
МАНДАТА И

 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА  
‘’ТОПЛАНА’’ ИЗ КРАЉЕВА 

I

Утврђује се да Милошу Ракићу пре-
стаје мандат члана Надзорног одбора Јав-
ног енергетског предузећа „Топлана“ из 
Краљева, именованом испред оснивача, 
подношењем оставке.

II

Именује се Слађана Јовановић, дипл. 
менаџер из Краљева, за члана Надзорног 
одбора Јавног енергетског предузећа „То-
плана“ из Краљева, испред оснивача.

III

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења и објавиће се у „Службеном ли-
сту града Краљева».

О б р а з л о ж е њ е
 
Правни основ за доношење овог ре-

шења садржан је у члану 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон 
и 101/16-др. закон), и члану 26. тачка 11. 
Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева», број 7/18-пречишћен 
текст), којим је утврђено да скупштина је-
динице локалне самоуправе, између оста-
лог, именује и разрешава управне и над-
зорне одборе јавних предузећа, установа, 
организација и служби чији је оснивач.
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Чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима  („Службени гласник РС“, 
број 15/16), и чланом 38. став 1. Одлу-
ке о усклађивању Оснивачког акта Јав-
ног енергетског предузећа „Топлана” из 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“, број 25/16, 30/16), утврђено је да ман-
дат председнику и члановима надзорног 
одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем.

Члан Надзорног одбора Милош Ра-
кић, именован испред оснивача, поднео је 
оставку на ту дужност.

Сходно томе, овлашћени предлагач 
поднео је предлог за именовање Слађане 
Јовановић, дипл. менаџера из Краљева за 
члана Надзорног одбора, који испуњава 
услове предвиђене чланом 18. Закона о 
јавним предузећима  и чланом 37. Одлу-
ке о усклађивању Оснивачког акта Јав-
ног енергетског предузећа „Tоплана” из 
Краљева.

Упуство о правном средству: Против 
овог решења може се поднети тужба Ви-
шем суду у Краљеву у року од 60 дана од 
дана пријема решења.

Скупштина града Краљева
Број:02-42/2018-I                                                                        
Дана: 26. јуна 2018. године                          

           
Председник

Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја,с.р.

198.

На основу члана 32. тачка 9. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 18. 
и 21. став 1. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС“, број 15/16), 
члана 26. тачка 11. Статута града Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
7/18-пречишћен текст) и члана 34. и 35. 
став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Путе-

ви’’ из Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 25/16, 30/16), 

Скупштина града Краљева, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2018.године, доне-
ла је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ’’ 

ИЗ КРАЉЕВА 

I

Утврђује се да Зорану Миловићу пре-
стаје мандат члана Надзорног одбора Јав-
ног комуналног предузећа „Путеви“ из 
Краљева, испред оснивача, из разлога ис-
тека периода на који је именован.

II

Именује се Милош Ракић, дипл.прав-
ник из Краљева, за члана Надзорног одбо-
ра Јавног комуналног предузећа „Путеви“ 
из Краљева, испред оснивача.

III

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења и објавиће се у „Службеном ли-
сту града Краљева“.

О б р а з л о ж е њ е

 
Правни основ за доношење овог ре-

шења садржан је у члану 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон) и члану 26. тачка 11. Ста-
тута града Краљева („Службени лист гра-
да Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), 
којимa је утврђено да скупштина једини-
це локалне самоуправе, између осталог, 
именује и разрешава управне и надзорне 
одборе јавних предузећа, установа, орга-
низација и служби чији је оснивач.
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Чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/16)  и чланом 35. став 1. Одлуке 
о усклађивању Оснивачког акта Јавног ко-
муналног предузећа „Путеви’’ из Краље-
ва („Службени лист града Краљева“, број 
25/16, 30/16) утврђено је да мандат пред-
седнику и члановима надзорног одбора 
престаје истеком периода на који су име-
новани, оставком или разрешењем.

С обзиром на истек периода на који је 
именован Зоран Миловић, члан Надзор-
ног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Путеви’’ из Краљева, испред оснивача, 
овлашћени предлагач поднео је предлог за 
именовање Милоша Ракића, дипл. прав-
ника из Краљева за члана Надзорног од-
бора, који испуњава услове предвиђене 
чланом 18. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и 
чланом 34. Одлуке о усклађивању Осни-
вачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Путеви’’ из Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 25/16, 30/16).

Упуство о правном средству: Против 
овог решења може се поднети тужба Ви-
шем суду у Краљеву у року од 60 дана од 
дана пријема решења.

Скупштина града Краљева
Број: 02-43/2018-I                                                                        
Дана: 26. јуна 2018. године                                     

Председник
Скупштине града Краљева

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

АКТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
ГРАДА КРАЉЕВА

199.

На основу члана 12. став 1. и 2. Одлу-
ке о Заштитнику грађана града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 

13/08 и 17/09), заштитник грађана гра-
да Краљева подноси Скупштини града 
Краљева

РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ

УВОД

Заштитник грађана за територију града 
Краљева установљен је на основу Одлу-
ке о Заштитнику грађана града Краљева 
(Сл. лист града Краљева бр. 13/08 и 17/09) 
која је донета од стране Скупштине гра-
да Краљева а основу члана 120 Статута 
града Краљева (Сл. лист града Краљева 
број 4/2008) и овлашћења Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/07 и 83/14). Тиме се наш град сврстао 
у групу градова који су показали пуну 
приврженост формирању контролних ин-
ституција, који су у складу са реформским 
тенденцијама у нашем друштву и која има 
за циљ даљи развој демократских процеса 
и институција као и посвећеност заштити 
права и интереса грађана.

Када се ради о надлежности градског 
заштитника грађана мора се по ко зна који 
пут разјаснити да у Републици Србији не 
постоји посебан закон који на јединствен 
начин уређује питања од значаја за инсти-
туцију Заштитника грађана па чак у нашем 
правном систему постоји разлика у нази-
ву саме институције. На нивоу Републике 
Србије постоји посебан Закон о Заштит-
нику грађана који се односи само на ин-
ституцију Заштиника грађана Републике 
Србије и где локалне заштитнике грађана 
помиње само када говори о међусобној са-
радњи и подељеној надлежности. Наиме, 
наведеном одредбом је предвиђено да за-
штитници грађана на појединим нивоима 
власти имају надлежност према органи-
ма управе,организацијама и заједницама 
чији је оснивач тај ниво власти,односно 
чије прописе спроводе, те уколико се за-
штитник грађана са једног нивоа власти 
сусретне са притужбом која се односи на 
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органе другог нивоа власти, ту представку 
ће без одлагања проследити надлежном 
заштитнику грађана на даљи поступак. На 
нивоу АП Војводине постоји покрајин-
ска скупштинска одлука о покрајинском 
заштитнику грађана - омбудсману, а што 
се тиче такозваних локалних омбудсмана, 
Законом о локалној самоуправи дата је 
само правна основа за успостављање ове 
институције, док се иста уређује одлукама 
скупштина општина и градова. Већ неко-
лико година уназад припремају се измене 
законских прописа који ће јасније дефи-
нисати надлежности институције на сва 
три нивоа то је и обавеза државе преузета 
тзв. Поглављем бр.23 али на том плану се 
није одмакло даље од почетка. Eвропска 
комисија је у извештају о скринингу за 
Поглавље 23. Републици Србији упутила 
препоруку «Ојачати капацитете Заштит-
ника грађана (посебно у погледу његове 
улоге као националног превентивног ме-
ханизма), покрајинског омбудсмана и ло-
калних служби омбудсмана» (препорука 
3.2.1. Акционог плана за Поглавље 23). 
У недостатку јасне законске дефиниције, 
а с обзиром да се ради о новом правном 
институту у нашој држави, заштитници 
грађана на сва три нивоа су принуђени да 
међусобно сарађују и на тај начин успо-
стављају правну праксу. Та сарадња се 
успешно обавља организовањем темат-
ских конференција и састанака уз економ-
ску помоћ канцеларије ОЕБС-а у нашој 
држави и појединих градова и општина 
који помажу организовање ових састанака 
на својој територији.

Позитиван помак је да је Законом о 
општем управном поступку, који је по-
чео да се примењује првог јуна 2017.
год. предвиђено ново ванредно  правно 
средство у управном поступку-Поништа-
вање,укидање или мењање правоснажног 
решења на препоруку Заштитника грађа-
на.Наиме, Закон је прописао да на пре-
поруку заштитника грађана орган може 
,ради усклађивања са законом, новим ре-
шењем да поништи, укине или измени 
своје правноснажно решење, ако странка 
о чијим је правима или обавезама одлуче-
но, као и противна странка, на то приста-
ну и ако се тиме не вређа интерес трећег 

лица. Ако орган не поступи по препоруци 
Заштитника грађана обавезан је да га о 
томе извести.             

Што се тиче надлежности заштитника 
грађана града Краљева она је дакле регу-
лисана напред поменутом Одлуком о За-
штитнику грађана града Краљева. То је  
независан и самосталан орган који штити 
права грађана и  контролише рад општин-
ске управе, посебних организација и служ-
би града  као и других органа и предузећа 
и установа чији је оснивач град Краљево, 
а којима су поверена јавна овлашћења. 
Његова основна делатност је усмерена на 
контролу законитости, целисходности и 
ефикасности рада органа управе и јавних 
предузећа а ради заштите људских права и 
слобода од повреда које ти органи могу да 
учине у свом раду. У релативно брзом по-
ступку, ослобођеном претераних формал-
ности заштитник грађана контролише по-
штовање права грађана, утврђује повреде 
учињене актима, радњама или нечињењем 
органа управе. Његова контрола је много 
више од формалног поштовања закона: он 
испитује етичност, савесност, непристрас-
ност, стручност и остале особине које тре-
ба да карактеришу добру управу, а које 
грађани, као порески обвезници, с правом 
очекују. Овде треба имати у виду да ова 
институција није строго управна, односно 
да је по природи ствари упућена да делује 
својим ауторитетом и да помогне не само 
грађанима већ и и органима који посту-
пају у одређеним  предметима. Ту посеб-
но треба имати у виду да је заштитнику 
грађана дата могућност да у појединиим 
случајевима поступа и онда када је над-
лежни орган донео решење које је у пот-
пуности  формално на закону засновано и 
правилно, али се по мишљењу заштитни-
ка грађана проблем грађанина могао ре-
шити на бољи, такође законит начин. Ово 
је у потпуности у складу са принципима 
«добре управе», који као принцип све 
више бива прихваћен у нашим прописима 
и који налаже органима управе да, поред 
поступања које је у складу са законом, по-
ступају на начин да права грађанина буду 
на најбољи начин заштићена и остварена.

Органи управе имају законом успо-
стављену обавезу да сарађују са заштит-
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ником грађана, омогуће му приступ својим 
просторијама и ставе на располагање све 
податке без обзира на степен тајности када 
је то од интереса за поступак који се води. 
Када је то од значаја за поступак заштит-
ник грађана има право да обави разговор 
са сваким запосленим у органу управе а 
функционер је дужан да му то обезбеди. 
Заштитник грађана поступа по притуж-
би грађана или по сопственој иницијати-
ви, у посебном поступку проверава да ли 
је у раду управе било или има пропуста. 
Ако их утврди, од органа управе тражи да 
пропусте отклони, исправи и препоручује 
начин за то. Орган управе је обавезан да 
обавести заштитника грађана о томе шта 
је урадио по препоруци, а ако по њој није 
поступио мора образложити разлоге за то.

У складу са чланом 12. Одлуке о за-
штитнику грађана града Краљева заштит-
ник грађана је обавезан да једном годишње 
најкасније до краја априла скупштини гра-
да поднесе  извештај о  раду за претходну 
годину у којем износи општу оцену о раду 
органа локалне самоуправе и јавних служ-
би са становишта стања заштите права 
грађана, уочене пропусте и мере и поступ-
ке за њихово отклањање. Овај извештај 
за 2017.год. је девети извештај од уста-
новљавања овог органа у граду Краљеву.

Током 2017. год. десила су се два до-
гађаја која су утицала на ефикасност  рада 
овог органа. Негде на половини године 
заменица заштитника грађана је отишла 
на породиљско боловање, тако да је уз сав 
напор заштитника грађана квалитет рада 
канцеларије био сигурно на нижем нивоу 
без обзира што заштитник није користио 
годишњи одмор и што се трудио да се не-
достатак заменика мање осети. Посебно 
напомињемо да је у почетку рада канце-
ларије систематизацијом послова било 
предвиђено четири радна места да је две - 
три године у канцеларији било запослено 
троје људи, па је логично да један човек не 
може на најквалитетнији начин да одгово-
ри на изазове овог врло осетљивог посла. 
Учинићу све да и овај извештај у суштин-
ском, а посебно у техничком смислу, што 
мање трпи због  напред наведених  чиње-
ница а за евентуалне грешке се унапред 

извињавам. Ово  посебно истичем јер по-
четком наредне године заштитнику грађа-
на истиче мандат, па о некој новој гарни-
тури треба водити рачуна већ сада како би 
канцеларија после десет година наставила 
да ради још боље. Друга чињеница је да је 
отприлике у исто  време, дакле средином 
2017.год колегиници која је радила бес-
платну правну помоћ истекао уговор па је 
и она престала са радом. 

Од стране судова, катастра, Центра за 
социјални рад, и кога већ све не, грађани 
су упућивани на канцеларију «број 215.у 
општини» по правну помоћ тако да рачу-
најући и људе који су редовно долазили 
код заштитника грађана  испред канцела-
рије су често били редови. Овоме треба 
додати да су и запошљени у овој згради 
понекад и функционери града а нарочито 
униформисана лица из обезбеђења која 
због честих измена не стигну да упознају 
ни лица а камоли садржај њиховог рада  
уносили додатну забуну код несрећних 
људи којима  образложење да заштитник 
грађана нити може нити сме нити има пра-
во да ради тај посао, није било ни убедљи-
во ни оправдано. Зато поново апелујемо 
на надлежне да што пре донесу закон о 
бесплатној правној помоћи, а на надлежне 
у овом граду да исту што пре установе. Јер 
у великом броју случајева заштита права 
грађана је могућа само уколико у конкрет-
ном случају грађани покрену одређене 
процедуре и покрену поступке за заштиту 
права (жалбе, приговори и др.). Имајући 
у виду да највећи број грађана није обу-
чен за исто а да нема средстава за плаћање 
адвоката, онда им као једина могућност 
остаје бесплатна правна помоћ, а у недо-
статку ње често се обесмишљава рад свих 
који треба да  помогну грађанину. Посеб-
но треба имати у виду да неке одредбе 
Закона о социјалној заштити изискују од 
посебне категорије социјално угрожених 
грађана да за остваривање својих права 
покрену одређене поступке пред судовима 
а зашта немају ни знања ни средстава, што 
их у недостатку бесплатне правне помоћи 
доводи у безизлазну ситуацију. За сада за-
штитник грађана, тим грађанима  је могао 
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само да пружи упутства и савете како им 
и ко може помоћи у решавању  њихових 
правних проблема.

ПОСТУПАЊА ПО ПРИТУЖБАМА И 
ОБРАЋАЊИМА ГРАЂАНА

                              
Имајући напред наведено у виду, током 

2017.год. канцеларију заштитника грађана 
посетило је више од хиљаду грађана али 
се број притужби на које је заштитник 
грађана могао да реагује током 2017.годи-
не свео на 630.

 Највећи број грађана (47) је од заштит-
ника грађана тражио помоћ у области 
имовинскоправних односа који су им били 
предуслов за поступак озакоњења објека-
та (легализације). Најчешће су у питању 
нерегулисани односи између сродника, 
често између родитеља и деце, постојање 
и пуноважност разних уговора о продаји, 
поклону, доживотном издржавању као и 
писмених, усмених и тестамената пред 
сведоцима. Грађани су одједном суочени 
са дуго одлаганим својинским проблеми-
ма старим и по неколико деценија па је 
била разумљива њихова реакција на по 
њих изненадно увођење реда у овој обла-
сти. Заштитник грађана је покушавао да 
им објасни да градски органи задужени за 
озакоњење нису адреса за решавање ових 
претходних питања и да та питања морају 
решити углавном на суду.

Исти број грађана (47) се заштитнику 
грађана обратио због најразличитијих по-
родичних проблема почев од поремећених 
породичних односа,признавања или оспо-
равања очинства, немогућности исплате 
или недовољног износа алиментације,  
права и обавеза родитеља и деце. По први 
пут су, и то је оно што посебно брине, за-
штитнику грађана постављана питања ро-
дитеља како се могу одрећи своје деце али 
и жеља потомака да се одрекну родитеља. 
Иако је и на  једно и  на друго питање одго-
вор негативан, остаје као озбиљно упозо-
рење који је то пут којим смо се запутили, 
шта се то дешава са не тако давно високо 
морално постављеним вредностима наше 
породице.

Некако у вези са претходно изнетим, (37) 
грађана се обратило због помоћи у области 

наследних односа због расподеле остави-
не, накнадно пронађене имовине, разних 
такси у овој области, прекида и наставка 
оставинског поступка. На овом месту тре-
ба додати да се (19) грађана заштитнику 
грађана обратило и са проблемима који 
имају са својим комшијама на најразличи-
тије начине а посебно је упечатљива била 
изјава једног грађанина коме је осим мал-
третирања од  одраслих чланова породице 
комшија највише сметала девојчица која 
“само стоји и гледа“. Најчешћи проблеми 
међу суседима су комшијски пас, вода са 
комшијског крова, кровне антене, дрвеће 
на међи, одводи стајског ђубрета и друго. 
Посебни проблеми су присутни међу ста-
нарима исте зграде па се (11) грађана тим 
поводом обратило заштитнику грађана са 
стварним проблемима (заједничка потро-
шња струје, воде, бука) за које се надамо 
да ће бити решене новим законским ре-
шењима из ове области, односно избором 
управника стамбених зграда или профе-
сионалних управника. Oвде треба истаћи 
случај из једне стамбене зграде који смо 
наводили и у прошлом извештају и где је 
заштитник грађана покушао и Градском 
већу да сугерише озбиљност проблема 
али проблем и даље није решен. Наиме, у 
стан који јој је доделио Центар за социјал-
ни рад уселила се породица која се ни у 
једном сегменту не придржава правила о 
кућном реду зграде. Низак ниво хигијене 
у стану и око њега производи додатни тро-
шак за станаре зграде, а велика фреквен-
ција непознатих људи у касним ноћним 
сатима и несносна бука остале станаре 
доводи до границе издржљивости. Иако 
су се обраћали свим институцијама у овом 
граду, иако и сам Центар констатује у свом 
извештају заштитнику грађана да је “еви-
дентно да породица не функционише у 
колективном објекту за становање, нити 
поштује кућни ред, а нема капацитета за 
промене” због недостатка слободних ин-
дивидуалних објеката ван града проблем 
није решен. Овом приликом заштитник 
грађана поново апелује на надлежне да по-
кушају да овај проблем превазиђу у инте-
ресу станара поменуте зграде. Логично је 
да су за напред наведене проблеме грађа-
ни често, као оне који могу да им помогну, 
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а по њиховом мишљењу то нису учинили, 
наводили одељење за урбанизам, грађеви-
нарство и стамбено - комуналне делатно-
сти (29) и одељење за инспекцијске посло-
ве (15) рад «катастра» (11) грађана. Овде 
треба напоменути да је заштитник грађана 
са руководиоцима ових одељења, али и са  
непосредним извршиоцима појединих по-
слова у овим одељењима, имао изузетну 
сарадњу и да су проблеми решавани на 
обострано задовољство, а све у  граница-
ма законских могућности.

Хаос у области разних приватизација у 
нашем граду скоро свих бивших друштве-
них предузећа, неких и по неколико пута 
створио је општу несигурност у обаве-
зама тих предузећа, посебно у уплатама 
пензијском фонду па су радници тих пре-
дузећа без имало своје кривице доведени 
у ситуацију да сами доказују свој пен-
зијски стаж,што је често скоро немогуће 
због општег јавашлука у тој области. Из 
тих разлога (31) лице је затражило помоћ 
од заштитника грађана који их је сходно 
својим могућностима усмеравао на инсти-
туције које би им могле бити од користи 
(понекад и тужилаштво и полицију). Ово 
је оставило последице и на остваривање 
права из здравственог осигурања па се 
(10) грађана обратило са примедбама на 
рад здравственог фонда. Изменама Закона 
о раду дошло је до значајне рестрикције у 
правима радника у вези рада а додамо ли 
томе и понекад бахато понашање поједи-
них послодаваца, (17) радника је посетило 
заштитника грађана сматрајући да су њи-
хова и онако смањена права ускраћена и да 
немају помоћ и подршку ни синдиката ни 
инспекције рада који би требало да при-
марно штите њихова права. У (2) случаја 
бивши радници су се жалили на сам по-
ступак стечаја над  предузећима у којима 
су радили, који је по њиховом мишљењу 
намерно и злонамерно наметнут. У (3) 
случаја радници су сматрали да се над 
њима спроводио мобинг, па су упућени на 
надлежне органе и одговарајуће поступке 
за утврђивање постојања истог.

Нажалост, добро је позната социјална 
ситуација у нашем граду па је (31) грађа-
нин сматрао да су његова социјална права 
неосновано умањена од стране институ-

ција која се тиме баве у овом граду. Њи-
хове проблеме заштитник грађана је по-
кушавао да реши заједно са Центром за 
социјални рад и Помоћником градоначел-
ника за социјална питања. На рад Центра 
за социјални рад било је (11) притужби 
које су се углавном односиле на редослед 
у расподели новчане помоћи коју установа 
издваја за своје кориснике, по мишљењу 
притужилаца на неједнак третман кори-
сника, а једна притужба се односила и на 
потенцијалну дискриминацију на нацио-
налној основи.

И после осам година, поједини наши 
суграђани су сматрали да им није правил-
но или до краја исплаћена  накнада штете 
услед земљотреса или касније, поплава, 
и других елементарних непогода као и 
правилна накнада за ујед паса па се (16) 
грађана жалило  поводом накнада тих 
штета. Овде треба додати да се заштитник 
грађана и раније залагао да се предузме 
све да се и појединцима којима напр. из-
гори домаћинство финансијски помогне и 
да је нејасно зашто услов да се помогне 
некоме мора бити већи број оштећених. 
На ток и поступак реституције примедбе 
је имало (4) грађанина.

 Свакако је лепо чути да је ЕПС повећао 
наплату својих потраживања скоро сто-
постотно али утисак заштитника грађа-
на после примедби (22) грађана је да сам 
процес наплате није увек најправеднији, 
да највише страдају они којима је помоћ 
најпотребнија, да грађани нису у стању 
увек да исконтролишу ни своју потрошњу 
ни постојање или начин обрачуна дуга, а 
да су извршитељи неумољиви користећи 
инструменте које им је закон дао. Систем 
бесплатне или умањене наплате потро-
шње електричне енергије код одређених 
социјалних категорија грађана није до 
краја заживео, па су у тој области неоп-
ходне измене прописа. На рад изврши-
теља не само у овој области примедбе је 
имало (17) грађана, али заштитник грађа-
на је њима могао да саветује само да оду 
код тих извршитеља и да код њих поку-
шају да добију исплате на рате или друге 
погодности у исплати дуга.

И раније смо указивали на велики про-
блем који наши суграђани- радници имају 
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после добијених судских пресуда по ос-
нову радних односа, које су практично 
неизвршиве, па радницима није могуће 
објаснити да они морају платити таксе за 
тужбе, судске трошкове, трошкове адво-
ката а њихове правоснажне судске одлуке 
су обичан лист папира. Ово је био разлог 
притужби на рад суда (22) и на рад адво-
ката (8), а јасно је да заштитник грађана у 
оба случаја нема надлежност.

Посебни проблеми грађана због којих 
су се обраћали заштитнику грађана су 
проблеми пребивалишта, боравишта, ста-
нарског права, држављанства, и сл. па је 
(20) грађана затражило  помоћ тим пово-
дом.Незадовољни радом МУП ( 17) грађа-
на је посетило канцеларију заштитника 
грађана жалећи се на њихово непосту-
пање, непрофесионалност, неразумевање 
или необјективност. У ситуацијама које 
су се заштитнику грађана учиниле хитним 
заједно са службеницима из МУП про-
блеми су решавани. На овом месту напо-
мињемо да се и (8) грађана јавило заштит-
нику грађана поводом насиља у породици, 
и то као потенцијалне жртве насиља у по-
родици а у два случаја и као неоправдано, 
по њиховим речима, осумњиченим за ово 
кривично дело. Схватајући опасност овак-
вих појава заштитник грађана је у овим 
случајевима хитно реаговао код надлеж-
них органа.

На рад пореских органа притужбе је 
имало (15) наших суграђана, наводећи да 
су њихове пореске обавезе неоправдано 
високе или је иста погрешно обрачуната 
или људи једноставно нису могли да ис-
плате ове износе па су тражили умањење 
висине обавезе или плаћање на рате. Талас 
увозне робе често сумњивог квалитета у 
нашим трговинама довео је и до повећаног 
броја рекламација које су често биле неу-
спешне што је и био разлог обраћања за-
штитнику  (11) грађана. На рад мобилних 
оператера  примедбе су имала (2) грађа-
нина. У оба случаја заштитник грађана је 
жалиоце упућивао на надлежна тела удру-
жења за заштиту потрошача. Примедбе 
на рад банака имало је (7) грађана које су 
се углавном односиле на различите усло-
ве, по мишљењу жалиоца, којим су банке 
привлачиле клијенте ради повољних по-

трошачких кредита и оних који су важили 
у време враћања истих. Иако су посебним 
прописима имали право на ослобађање од 
плаћања РТС претплате, (5) грађана нису 
ово право могли да остваре иако су подне-
ли комплетну документацију јер њихови 
захтеви, по речима надлежних, нису стиг-
ли на ред.

Осим напред поменутих одељења за 
инспекције и одељења за урбанизам,-
грађевинарство и стамбено - комуналне 
делатности на рад Градске управе било је 
још (32) притужби. Од тога највише при-
тужби  се односило на рад комуналне по-
лиције (6), матичне службе (6) као и на рад 
одељења за друштвене делатности (11).  
Незадовољство грађана радом запослених 
у градској управи се може свести на сле-
деће:

 - да се често осећају као “прекобројни 
предмети а не људи”

- да немају утисак да се увек поштује и 
уважава њихово достојанство

- да је поступак спор за шта грађани као 
узрок наводе неадекватну организацију и 
недовољан рад

- да је комуникација службених лица са 
грађанима недовољна и несадржајна

- да је слаба међусобна повезаност из-
међу организационих јединица

- да процедуре нису увек јасне и ви-
дљиве,

- да је утисак да је форма битнија од са-
држине.

Интересантна  је притужба коју је пред-
седник Синдикалне организације запосле-
них у органима града Краљева имао на 
рад начелника градске управе по којој је 
заштитник грађана упутио обема страна-
ма мишљење које Вам у наставку прено-
симо у целости.

„На основу овлашћења из члана 14. 
Одлуке о Заштитнику грађана града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“ број 13/08 и 17/09), поступајући по 
притужби И. П., председника Синдикалне 
организације запослених у органима гра-
да Краљева, на рад градоначелника гра-
да Краљева и начелника Градске управе 
града Краљева, Заштитник грађана града 
Краљева даје следеће



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                       26. јун 2018. године126Број 16 - Страна

МИШЉЕЊЕ

Потребно је да начелник Градске упра-
ве града Краљева и Одбор Синдикалне 
организације запослених у органима гра-
да Краљева одрже заједнички састанак 
како би се дошло до заједничког предлога 
нове Одлуке о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата изабраних и поставље-
них лица и запослених у органима града 
Краљева.

Потребно је Скупштини града Краље-
ва предложити измену члана 59. Одлуке о 
Градској управи града Краљева („Службе-
ни лист града Краљева“, број 5/13).

    
РАЗЛОЗИ

Дана 25.01.2017. године Заштитни-
ку грађана града Краљева притужбом 
број 36/17 на рад градоначелника града 
Краљева и начелника Градске управе гра-
да Краљева обратио се И. П. председник 
Синдикалне организације запослених у 
органима града Краљева.

Председник Синдикалне организације 
запослених у органима града Краљева у 
притужби наводи да члан 1. став 1. тачка 3. 
Закона о платама у државним органима и 
јавним службама („Службени гласник РС“, 
број 34/01, 62/06-др.закон, 63/06-испр.
др.закона, 116/08-др.закони, 92/11, 99/11-
др.закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др.
закон), прописује: „Овим законом уређује 
се начин утврђивања плата, додатака,нак-
нада и осталих примања запослених у 
јавним службама које се финансирају из 
буџета Републике, аутономне покрајине и 
јединица локалне самоуправе“. Чланом 8. 
овог закона прописано је: „Коефицијенти 
за обрачун и исплату плата именованих и 
постављаних лица и запослених из члана 
1.тачка 1.,3.,4. и 5. овог закона утврђују се 
актом Владе. Актом Владе из става 1. овог 
члана запослени се разврставају у платне 
разреде, према звањима, занимањима или 
пословима“.

У притужби се даље наводи да је Вла-
да Републике Србије дана 21.01.2012.го-
дине донела Уредбу о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица и запослених у држав-

ним органима („Службени гласник РС“, 
број 44/08-пречишћен текст и 2/12), која 
ниједном одредбом не даје право локалној 
самоуправи да донесе посебан акт којим 
ће запослене разврстати у платне разреде, 
према звањима, занимањима или послови-
ма.

Члан 59. Одлуке о Градској управи 
града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 5/13), прописује: „Одлуку 
о платама изабраних, именованих и по-
стављених лица, као и запослених у орга-
нима града Краљева доноси Градоначел-
ник“.

На основу члана 59. Одлуке о Градској 
управи града Краљева градоначелник гра-
да Краљева је донео Одлуку о коефицијен-
тима за обрачун и исплату плата изабра-
них и постављених лица и запослених у 
органима града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 17/13-пречишћен 
текст, 15/14, 23/14 и 30/14). 

У притужби се даље наводи да је чла-
ном 8. Закона о платама у државним ор-
ганима и јавним службама прописано да 
ће се актом Владе тј. Уредбом разврста-
ти платни разреди, према звањима, зани-
мањима или пословима запосленима у 
локалној самоуправи, а не општим актом 
локалне самоуправе, нити актом органа 
града тј.градоначелника, већ се Уредба ау-
томатски примењује на запослене.

У Изјашњењу начелника Градске упра-
ве града Краљева на притужбу се наводи 
да је подносилац притужбе прогласивши 
сам неуставном одредбу члана 59. Одлу-
ке о Градској управи града Краљева, сам 
квалификујући незаконитом и неустав-
ном Одлуку о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата изабраних и поставље-
них лица и запослених у органима гра-
да Краљева утврдио да „запосленима у 
Градској управи града Краљева је знатно 
смањен додатни коефицијент по основу 
сложености и одговорности послова, па из 
тих разлога Градска управа града Краљева 
важи за Управу која има најнижи просек 
зараде запослених на територији Репу-
блике Србије“. У изјашњењу се наводи 
да подносилац притужбе није квалифико-
ван да цени уставност и законитост аката. 
Даље се наводи следеће:
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- Управни инспектор Управног инспек-
тората Министарства државне управе и 
локалне самоуправе спровео је контролни 
инспекцијски надзор у Градској управи 
града Краљева о чему је дана 04.09.2015.
године донео Решење број:038-038-
13/2015-02 којим је утврдио да су кое-
фицијенти за обрачун и исплату плата 
запослених утврђени на основу наведе-
не Одлуке о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата изабраних и поставље-
них лица и запослених у органима града 
Краљева, а да је чланом 14. Одлуке ут-
врђено увећање коефицијената за корек-
тивни фактор за услове рада који износе: 
3,00 за запослене са средњом стручном 
спремом, ВКВ,КВ и НК, 4,40 за запослене 
на инспекцијским пословима - шеф Од-
сека, 5,21 за запослене на инспекцијским 
пословима са високом стручном спре-
мом, 4,29 за запослене на инспекцијским 
пословима са вишом стручном спремом, 
4,53 за запослене на инспекцијским по-
словима са средњом стручном спремом и 
2,60 за остале запослене, што је по нала-
зу Управног инспектора у супротности са 
Уредбом о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених 
лица и запослених у државним органима;

- У Извештају о ревизији финансијских 
извештаја за 2015.годину града  
Краљева, који је спровео Ревизорски тим 
„HLB DST-Revizija“ дана  13.06.2016.го-
дине дато је Мишљење са резервом којим 
се констатује да  је у току ревидирања Ре-
визорски тим утврдио да су  за запосле-
на лица у Градској управи града Краљева 
решењима, поред основног коефицијента, 
увећавани коефицијенти за износе 4,20 и 
за 2,60, затим 2,00 и 3,00 за средњу школ-
ску спрему. Наведени Извештај о ревизији 
финансијских извештаја разматран је и на 
седници Скупштине града  Краљева;

- У складу са наложеном мером Управ-
ног инспектора за усклађивање важеће 
Одлуке о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата изабраних и поставље-
них лица и запослених у органима града 
Краљева (смањење коефицијената због 
потребе брисања тзв. корективног фак-
тора) са Уредбом, као и са исказаним 
мишљењем са резервом из Извештаја о 

ревизији финансијских извештаја за 2015.
годину града Краљева, решењем начел-
ника Градске управе града Краљева број: 
1308/16-3 од 18.07.2016.године, образова-
на је Комисија која је припремила и дана 
28.10.2016.године Градоначелнику града 
Краљева доставила предлог нове Одлуке 
о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата изабраних и постављених лица и за-
послених у органима града Краљева;

- Евентуална препорука Заштитника 
грађана града Краљева којом би се како је 
то захтевао притужилац начелнику Град-
ске управе града Краљева препоручило 
да убудуће обрачун зарада запослених 
врши на основу директне примене Уред-
бе (без Одлуке о коефицијентима) је апсо-
лутно непримењива, јер се Уредбом дају 
коефицијенти до одређеног максималног 
износа, дакле у одређеном распону и уз 
могућност дискреционог додељивања ко-
ефицијената запосленима од стране по-
слодавца, што свакако није била интен-
ција законодавца. Ни управни инспектор 
Управног инспектората Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, а 
ни Ревизорски тим нису изразили сумњу 
у неопходност постојања посебне одлуке 
којом би се у складу са Законом и Уредбом 
уредили коефицијенти за плате запосле-
них у Градској управи.

Увидом у сву расположиву докумен-
тацију, те сва позитивна законска и под-
законска акта Заштитник грађана града 
Краљева је мишљења  да је потребно до-
нети нову Одлуку о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата изабраних и по-
стављених лица и запослених у органима 
града Краљева и изменити члан 59. Одлу-
ке о Градској управи града Краљева.

- С обзиром да је начелник Градске 
управе града Краљева у свом изјашњењу 
изразио сумњу да је о подношењу ове 
притужбе претходно уопште и одлучи-
вало руководство и чланство Синдикал-
не организације запослених у органима 
града Краљева (под претпоставком да би 
се у случају одлучивања о овом питању 
претходно обратило послодавцу-начелни-
ку Градске управе града Краљева, па тек 
онда Заштитнику грађана града Краљева), 
то је и разлог више што Заштитник грађа-
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на града Краљева сматра да је потребно 
да поред начелника Градске управе града 
Краљева у доношење нове Одлуке о кое-
фицијентима за обрачун и исплату плата 
изабраних и постављених лица и запосле-
них у органима града мора да буде укљу-
чена и Синдикална организација запосле-
них у органима града. Све горе наведено 
је и разлог доношења оваквог мишљења 
и предлога Заштитника грађана града 
Краљева, да начелник Градске управе 
града Краљева и Одбор Синдикалне ор-
ганизације запослених у органима града 
Краљева на заједничком састанку нађу 
излаз из овакве ситуације до доношења 
нових законских односно подзаконских 
аката који би прецизније решили овакве 
ситуације.”

Што се тиче јавних и јавно - комунал-
них предузећа са подручја нашег града 
укупно је поднето (56) притужбе и то на 
рад ЈКП Водовод 21, ЈКП Чистоће 11, ЈКП 
Пијаце 1, ЈЕП Топлана 1, ЈП “ОСА” 2 и 
на ЈП за уређивање градског земљишта 
”Краљево” 20.

Заједничке примедбе на рад јавно - 
комуналних предузећа је дискутабилан 
начин обрачуна плаћања обавеза. Тако 
нпр. ЈЕП ”Топлана”цену грејања и даље 
обрачунава по квадратном метру стамбе-
не јединице, без  обзира на број радија-
тора, ребара на радијатору и колико њих 
је у употреби. ЈКП “Водовод” услугу на-
плаћују по претпостављеној потрошњи по 
члану породичног домаћинства у стамбе-
ним зградама и ако се може догодити да 
један члан потроши више воде у једном 
домаћинству него у другом домаћинству 
неколико чланова. С тим у вези током 
2017.год заштитник грађана је ЈКП “Водо-
вод» доставио мишљење које овде прено-
симо.

“Дана 26.10.2017.год. заштитнику гра- 
ђана града Краљева обратила се М. Д. из 
Краљева притужбом на рад ЈКП “Водо-
вод” Краљево. У својој притужби приту-
жиља наводи да у свом стану живи сама 
већ 26 година али да у последње време (у 
задњих 7 година) добија несразмерно ви-
соке рачуне у односу на своју потрошњу 
воде. Притужиља даље наводи да се неко-
лико пута  обраћала “службенику   у Водо-

воду” али је добијала одговор да мора да 
плати рачун и да “није много”. Посебно је 
упозоравала да се у зграду у којој станује 
“усељава како ко стигне”, да има и “при-
ватника” а да институција управника згра-
де не функционише.

У свом изјашњењу заштитнику грађа-
на  ЈКП” Водовод”наводи да је извршена 
ванредна контрола потрошње воде у поме-
нутој згради и да је утврђено да је једна 
стамбена јединица адаптирана у зубарску 
ординацију, а у евиденцији се води као 
стамбена јединица са једним чланом поро-
дичног домаћинства, да у другој стамбе-
ној јединици станује породица са четири 
члана домаћинства а имају пријављеног 
једног члана за потрошњу воде и да је 
тачно да у трећој стамбеној јединици при-
тужиља живи сама. ”Како се корисница 
услуга ЈКП “Водовод” Краљево жалила 
на увећану потрошњу тј. увећан рачун за 
воду обавештавамо Вас да је узрок томе 
непријављен број чланова који учествују у 
заједничкој потрошњи воде  на  заједнич-
ком бројилу и зубарска ординација која 
нема посебно бројило а обавља привред-
ну делатност у стамбеној јединици ”стоји 
даље у изјашњењу “Водовода”упућеном 
заштитнику грађана.

Начин плаћања воде у стамбеним 
зградама регулисан је чланом 43.став 7. 
Одлуке о водоводу и канализацији Града 
Краљева (Службени лист града Краљева 
број 3 од29.01.2015.год.) где стоји да ко-
рисници воду и канализацију плаћају тако 
што се утрошена вода, утврђена очита-
вањем водомера, дели са укупним бројем 
станара и множи са бројем чланова до-
маћинства. Чланом 52. поменуте одлуке 
предвиђено је да је председник скупштине 
станара дужан да све промене у броју чла-
нова домаћинства код корисника пријави 
најкасније у року од 8 дана од дана проме-
не, како би се извршио правилан обрачун 
потрошње воде. У случају да не постоји 
председник скупштине станара промене је 
могуће извршити на основу потписа три 
корисника који воду деле са корисником 
на кога се промена односи или изјавом о 
члановима породичног домаћинства ове-
реном од стране надлежног органа.
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У конкретном случају постоје три 
стамбене јединице не постоји председник 
скупштине станара и поставља се питање 
како помоћи притужиљи која евидент-
но плаћа рачун за воду коју није утро-
шила а неовлашћени корисници сигурно 
неће потписати  изјаву «против» себе ни 
у ЈКП «Водовод» ни у “надлежном орга-
ну”. Мишљење заштитника грађана је да 
савесна притужиља никако не сме бити 
оштећена  и да је ЈКП “Водовод”дужан 
да обрачун воде изврши на начин како је 
сам утврдио и  како стоји у изјашњењу за-
штитнику граћана. То што нема формал-
ног изјашњења председника скупштине 
станара (који може бити и несавестан) 
или потписа три корисника не може бити 
разлог да ЈКП”Водовод” као продавац у 
смислу Закона о заштити потрошача са-
весном кориснику, у овом случају приту-
жиљи, фактурише услугу која евидентно 
није извршена у наведеном обиму. Осим 
овога, ЈКП “Водовод је обавезан да са-
гласно чл.41. поменуте одлуке, комуналну 
инспецију и комуналну полицију града 
Краљева обавести да је утврдио да “кори-
сник неовлашћено користи јавни водовод 
и канализацију” као и да је “на прикључ-
ку или унутрашњем водоводу изведено 
прикључење за трећа лица “.

Што се тиче ЈКП “Чистоће”, одношење 
смећа се наплаћује по квадратном метру 
стана па се тако дешава да један човек 
који живи у 50м2 плаћа већи износ за из-
ношење смећа него четири лица у стану 
од 48м2. Грађани појединих рубних под-
ручја имају утисак да им је ова обавеза на-
метнута, јер се по њиховим речима услуга 
и не извршава. Грађанин Р.М. из Краљева 
у својој притужби наводи да је принуђен 
да смеће носи око 300м јер камион смећар 
наводно не може да уђе у његову улицу, а 
да рачуни редовно стижу у пуном износу. 
Заштитник грађана сматра да  ови грађани 
заиста нису у равноправном положају са 
грађанима којима се смеће односи испред 
стана или куће али разуме и предузеће 
које то смеће ипак однесе и депонује га на 
градску депонију. Можда је решење у ком-
промису да овакви грађани  плаћају одно-
шење смећа али у умањеном износу. Што 

се тиче притужби на рад ЈП “Општинске 
стамбене агенције једну интересантну 
ћемо поделити са вама кроз мишљење које 
је заштиник грађана поводом те притужбе 
изнео.

„На основу овлашћења из члана 14. 
Одлуке о заштитнику грађана града 
Краљева („Службени лист града Краље-
ва“ број 13/08 и 17/09), поступајући по 
притужби А. Ш. из Краљева на рад  ЈП 
„Градско стамбено“ Краљево, Заштитник 
грађана града Краљева даје следеће

МИШЉЕЊЕ

О надлежности органа за давање са-
гласности за накнадно пријављивање лица 
која нису наведена у уговорима о закупу 
станова.

Дана 19.04.2017. године притужбом 
број 223/17 на рад ЈП „Градско стамбе-
но“ Краљево обратио се А. Ш. из Краље-
ва. У притужби притужилац наводи да са 
породицом станује у згради у ул. С. број 
51 А, те да у овом стану живи на основу 
Решења Градоначелника града Краљева, 
I број 4380/14 од дана 26.12.2014.годи-
не. На основу наведеног решења у име 
Града Краљева, кога као носиоца права 
коришћења стамбеног објекта заступа 
градоначелник, са притужиоцем је закљу-
чен Уговор о закупу стана на неодређено 
време  I број 4411/14 од дана 30.12.2014.
године. У овом уговору се наводи да се 
предметни стан даје закупцу ради побољ-
шања услова становања закупца и чланова 
његовог породичног домаћинства. Како је 
у међувремену једно од деце притужио-
ца (Ш. С.) дошла да живи са породицом 
на овој адреси, неопходна јој је саглас-
ност закуподавца да би извршила пријаву 
пребивалишта на адресу ул.С. Број 51 А. 
Притужилац се захтевом дана 27.03.2017.
године обратио ЈП „Градско стамбено“ 
Краљево како би од стране овог преду-
зећа добио сагласност за пријаву преби-
валишта за ћерку на ову адресу. Од овог 
јавног предузећа притужилац није добио 
никакав одговор. У изјашњењу Заштит-
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нику грађана града Краљева ЈП „Градско 
стамбено“ Краљево је навело:

- Да је неспорно да се овом предузећу 
обратио А. Ш. из Краљева са захтевом да 
му се Уговор о закупу стана број 4411/14 
од 30.12.2014.године дозволи упис ћерке 
С. Ш.

- А. Ш. је од стране овог предузећа 
упућен на град Краљево са којим је закљу-
чио Уговор о закупу број 4411/14 од дана 
30.12.2014.године из разлога што су ра-
није из овог јавног предузећа по истом ос-
нову упућивали и друга лица, где је град 
Краљево са закупцима закључивао Анекс 
Уговора.

Заштитник грађана града Краљева је о 
овом проблему затражио изјашњење  од 
Одељења за послове органа Града, Одсе-
ка за послове Градоначелника, протокол и 
информисање. У изјашњењу број 61-1/17-
I од дана 25.05.2017.године се наводи сле-
деће:

- Град Краљево и Комесаријат за из-
беглице Републике Србије закључили 
су Уговор о сарадњи на реализацији из-
градње стамбених јединица заведен код 
града Краљева под бројем 3197/11 од  
28.09.2011.године.

- У складу са наведеним Уговором, 
на основу коначне листе реда првенства 
коју је утврдила Комисија за први избор 
корисника стамбених јединица сачињена 
од представника Града и Комесаријата, 
Градоначелник града Краљева донео је 
Решење  I  број 4380/14 од 26.12.2014.го-
дине којим се А. Ш. из П. са боравиштем у 
Краљеву, даје у закуп на неодређено време 
стан површине 40,38 м2 у стамбеној згра-
ди у Краљеву, ул. С. број 51, стан број 10 
кат.парцела 5.../1 КО Краљево.

- Између града Краљева и А. Ш. закљу-
чен је Уговор о закупу стана на неодређе-
но време  I број 4411/14 од 30.12.2014.го-
дине којим су регулисана међусобна права 
и обавезе поводом закупа наведеног стана.

- Град Краљево и ЈП „Градско стам-
бено“ Краљево закључили су Уговор о 
преносу без накнаде изграђеног објекта, 
заведен код града Краљева под бр.199/17 
од 26.01.2017.године, Јавног предузећа 
за уређивање грађевинског земљишта 
Краљево под бр. 181/17 од 25.01.2017.

године и ЈП „Градско стамбено“ Краље-
во под бр. 118/17 од 26.01.2017.године 
којим се изграђени објекат на кат.парцели 
5299/1 КО Краљево у Улици С. у Краљеву 
преноси без накнаде граду Краљево, од-
носно кориснику ЈП „Градско стамбено“-
Краљево.

У наведеном изјашњењу се напомиње 
да се у расположивој документацији нигде 
не наводи надлежност органа или јавног 
предузећа које би било надлежно да да са-
гласност за накнадно пријављивање лица 
која нису наведена у уговорима о закупу.

Увидом у сву расположиву документа-
цију мишљење заштитника грађана града 
Краљева је следеће:

- Власник предметног стана је Репу-
блика Србија, а Град Краљево је корисник 
објеката са свим правима и обавезама које 
из тога проистичу.

- Са изабраним корисницима Уговор 
о закупу објекта на неодређено време 
закључује Град Краљево.

- Чланом породичног домаћинства у 
смислу Закона о становању и одржавању 
зграда („Службени гласник РС“, број 
104/16) сматрају се супружник и ванбрач-
ни партнер, њихова деца, рођена у браку 
или ван њега, усвојена или пасторчад, њи-
хови родитељи и лица која су они дужни 
по закону да издржавају, а који станују у 
истом стану или породичној кући (члан 3. 
тачка 42).

- Ш. С. испуњава услове за члана поро-
дичног домаћинства из наведеног члана.

- Упис новог члана породичног до-
маћинства који није наведен у уговору о 
закупу стана може се извршити Анексом 
Уговора о закупу стана (у овом случају из-
меном члана 3. Уговора о закупу стана)

- Анекс Уговора о закупу стана могу 
потписати потписници Уговора о закупу 
стана или орган (јавно предузеће) које за 
то овласти носилац права коришћења или 
у конкретном случају Град Краљево.

Дакле, овај и слични проблеми, којих 
убудуће може бити све више, могу се ре-
шити закључењем Анекса Уговора о заку-
пу стана у конкретном случају или закљу-
чењем Анекса Уговора о преносу без 
накнаде изграђеног објекта заведеног код 
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Града Краљева под бројем 199/17 од дана 
26.01.2017.године између Града Краљева 
и ЈП „Градско стамбено“ Краљево којим 
ће надлежност за давање сагласности за 
накнадно пријављивање лица која нису 
наведена у Уговору о закупу стана прећи 
на јавно предузеће.

Напомињемо да је чланом 9. Угово-
ра о закупу стана закљученог са Ш. А. 
предвиђено да је закупац у обавези да ре-
довно плаћа комуналне трошкове, па је у 
интересу и Града и осталих станара зграде 
да се констатује право стање броја члано-
ва домаћинства (нпр. плаћање воде, која 
се плаћа по броју чланова домаћинства).

За проблеме са клизиштима, изградњом 
бедема, изградњом или санацијом мосто-
ва, поправком путева, проблеме са из-
градњом водовода и канализације,па чак и 
са сеоским гробљима, грађани су  често и 
незнајући ко је за шта надлежан притужбе 
писали на рад Јавног предузећа за уређи-
вање грађевинског земљишта “Краље-
во”. Овде понављамо забринутост за све 
чешћу појаву недостатка воде у поједи-
ним приградским насељима па чак и по 
удаљенијим селима за шта се заштитнику 
грађана обратило (5) грађана. Посебно је 
специфичан апел мештана Жиче (улица 
поред поште ка Заветишту) који у  својој 
петицији наводе да им је “одузета земља у 
пољу, где се налазе бунари који снабдевају 
цело Краљево здравом пијаћом водом, а 
ми је немамо за елементарне услове жи-
вота... ни за пиће, спремање хране и за ос-
новну хигијену». Притужбом да се на ње-
ној ливади налази бунар из кога се водом 
снабдева Матарушка Бања, а да јој после 
стечаја Природног лечилишта «Матаруш-
ка и Богутовачка бања», нико не исплаћује 
и онако мали износ накнаде  на коју по 
уговору потписаним са овим привредним 
субјектом још 2007.год има право заштит-
нику грађана се обратила К. М из Мата-
рушке бање.. Колико заштитник грађана 
зна о бактериолошкој и техничкој исправ-
ности воде у Матарушкој бањи брине ЈКП 
«Водовод» Краљево што је добро али се 
не зна да ли и коме грађани плаћају потро-
шњу воде и ко је тај ко би требало да влас-
ници изворишта плати уговорену накнаду. 
Осим проблема са водом, грађани са се-

оских подручја имају проблем путева који 
се у једном делу године експлоатацијом 
од стране појединих државних али и при-
ватних предузећа толико оштете да их 
становници села који ту трајно живе ско-
ро не могу користити. Поводом овог про-
блема заштитнику се обратило (4) грађа-
на, остаје питање ко је  одговоран  и како  
натерати одговорне да оно што оштете и 
поправе. У (2) случаја грађани су тражи-
ли помоћ од заштитника грађана поводом 
поправке оштећених мостова. Иако су се 
заштитнику грађана обратила (2) грађани-
на поводом проблема сеоских гробаља тај 
проблем је изражен у скоро свим селима. 
Наиме, постојећа гробља су на жалост, по-
стала тесна, па је њихово ширење нерегу-
лисано, често условљено полуприватним 
купопродајама гробних места, што често 
доводи до сукоба међу мештанима који 
машу свакојаким купопродајним угово-
рима. Мишљење заштитника грађана је 
да се са овим проблемима град као једи-
ни одговоран по закону о комуналним де-
латностима, мора почети суочавати јер су 
смрт и сахрањивање једна неопходност и 
да људи заслужују да последњи доказ њи-
ховог постојања буде достојанствен. По 
други пут заштитник грађана се суочава 
са озбиљним проблемима који имају наши 
грађани из студеничког краја са појавом 
дивљих звери у њиховом окружењу. И 
док су на појаву вукова, лисица ,јазаваца 
и осталих живтиња који им причињавају 
огромну штету на усевима и животиња-
ма, некако навикли, на појаву медведа 
људи реагују веома уплашено обзиром на 
опасност од напада те животиње на људе 
а посебно децу која у тим местима по не-
колико километара пешаче у школу. Иако 
су за бригу о овим животињама задужена 
ловачка удружења из тих подручја, на које 
заштитник грађана и упућује тражиоце 
помоћи, ни сам нисам сигуран да ли бих  
се  осећао безбедно.

На рад Дома здравља Краљево биле су 
(2) а на рад Опште болнице «Студеница» 
(5) притужби које су углавном прослеђене 
на надлежност, зависно од проблематике, 
или саветнику за заштиту права пацијена-
та или заштитнику права осигураних лица 
. По једна примедба односила се на рад 
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Краљевачког позоришта, Завода за зашти-
ту споменика и Дечјег одмаралишта «Гоч» 
и на поступак износ и контролу трошења 
давања средстава спортским клубовима. 
На рад ЈП» Србија шуме» биле су (2) при-
тужбе као и на рад  Националне службе 
за запошљавање.Интересантне су и (2) 
притужбе на рад и понашање  политичких 
партија. По једна примедба односила се на 
рад Агенса у Матарушкој бањи,Факултета 
у Нишу, Дунав осигурање, Војске Србије, 
Дома ученика Краљево, као и на рад «брзе 
поште». По један грађанин се заштитнику 
грађана обратио са проблемом потраге за 
несталим лицем, повратком на КИМ, пра-
вом емиграната, расељених лица, прогла-
шењем лица за умрло, «несталим бебама», 
правом на акције, променом тока реке, 
субвенцијом за производњу органске хра-
не.

Током године различите врсте помоћи 
од заштитника грађана тражили су грађа-
ни из Подујева, Јагодине, Чачка, Горњег 
Милановца, Сурдулице, Врњачке Бање, 
Блаца, Новог Пазара, као и два грађани-
на из БЈР Македоније. Логично је да је за-
штитник грађана свима помогао колико је 
био у могућности.                        

Током 2017. год. настављена је коректна 
сарадња заштитника грађана са медији-
ма како писаним тако и електронским, са 
подручја нашег града али и медија чији су 
оснивачи ван територије нашег града.

И у 2017.години заштитник грађана 
и његов заменик (пре боловања) прису-
ствовали су састанцима локалних омбу-
дсмана Србије у организацији ОЕБС-а и 
удружења локалних омбудсмана Србије 
(УЛОС) посвећених раду локалних омбу-
дсмана који су се одржавали у Београду, 
Шапцу и Палићу.Наглашавамо да је све 
трошкове око организације и спровођења 
семинара,стручних скупова и конферен-
ција и путних трошкова сносио сам орга-
низатор,тако да заштитник грађана за ту 
сврху није користио средства из буџета 
града Краљева. Иначе, средства за фи-
нансирање рада канцеларије заштитника 
грађана града Краљева Одлуком о буџету 
града Краљева за 2017.год обезбеђују се 
у буџету града, у оквиру директног кори-
сника буџета Скупштине града Краљева.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Један наш  суграђанин који се бави и 
научним радом ми је предложио да покре-
нем иницијативу да Краљево буде покре-
тач помирења српског народа на тај начин 
што ће двема улицама или још боље неком 
од тргова доделити имена двојице доказа-
них антифашиста који су се нажалост у 
Другом светском рату борили у два разли-
чита покрета.

Ради се о чувеном Павлу Јакшићу, пар-
тизанском војсковођи и о четничком иде-
ологу Драгиши Васићу. Ако се има у виду 
да је Краљево 1941.год. било ако не једино 
онда сигурно највеће поприште заједнич-
ке борбе ова два покрета против окупато-
ра не улазећи у то шта је било после и ко 
је кога издао онда ова иницијатива можда 
има смисла.

Када је Павле Јакшић у питању, ради 
се о човеку који је пре «оног рата» зав-
ршио физику и математику на београд-
ском Природно математичком факултету 
а касније и студије на Париској школи за 
оптику. Пре и после школовања у Пари-
зу био је професор  у нашој краљевачкој 
Гимназији. Ту га је дочекао и рат па је по-
стао командант чувеног Краљевачког од-
реда,прошао цео рат на високим војним 
положајима и био на истакнутим руково-
дећим местима нове државе. Због бритког 
језика ,своје правичности, а и због отво-
реног писма Јосипу Брозу 1956.год. где је 
отворено изнео критичко мишљење о уну-
трашњим противречностима, превремено 
је пензионисан 1962.год. Од тада је био 
под  присмотром, прислушкиван, праћен, 
забрањено му је да ради као профeсор 
на електротехничком факултету, као и да 
објављује своје радове. Све ово је описао 
у својим мемоарима «Над успоменама» 
који су својеврсни документ тог времена.

Драгиша Васић је пре првог светског 
рата студирао право и књижевност. Уче-
ствовао је у Балканским ратовима, а у 
Први светски рат је отишао у чину по-
ручника, прошао Колубарску битку, по-
влачење преко Албаније, Крф, Солунски 
фронт и вратио се из рата у чину мајора у 
резерви. Као млад адвокат био је левичар, 
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познат по одбранама комуниста, што је у 
то време било и те како храбро.Драгиша 
Васић се бавио и писањем приповетки, па 
је примљен и  у Српску Краљевску ака-
демију, а Њујоршки «Хералд трибјун» га 
је назвао «Српским Хемингвејем». Био је 
кум чувеном хрватском и југословенском 
писцу Мирославу Крлежи. На почетку 
Другог светског рата пришао је Југосло-
венској војсци у отаџбини где је постао 
други човек по важности и утицају. Стра-
дао је под нејасним околностима, ни данас 
се не зна да ли од партизана или од уста-
ша а тврди се да је убијен у логору Стара 
Градишка. Рехабилитован је 2009.год. Иза 
себе је оставио многе приповетке а напи-
сао је и роман «Црвене магле» из кога из-
двајам цитат:

«Нека ме чују. Није отаџбина само 
земља, територија, зелени лугови, бистри 
потоци и звоници. Отаџбина је и правда и 
управа и слобода и сигурност и благодет. 
И правда... а је ли правда кад за ту отаџби-
ну једни те исти крваре неколико ратова 
док други те исти ратове искоришћавају.» 

Шта би о овоме рекли борци из ових 
последњих ратова,  а посебно борци из 
нашег града (који су се не само овим  по-
водом, током године такође обраћали за-
штитнику грађана) и градова из којих нису 
добили» чувене дневнице», а које су неке 
њихове колеге из других градова добили. 
Мислите о томе.

   

Заштитник   грађана
Милан Туфегџић, дипл.правник, с.р.                               

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

200.

На основу члана 240, 241, 242, 243. и 
247. Закона о раду („Службени гласник 
РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17) и члана 64, 69, 77 и 78. Статута 
Јавног предузећа «Градско стамбено», 
Краљево, Град Краљево, репрезентативни 
синдикат код Послодавца и директор Јав-

ног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, 
дана 28. јуна. 2018. године закључили су

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ЗА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГРАДСКО 
СТАМБЕНО» КРАЉЕВО
I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Колективним уговором, у складу 
са законом и другим прописима (у даљем 
тексту: Општи акт), уређују се права, оба-
везе и одговорности из радног односа за-
послених код Послодавца у Јавном пре-
дузећу «Градско стамбено» Краљево (у 
даљем тексту: Послодавац), поступак из-
мена и допуна овог Колективног уговора, 
међусобни односи учесника овог Колек-
тивног уговора и друга питања од значаја 
за запосленог и Послодавца.

Члан 2.

Овим Колективним уговором уређују 
се: заснивање радног односа, радно време, 
одмор и одсуства, заштита запослених, 
зарада, накнада зараде и друга примања, 
забрана конкуренције, накнада штете, 
престанак радног односа, остваривање и 
заштита права запослених, услови и рад 
Синдиката, закључење овог Колективног 
уговора и друга питања од значаја за запо-
слене и Послодавца. 

Члан 3.

Права, обавезе и одговорности запосле-
них, која нису уређена овим Колективним 
уговором, уређују се другим општим ак-
тима Послодавца (удаљем тексту: Општи 
акт Послодавца) и Уговором о раду.

Члан 4.

Овај Колективни уговор непосредно се 
примењује на све запослене код Посло-
давца, а права, обавезе и одговорности ди-
ректора се уређују Статутом послодавца и 
уговором о раду који закључује Надзорни 
одбор Послодавца и директор.
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Члан 5.

Права и обавезе послодавца по овом 
Колективном уговору врши Директор.

II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Члан 6.

Радни однос са Послодавцем може да 
заснује лице које испуњава услове утврђе-
не законом и Правилником о организацији 
и систематизацији послова.

Правилником се утврђују организацио-
ни делови код Послодавца, назив и опис 
послова, врста и степен захтеване стручне 
спреме, односно образовања и други по-
себни услови за рад на тим пословима, као 
и број извршилаца.

О потреби заснивања радног односа 
одлучује директор.

Члан 7.

Лице које тражи запослење код Посло-
давца, као и запослени код Послодавца, 
не могу се постављати у неповољнији 
положај у односу на друге, без обзира на 
пол, рођење, језик, расу, боју коже, ста-
рост, трудноћу, здравствено стање, однос-
но инвалидност, националну припадност, 
вероисповест, брачни статус, породичне 
обавезе, сексуално опредељење, политич-
ко или друго уверење, социјално порекло, 
имовинско стање, чланство у политичким 
организацијама, синдикатима или неко 
друго лично својство.

Члан 8.

Радни однос заснива се уговором о 
раду. 

Уговор о раду закључују лице које за-
снива радни однос и Послодавац.

Лице које заснива радни однос је дуж-
но да, приликом заснивања радног односа, 
Послодавцу достави документа којима се 
доказује испуњеност услова за рад.

Члан 9.

Уговор о раду може да се закључи на 
неодређено и одређено време.

Уговор о раду закључује се пре ступања 
на рад лица које заснива радни однос, у 
писаном облику.

Уговор о раду сматра се закљученим 
када га потпишу Послодавац и лице које 
заснива радни однос са Послодавцем.

Члан 10.

Уговор о раду садржи:
1. назив и седиште Послодавца;
2. лично име запосленог, место преби-

валишта, односно боравишта запосленог;
3. врсту и степен стручне спреме, однос-

но образовања запосленог, који су услов за                                                                                                                                              
обављање послова за које се закључује 
уговор о раду;

4. назив и опис послова које запослени 
треба да обавља;

5. место рада;
6. врсту радног односа (на неодређено 

или одређено време);
7. трајање уговора о раду на одређено 

време и основ за заснивање радног односа 
на одређено време;

8. дан почетка рада;
9. радно време (пуно, непуно или 

скраћено);
10. новчани износ основне зараде на 

дан закључења уговора о раду;
11. елементе за утврђивање основне 

зараде, коефицијент радног места уређен 
Правилником о систематизацији и орга-
низацији послова, радног учинка, накнаде 
зараде, увећане зараде и друга примања 
запосленог;

12. рокове за исплату зараде и других 
примања на која запослени има право;

13. трајање дневног и недељног рад-
ног времена.

На права и обавезе која нису утврђена 
уговором о раду, примењују се одгова-
рајуће одредбе закона и општег акта.

Члан 11.

Радни однос се заснива на неодређено 
време. Радни однос може се засновати и 
на одређено време у складу са потребама 
Послодавца.
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Члан 12.

Радни однос на одређено време може 
да се заснује када су у питању: сезонски 
послови, рад на одређеном пројекту, по-
већање обима посла који траје одређе-
но време и слично, за време трајања тих 
потреба, с тим што тако заснован радни 
однос, непрекидно или са прекидима, не 
може трајати дуже од 24 месеца.

Радни однос на одређено време, ради 
замене привремено одсутног запосленог, 
може се заснивати до повратка привреме-
но одсутног запосленог.

Члан 13.

Уговором о раду може се уговорити 
пробни рад за радно место које је утврђе-
но Правилником о организацији и систе-
матизацији послова.

Пробни рад може да траје најдуже шест 
месеци.

За време пробног рада Послодавац и за-
послени могу отказати уговор о раду.

Отказни рок из става 3. овог члана из-
носи 10 радних дана.

Радне и стручне способности запосле-
ног за време пробног рада утврђује По-
слодавац.

Члан 14.

Послодавац може да заснује радни од-
нос са лицем које први пут заснива радни 
однос, у својству приправника, за зани-
мања за које је то лице стекло одређену 
школску спрему, ако је то услов за рад на 
одређеним пословима, а то занимање је 
утврђено општим актом из члана 6. овог 
Колективног уговора.

Члан 15.

Приправнички стаж траје годину дана 
за приправнике са високим образовањем 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струков-
не 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 уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; девет месеци за 
приправнике са високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од три године, више образо-
вање и специјалистичко образовање након 
средњег образовања; и шест месеци за 
приправнике са средњим образовањем.

III   РАДНО ВРЕМЕ

Члан 16.

Пуно радно време износи 40 часова не-
дељно, ако Законом о раду није другачије 
одређено.

Члан 17.

Радна недеља траје 5 радних дана.
Распоред радног времена у оквиру рад-

не недеље утврђује Послодавац.
Радни дан, по правилу, траје 8 часова.

Члан 18.

Изузетно од члана 17. став 1. овог Ко-
лективног уговора, ако се код Послодавца 
рад на појединим пословима буде обављао 
у сменама, ноћу или ако то буде природа 
посла и организација рада захтевала, По-
слодавац може радну недељу организова-
ти и на другачији начин, у складу са Зако-
ном.

Послодавац је дужан да обавести запо-
сленог о распореду и промени радног вре-
мена, најмање пет дана пре почетка рада.

Члан 19.

Послодавац може извршити прерас-
поделу радног времена када то буде зах-
тевала природа посла, организација рада, 
рационалније коришћење радног времена 
и извршење одређеног посла у утврђеним 
роковима.

У случају из става 1. овог члана, пре-
расподела радног времена врши се тако да 
укупно радно време запосленог у периоду 
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од 6 месеци у току календарске године, у 
просеку не буде дуже од уговореног рад-
ног времена запосленог.

Члан 20.

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

Прерасподела радног времена из члана 
19. овог Колективног уговора, не сматра 
се прековременим радом.

Члан 21.

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

IV   ОДМОР И ОДСУСТВА

Члан 22.

Запослени који ради најмање шест ча-
сова дневно има право на одмор у току 
дневног рада у трајању од 30 минута.

Одмор у току рада не може се користи-
ти на почетку и на крају радног времена.

Одлуку о распореду коришћења одмо-
ра у току дневног рада доноси Послода-
вац. 

Члан 23.

Запослени има право на одмор између 
два узастопна радна дана у трајању од нај-
мање 12 часова непрекидно, у оквиру 24 
часа, ако Законом о раду није другачије 
одређено.

Члан 24.

Запослени има право на недељни од-
мор у трајању од 48 часова непрекидно.

Ако је неопходно да запослени ради на 
дан свог недељног одмора, Послодавац је 
дужан да му обезбеди одмор у трајању од 
48 часова, непрекидно, у току наредне не-
деље.

Члан 25.

Запослени стиче право на коришћење 
годишњег одмора у календарској години 

после месец дана непрекидног рада од 
дана заснивања радног односа код Посло-
давца.

Под непрекидним радом сматра се и 
време привремене спречености за рад у 
смислу прописа о здравственом осигу-
рању и одсуства са рада уз накнаду зараде.

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 26.

За сваку календарску годину запослени 
има право на годишњи одмор у трајању 
утврђеном овим Колективним уговором, а 
најмање 20 радних дана.

Дужина годишњег одмора утврђује се 
зависно од дужине стажа осигурања, ус-
лова рада и других критеријума утврђених 
овим Колективним уговором.

Члан 27.

Дужина годишњег одмора утврђује се 
тако што се законски минимум од 20 рад-
них дана увећава до највише 30 радних 
дана у току године по основу:

1. стажа осигурања за навршене три го-
дине стажа осигурања     1 радни дан;

2. доприноса у раду до три радна дана;
3. услова рада  до два радна дана;
4. 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 4 радна дана; за високо обра-
зовање 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 3 радна 
дана, за средње образовање 2 радна дана, 
за основно образовање 1 радни дан;

5. родитељства за једно или више деце 
до 14 година старости  1 радни дан;
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6. статуса самохраног родитеља детета 
до 14 година живота 2 радна дана;

7. инвалидности 3 радна дана;
8. запосленом родитељу који има дете 

са сметњама у психофизичком развоју  2 
радна дана.

Члан 28.

Годишњи одмор може да се користи 
једнократно или у два или више делова, у 
складу са законом.

Ако запослени користи годишњи одмор 
у деловима, први део користи у трајању од 
најмање две радне недеље у току кален-
дарске године, а остатак најкасније до 30. 
јуна наредне године.

Члан 29.

У зависности од потребе посла, Посло-
давац одлучује о времену и коришћењу 
годишњег одмора, уз претходну консулта-
цију запосленог.

Послодавац може да измени време од-
ређено за коришћење годишњег одмора, 
ако то захтевају потребе посла, најкасније 
5 радних дана пре дана одређеног за ко-
ришћење годишњег одмора.

Члан 30.

За време коришћења годишњег одмора 
запослени има право на накнаду зараде у 
висини просечне зараде коју је остварио у 
претходних дванаест месеци у односу на 
месец у коме користи годишњи одмор.

Члан 31.

У случају престанка радног односа, 
Послодавац је дужан да запосленом који 
није искористио годишњи одмор у целини 
или делимично, исплати новчану накнаду 
уместо коришћења годишњег одмора, у 
висини просечне зараде у претходних два-
наест месеци, сразмерно броју дана не-
искоришћеног годишњег одмора, у складу 
са законом.

Члан 32.

Запослени има право на одсуство са 
рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство) 

у укупном трајању до 7 радних дана у току 
календарске године у случају:

1. склапања брака 7 радних дана;
2. порођаја супруге или усвојења дете-

та 5 радних дана;
3. порођаја другог члана уже породице 

1 радни дан;
4. теже болести члана уже породице 7 

радних дана;
5. селидбе сопственог домаћинства 3 

радна дана;
6. одласка на одслужење војног рока 3 

радна дана;
7. празновање крсне славе 1 радни дан;
8. заштите и отклањања штетних по-

следица у домаћинству проузрокованих 
елементарним непогодама 5 радних дана;

9. припрема и полагање стручног или 
другог испита 5 радних дана;

10. учествовања у такмичењима која 
организује Синдикат, као и Пословно 
удружење јавних предузећа за стамбене 
услуге и грађевинско земљиште 5 радних 
дана;

11. Смештај члана уже породице у бол-
ницу ван места становања 1 радни дан;

12. Венчање детета запосленог 3 радна 
дана;

13. Полазак детета запосленог у први 
разред основне школе 2 радна дана;

14. Смрт родитеља, усвојиоца, брата 
или сестре брачног друга запосленог или 
брачног друга детета запосленог   2 радна 
дана. 

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

1. 5 радних дана због смрти члана уже 
породице;

2. 2 узастопна радна дана за сваки слу-
чај добровољног давања крви, рачунајући 
и дан  давања крви;

Плаћено одсуство из става 2. овог чла-
на, не урачунава се у укупан број радних 
дана плаћеног одсуства у току календар-
ске године.

Члановима уже породице сматрају се 
брачни друг, ванбрачни друг, деца, браћа 
и сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник 
и старатељ.

Послодавац може да одобри запосле-
ном одсуство из става 1. и 2. овог члана 
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за сроднике који нису наведени у ставу 
4. овог члана и за друга лица која живе 
у заједничком породичном домаћинству 
са запосленим, у трајању утврђеним ре-
шењем Послодавца.

Члан 33.

Послодавац може запосленом да одо-
бри одсуство без накнаде зараде (неплаће-
но одсуство), у случају:

1. неговања болесног члана уже поро-
дице одређеног у смислу члана 32. става 4. 
овог Колективног уговора  5 радних дана;

2. смрти сродника који нису наведени у 
члану 32. став 4. овог Колективног угово-
ра  2  радна дана;

3. стручног усавршавања  15 радних 
дана;

4. одласка у иностранство ради посете 
брачном другу  30 радних дана;

5. обављања послова ван места стано-
вања које мора лично обавити  3 радна 
дана;

6. због других неодложних обавеза 1 
радни дан.

Послодавац може на захтев запосленог, 
запосленом одобрити неплаћено одсуство 
од 30 радних дана до годину дана у току 
календарске године, када Послодавац оце-
ни да то не ремети процес рада.

Запосленом мирују права и обавезе по 
основу рада, за време неплаћеног одсу-
ства. 

V   ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 34.

Послодавац је дужан да, у складу са за-
коном, прописима, мерама и нормативима 
заштите на раду, предузме неопходне мере 
за заштиту здравља и безбедности запос-
лених, спречавање повреда на раду и про-
фесионалних обољења запослених.

Члан 35.

Послодавац је дужан да организује рад 
на начин којим се обезбеђује заштита жи-
вота и здравља запослених, у складу са 
посебним законом и другим прописима.

Права, обавезе и одговорности запос-
леног и Послодавца сходно ставу 1. овог 
члана, уређују се посебним актом  Пра-
вилником о безбедности и здрављу на 
раду.

Члан 36.

Запослена 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 за време трудноће има право 
на плаћено одсуство са рада у току дана ради 
обављања здравствених прегледа у вези са 
трудноћом, одређених од стране изабраног 
лекара у складу са Законом, о чему је дужна 
да благовремено обавести Послодавца.

Запослена има право на породиљско 
одсуство и право на одсуство са рада ради 
неге детета за треће и свако наредно но-
ворођено дете у укупном трајању од две 
године.

Запослена има право да отпочне поро-
диљско одсуство на основу налаза над-
лежног здравственог органа најраније 45 
дана, а обавезно 28 дана пре времена од-
ређеног за порођај.

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

Запослена, по истеку породиљског од-
суства, има право на одсуство са рада ради 
неге детета до истека 365 дана од дана от-
почињања породиљског одсуства из става 
4. овог члана.

Отац детета може да користи право 
на породиљско одсуство и одсуство ради 
неге детета у случају када мајка напусти 
дете, умре или је из других оправданих 
разлога спречена да користи то право (из-
државање казне затвора, теже болести и 
др.). То право отац детета има и када мајка 
није у радном односу.

За време породиљског одсуства и од-
суства са рада ради неге детета запослена 
жена, односно отац детета, има право на 
накнаду зараде, у складу са законом.

Члан 37.

Запосленој особи са инвалидитетом и 
запосленом са здравственим сметњама, 
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утврђеним од стране надлежног здрав-
ственог органа у складу са Законом, По-
слодавац је дужан да обезбеди обављање 
послова према радној способности, у 
складу са Законом.

Члан 38.

Послодавац може запосленом који од-
бије да прихвати посао у смислу члана 37. 
овог Колективног уговора, да откаже уго-
вор о раду.

Члан 39.

Запослени је дужан да, најкасније у 
року од 3 дана од дана наступања привре-
мене спречености за рад у смислу прописа 
о здравственом осигурању, о том достави 
Послодавцу потврду лекара која садржи и 
време спречености за рад.

Ако Послодавац посумња у оправда-
ност разлога за одсуствовање са рада у 
смислу става 1. овог члана, може да под-
несе захтев надлежном здравственом ор-
гану ради утврђивања здравствене спо-
собности запосленог, у складу са законом.

Члан 40.

Послодавац је дужан да на свој терет 
колективно осигура запослене за случај 
смрти, повреде на раду, смањења или гу-
битка радне способности, ради обезбеђи-
вања накнаде штете.

Осигурање се врши применом општих 
услова за осигурање лица од последица 
несрећног случаја, у висини коју утврђује 
надлежни орган Предузећа.

VI ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ 
     И ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 41.

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

Члан 42.

Основна зарада утврђује се по групама 
послова који су дефинисани Правилником 
о организацији и систематизацији посло-
ва, за које су запослени закључили угово-
ре о раду, и на основу времена проведеног 
на раду.

Запослени има право на пун износ ос-
новне зараде из става 1. овог члана за пуно 
радно време проведено на раду.

Основна зарада из става 1. овог чла-
на за послове које запослени обавља, од-
носно за групе послова из Правилника о 
организацији и систематизацији послова, 
утврђује се множењем вредности радног 
часа, коефицијента посла и месечног фон-
да остварених часова рада. 

Вредност радног часа за запослене за 
текући месец утврђује се на основу пла-
нираних средстава за исплату зарада за 
одговарајући месец.

Уколико се у току календарске године 
битно промене околности и претпоставке 
на основу којих је утврђена вредност рад-
ног часа из става 4. овог члана, утврђена 
вредност радног часа може се променити 
у складу са измењеним околностима.

Коефицијент послова утврђује се на ос-
нову сложености послова, одговорности и 
услова рада.

Сложеност послова утврђује се на ос-
нову врсте посла, степена стручне спреме, 
радног искуства и посебних знања и веш-
тина.

Одговорност у раду утврђује се на ос-
нову значаја и утицаја послова који запо-
слени обавља на процес и резултате рада.

Услови рада утврђују се на основу рад-
не околине у којој се обављају послови.

Члан 43.

Одговарајућа зарада, на коју запослени 
има право, утврђује се на основу закона, 
колективног уговора и уговора о раду.

Зараду у смислу става 1. овог члана, 
чини: зарада за обављени рад и време 
проведено на раду, зарада по основу до-
приноса запосленог пословном успеху по-
слодавца (награде, бонуси и сл.) и друга 
примања по основу радног односа утврђе-
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на законом, овим Колективним уговором 
и уговором о раду.

Зарадом у смислу колективног уговора 
сматра се зарада која садржи порез и до-
приносе који се плаћају из зараде.

Члан 44.

Зарада у Предузећу за пуно радно вре-
ме утврђује применом следећих коефи-
цијената:

ПРВА ГРУПА
Обухвата најједноставније послове. Ко-

ефицијент за ову групу послова утврђује 
се у распону од  1,00 -  1,35

ДРУГА ГРУПА
Обухвата послове запосленог са ос-

новним образовањем, који се обављају 
по једноставном поступку и са једностав-
ним средствима рада. Коефицијент за ову 
групу послова утврђује се у распону 1,20 
-  1,50

ТРЕЋА ГРУПА
Обухвата послове запосленог са струч-

ном оспособљеношћу за рад у трајању од 
једне године или са образовањем за рад у 
трајању од две године. Коефицијент за ову 
групу послова утврђује се у распону 1,44 
- 1,90

ЧЕТВРТА ГРУПА
Обухвата средње сложене послове запо-

сленог са средњим обрзовањем у трајању 
од три године у пружању комуналних ус-
луга, одржавању стамбених објеката и по-
слове руковања средствима рада. Коефи-
цијент за ову групу послова утврђује се у 
распону 1,70 - 2,10

ПЕТА ГРУПА
Обухвата средње сложене посло-

ве и разноврсне послове запосленог са 
средњим образовањем у трајању од чети-
ри године, везане за примену и праћење 
процеса рада укључујући и администра-
тивно - техничке послове. Коефицијент за 
ову групу послова утврђује се у распону 
1,80 - 2,20

ШЕСТА ГРУПА
Обухвата сложене послове запосленог 

са средњим образовањем у трајању од 
четири године, у пружању комуналних 
услуга и одржавању стамбених објеката 
који подразумевају одговарајући степен 
специјализације у процесу рада, укљу-
чујући и административно-техничке по-
слове. Коефицијент за ову групу послова 
утврђује се у распону 2,20 - 2,40

СЕДМА ГРУПА
Обухвата сложене и специјализоване 

послове везане за организационо, опе-
ративно и стручно вођење процеса рада, 
сложене послове на припреми, праћењу 
и анализирању процеса рада, послове ру-
ковођења одговарајућим деловима рада и 
сл. За обављање ових послова потребно је 
најмање високо образовање на студијама 
првог степена. Коефицијент за ову групу 
послова утврђује се у распону 2,40 - 3,00

ОСМА ГРУПА
Обухвата послове као што су послови 

стручног вођења процеса рада, припреме 
стручних предлога за унапређење про-
цеса рада, руковођење процесима рада и 
сл.. . За обављање ових послова потребно 
је  високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
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.  Коефицијент за ову групу 
послова утврђује се у распону 3,00 - 3,80

ДЕВЕТА ГРУПА
Обухвата најсложеније послове у про-

цесу рада као што су: руководиоци сек-
тора и извршни директор.  За обављање 
ових послова потребно је намање високо 
образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септем-
бра 2005. године и на основним студијама 
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у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кое-
фицијент за ову групу послова утврђује се 
у распону 3,80 - 4,80

Члан 45.

По основу квалитета и квантитета из-
вршења радних задатака у ефикасном 
коришћењу радног времена, раднику се 
може повећати зарада до 20%, односно 
умањити до 20% у случају неизвршења 
радних задатака.

Оцену радног доприноса доноси дирек-
тор за руководиоце сектора, а руководио-
ци сектора за рад запослених у секторима.

Члан 46.

Послодавац се обавезује да обезбеди 
исплату зараде за запослене Предузећа на 
следећи начин:

- аконтација зараде до 50% и плаћа се 
до краја месеца за текући месец;

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

- за увођење исплате минималне зара-
де због немогућности измирења доспелих 
обавеза према повериоцима и држави или 
блокаде рачуна у банци дуже од 60 дана, 
биће примењиван члан 111. Закона о раду.

Члан 47.

Запослени има право на увећану зараду 
по основу времена проведеног на раду за 
сваку пуну годину радног стажа остваре-
ну у радном односу код Послодавца (ми-
нули рад) - 0,4% од основице и за радно 
искуство стечено на основу времена про-
веденог у радном односу оствареном код 
другог послодавца - 0,4%.

Члан 48.

Зарада директора утврђује се уговором 
о раду који закључују Надзорни одбор По-
слодавца и директор.

Коефицијент за обрачун зараде дирек-
тора износи 6,00.

Члан 49.

Надзорни одбор може одлучити да део 
добити који остаје у Предузећу издвоји за 
исплату зарада запослених, а највише до 
50% тог дела.

Учешће запосленог у делу добити из-
двојеном за зараде у складу са ставом 
1. овог члана, обрачунава се сразмерно 
учешћу његове зараде остварене у кален-
дарској години (за ефективно радно вре-
ме), укупном фонду зарада запослених у 
тој години.

Члан 50.

Запослени има право на увећану зараду 
и то:

1. за рад на дан празника који је нера-
дан дан  110% од основице;

2. за рад ноћу и рад у сменама, ако та-
кав рад није вреднован при утврђивању 
основне зараде 26% од основице;

3. за прековремени рад  26% од осно-
вице.

Основицу за обрачун утврђене зараде 
чини основна зарада утврђена у складу са 
законом, општим актом и уговором о раду.

Ако су се стекли истовремено услови 
по више основа утврђених у ставу 1. овог 
члана, проценат увећане зараде не може 
бити нижи од збира процента по сваком 
од тих основа.

Члан 51.

Запослени има право на накнаду за-
раде за време одсуствовања са рада због 
привремене спречености за рад до 30 дана 
и то:

1. у висини 75% просечне зараде у 
претходних 12 месеци пре месеца у коме 
је настала привремена спреченост за рад, 
с тим што не може бити нижа од минимал-
не зараде утврђене Законом о раду, ако је 
спреченост за рад проузрокована болешћу 
или повредом ван рада, ако законом није 
другачије одређено.



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                       26. јун 2018. године142Број 16 - Страна

2. у висини 100% просечне зараде у 
претходних 12 месеци пре месеца у коме 
је настала привремена спреченост за рад, 
с тим што не може бити нижа од минимал-
не зараде утврђене у складу са Законом о 
раду, ако је она проузрокована повредом 
на раду или професионалном болешћу.

Члан 52.

Запослени има право на накнаду зараде 
у висини 70%  просечне зараде у претход-
них 12 месеци, с тим што не може бити 
нижа од минималне зараде утврђене у 
складу са Законом, за време прекида рада, 
односно смањења обима рада, до којег је 
дошло без кривице запосленог, најмање 
45 радних дана у календарској години.

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

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

Члан 53.

Запослени има право на накнаду зараде 
у висини своје просечне зараде у претход-
них 12 месеци, за време одсуствовања са 
рада у следећим случајевима:

1. коришћења годишњег одмора;
2. државног и верског празника, за које 

је законом, утврђено да су нерадни и ко-
ришћења права одсуствовања са посла у 
дане верских празника у складу са  з а к о -
ном;

3. давања крви, ткива и других делова 
тела;

4. коришћења плаћеног одсуствовања у 
случајевима из овог Колективног уговора;

5. стручног оспособљавања и усаврша-
вања ради потреба процеса рада Посло-
давца;

6. присуствовања у својству члана, 
а по основу избора, седници Народне 
скупштине, Скупштине града или општи-
не или њихових тела;

7. за време трајања војне вежбе и одази-
вања на позив војних или других органа, 
ако законом није другачије одређено;

8. у другим случајевима утврђеним за-
коном, овим Колективним уговором и По-
себним колективним уговором.

Због прекида рада до кога је дошло 
наредбом надлежног органа, односно ов-
лашћеног запосленог и због необезбеђења 
заштите на раду услед чега би даље 
обављање рада проузроковало непосред-
ну опасност по живот и здравље запосле-
ног и других лица, запослени има право 
на 70% просечне зараде.

Члан 54.

Запослени има право на накнаду трош- 
кова који су у функцији извршења посла 
и то:

1. трошкове превоза преко 2 километра 
за долазак и повратак са посла у висини 
цене превозне карте сразмерно броју рад-
них дана у месецу;

2. за време проведено на службеном 
путу, запослени има право на дневницу у 
висини од 5% просечне месечне зараде у 
Републици, према последњем објављеном  
податку, а највише до неопорезивог изно-
са и то:

- за свака 24 часа 1 дневницу;
- за мање од 24 часа, а дуже од 12 часо-

ва 1 дневницу;
- за време мање од 12 часова, а дуже од 

8 часова 1/2 дневнице.
Запосленом не припада дневница ако је 

службени пут, односно укупно време про-
ведено на раду и службеном путу, трајало 
мање од 8 часова.

3. трошкове превоза сопственим пут-
ничким аутомобилом по пређеном кило-
метру у износу 10% цене једног литра по-
гонског горива, за службени пут у земљи;

4. трошкове за службено путовање у 
иностранство до неопорезивог износа;

5. боравак на терену дневни теренски 
додатак у висини 3% од просечне месечне 
зараде по запосленом у Републици, пре-
ма последњем објављеном податку Репу-
бличког завода за статистику;
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6. послодавац се обавезује да радни-
ку исплаћује месечну накнаду трошкова 
за исхрану у току рада у износу од 20% 
просечне зараде по запосленом у граду 
Краљеву, у децембру претходне године;

7. послодавац се обавезује да раднику 
исплаћује регрес за коришћење годишњег  
одмора, у износу просечне зараде ис-
плаћене  у граду Краљеву, у децембру ме-
сецу претходне године.

Члан 55.

Послодавац је дужан да запосленом 
приликом сваке исплате зараде и накнаде 
зараде достави обрачунски листић.

Послодавац је дужан да запосленом 
достави обрачунски листић и за месец за 
који није извршио исплату зараде, однос-
но накнаде зараде.

Уз обрачун из става 2. овог члана По-
слодавац је дужан да запосленом достави 
и обавештење да исплата зараде, односно 
накнада зараде није извршена и разлоге 
због којих није извршена исплата.

Обрачун зараде и накнаде зараде које је 
дужан да исплати Послодавац у складу са 
законом представља извршну исправу.

Члан 56.

Послодавац је дужан да запосленом ис-
плати у складу са овим Колективним уго-
вором:

1. отпремнину при одласку у пензију у 
висини три просечне зараде запосленог у 
моменту исплате, с тим да тако исплаће-
на отпремнина не може бити нижа од три 
просечне зараде по запосленом код По-
слодавца у моменту исплате, односно три 
просечне зараде по запосленом исплаћене 
у Републици према последњем објавље-
ном податку републичког органа надлеж-
ног за послове статистике, ако је то за за-
посленог повољније;

2. накнаду штете због повреде на раду 
или професионалног обољења у висини 
процењене штете од стране овлашћене 
установе или судског вештака.

Члан 57.

Послодавац ће исплатити запосленом 
да обезбеди јубиларну награду, и то:

- по основу јубиларних година рада код 
Послодавца.

Јубиларном годином рада из става 1. 
овог члана сматра се десета, двадесета и 
тридесета година рада код Послодавца. 
Исплата јубиларне награде врши се када 
запослени стекне наведени услов, однос-
но наврши пуне године рада у Јавном пре-
дузећу «Градско стамбено“ Краљево.

Члан 58.

Јубиларна награда из члана 57. став 1. 
се исплаћује за:

• 10 година радног стажа код Послодав-
ца у висини 1 просечне месечне зараде на 
нивоу Послодавца или коју је запослени 
остварио у претходном месецу пре месеца 
у коме је навршио 10 година радног стажа 
код Послодавца у зависности од тога шта 
је повољније за запосленог;

• 20 година радног стажа код Послодав-
ца у висини 1,5 просечне месечне зараде 
на нивоу Послодавца или коју је запос-
лени остварио у претходном месецу пре 
месеца у коме је навршио 20 година рад-
ног стажа код Послодавца у зависности од 
тога шта је повољније за запосленог;

• 30 година радног стажа код Послодав-
ца у висини 2 просечне месечне зараде на 
нивоу Послодавца или коју је запослени 
остварио у претходном месецу пре месеца 
у коме је навршио 30 година радног стажа 
код Послодавца у зависности од тога шта 
је повољније за запосленог.

Члан 59.

Послодавац се обавезује да у случају 
привремене спречености за рад преко 30 
дана, исплаћује запосленом новчану по-
моћ у износу од 10% просечне месечне 
зараде у Предузећу за сваки навршени ме-
сец привремене спречености за рад.

Члан 60.

Послодавац је дужан да планира и за-
посленом исплати солидарну помоћ, ради 
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ублажавања неповољног материјалног по-
ложаја, под условом да за то има обезбеђе-
на финансијска средства.

Висина солидарне помоћи из става 1. 
овог члана по запосленом на годишњем 
нивоу одређује се применом Посебног 
колективног уговора за јавна предузећа 
у комуналној делатности на територији 
Републике Србије и Анексима Посебног 
колективног уговора за јавна предузећа у 
комуналној делатности на територији Ре-
публике Србије.

Члан 61.

Послодавац може да обезбеди запосле-
ном једнократну исплату, на име солидар-
не помоћи, највише до висине просечне 
зараде у Предузећу за претходни месец, и 
то:

1. за ублажавање последица елемен-
тарних непогода и других непогода 
(земљотрес, пожар, поплава, олуја, поме-
рање и клизање земљишта и сличне при-
родне непогоде) и то искључиво уколико 
је реч о оштећењу стамбеног објекта у 
коме запослени станује;

2.  за помоћ запосленом у случају смрти 
члана уже породице, родитеља или усвоји-
оца запосленог;

3. у случају смрти запосленог, помоћ 
његовој ужој породици у висини   просеч-
не бруто зараде  по запосленом код посло-
давца. 

4. помоћ мајкама ради неге детета док 
дете не наврши годину дана у висини  
просечне бруто зараде  по запосленом код 
послодавца у једнократном износу;

5. за набавку лекова и ортопедских по-
магала, за запосленог и члана уже поро-
дице;

6. у случају дуже и теже болести или 
повреде на раду запосленог;

7. као помоћ у трошковима лечења у 
земљи и иностранству запосленог и члана 
уже породице;

8. за трошкове везане за поступак ван-
телесне оплодње у висини до просечне 
бруто зараде по запосленом код Посло-
давца.

Ради остваривања права на помоћ из 
претходног става, тачке 6, 7. и 8. запосле-

ни је дужан да достави одговарајућу меди-
цинску документацију:

- Отпусну листу за текућу годину, од-
носно не старију од 6 месеци;

- Извештај конзилијума за канцер и 
хочкин не старији од 6 месеци;

- Доказ о болничком лечењу за душевне 
болести;

- Доказ о успостављању дијагнозе од 
лекара специјалисте или конзилијума

- Ради остваривања права на помоћ 
из тачке 9. запослени је дужан да доста-
ви доказ о уласку у програм за вештачку 
оплодњу.  

Запослени може остварити право из 
става 1. овог члана највише један пут у 
току календарске године.

Члан 62.

Послодавац може запосленима одобри-
ти зајам и то:

- за набавку огрева, зимнице и уџбени-
ка;

- за отклањање последица елемен-
тарних непогода и других непогода 
(земљотрес, пожар, поплава, олуја, поме-
рање и клизање земљишта и сличне при-
родне непогоде) и то искључиво уколико 
је реч о оштећењу стамбеног објекта у 
коме запослени станује. 

Зајам за набавку огрева, зимнице и уџ-
беника, послодавац може одобрити запос-
леном под следећим условима:

1. износ одобреног зајма не може бити 
већи од једне просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији према по-
следњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике;

2. зајам се одобрава без камате, са ро-
ком враћања до 6 месеци, почев од испла-
те зараде у првом наредном месецу у од-
носу на месец у коме је исплаћен зајам;

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

4. нови зајам за набавку огрева, зимни-
це и уџбеника се не може добити док се 
у потпуности не врати раније одобрени 
зајам.
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Члан 63.

Послодавац може према финансијским 
могућностима да запосленима обезбе-
ди средства за обележавање Дана жена и 
средства за новогодишње пакетиће до на-
вршене 15. године детета запосленог.

Члан 64.

Послодавац обезбеђује средства за об-
разовање, стручно оспособљавање, пола-
гање стручних испита и усавршавање за 
рад, када то захтева потреба процеса рада 
и увођење новог начина и организације 
рада.

Послодавац обезбеђује средства за 
плаћање годишњих лиценци свим запос-
ленима који на исту имају право и користе 
их у обављању радних задатака код По-
слодавца. Забрањено је коришћење лицен-
це за послове који представљају сукоб ин-
тереса у складу са законом о раду и овим 
Колективним уговором.

Члан 65.

Одлуку о исплати примања из члана 57, 
58, 59, 62, 63. и 64. доноси Директор.

VII КЛАУЗУЛА ЗАБРАНА 
      КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 66.

Уговором о раду могу да се утврде по-
слови које запослени не може да ради у 
своје име и за свој рачун, као и у име и за 
рачун другог правног или физичког лица, 
без сагласности Послодавца код кога је у 
радном односу.

Забрана конкуренције може да се ут-
врди само ако постоје услови да запос-
лени радом код Послодавца стекне нова, 
посебно важна технолошка знања, широк 
круг пословних партнера или да дође до 
сазнања важних пословних информација 
и тајни.

Забрана обављања послова из става 
1. овог члана важи на територији Града 
Краљева.

Ако запослени прекрши забрану конку-
ренције, Послодавац има право да од за-
посленог захтева накнаду штете.

Члан 67.

Уговором о раду Послодавац и запо-
слени могу да уговоре и услове забране 
конкуренције у смислу члана 67. овог Ко-
лективног уговора по престанку радног 
односа, у року који не може да буде дужи 
од две године по престанку радног односа.

Забрана конкуренције из става 1. овог 
члана може се уговорити ако се Послода-
вац уговором о раду обавеже да ће запос-
леном исплатити новчану накнаду у уго-
вореној висини.

VIII  НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 68.

Запослени одговара за штету коју на 
раду или у вези са радом, намерно или 
крајњом непажњом проузрокује Посло-
давцу, у складу са законом.

Постојање штете, њену висину, околно-
сти под којима је настала, ко је штету про-
узроковао и како је надокнађује, утврђује 
комисија коју формира Послодавац.

Члан 69.

Поступак за утврђивање одговорности 
запосленог за штету, покреће се решењем 
Послодавца.

Послодавац је дужан да донесе решење 
о покретању поступка за утврђивање од-
говорности у року од 8 дана од дана прије-
ма пријаве о проузрокованој штети.

Члан 70.

Решење о утврђивању одговорности 
запосленог за штету доноси се у писаном 
облику.

Када запослени прими решење о покре-
тању поступка за утврђивање одговорно-
сти за штету, Комисија заказује расправу и 
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утврђује одговорност запосленог за штету.
Ако Послодавац утврди да је запослени 

дужан да надокнади штету, одређује на-
чин како ће запослени штету да надокнади 
и у ком року.

Комисија може, у зависности од со-
цијалног стања запосленог и његове по-
родице, да предложи Послодавцу да запо-
слени накнади штету у више рата, да се 
накнада штете умањи за одређени проце-
нат или да се запослени ослободи обавезе 
да накнади штету.

IX  ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Члан 71.

Радни однос престаје:
1. истеком рока на који је заснован;
2. када запослени наврши 65 година 

живота и најмање 15 година стажа оси-
гурања, ако се Послодавац и запослени 
друкчије не споразумеју;

3. споразумом запосленог и Послодав-
ца;

4. отказом уговора о раду од стране По-
слодавца или запосленог;

5. на захтев родитеља или старатеља за-
посленог млађег од 18 година живота;

6. смрћу запосленог;
7. и у другим случајевима предвиђеним 

законом и овим Колективним уговором.

Члан 72.

Споразумни престанак радног односа:
- радни однос може да престане на ос-

нову писаног споразума Послодавца и за-
посленог.

Пре потписивања споразума Послода-
вац је дужан да запосленог писаним путем 
обавести о последицама до којих долази 
у остваривању права за случај незапосле-
ности. 

Члан 73.

Запослени има право да Послодавцу 
откаже уговор о раду.

Отказ уговора о раду запослени до-
ставља Послодавцу у писаном облику, нај-

мање 15 дана пре дана који је запослени 
навео као дан престанка радног односа.

Члан 74.

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

1. ако не остварује резултате рада или 
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 не врати на рад код Послодав-
ца у року од 15 дана од дана истека рока 
мировања радног односа, односно не-
плаћеног одсуства у смислу Закона.

Послодавац може да откаже Уговор о 
раду запосленом који својом кривицом 
учини повреду радне обавезе и то:

1. ако несавесно или немарно извршава 
радне обавезе;

2. ако злоупотреби положај или преко-
рачи овлашћења;

3. ако нецелисходно и неодговорно ко-
ристи средства рада;

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

5. ако учини другу повреду радне оба-
везе утврђену општим актом, односно 
уговором о раду.

Послодавац може да откаже Уговор о 
раду запосленом који не поштује радну 
дисциплину и то:

1. ако неоправдано одбије да обавља 
послове и извршава налоге послодавца у 
складу са Законом;

2. ако не достави потврду о привре-
меној спречености за рад у смислу члана 
103. Закона о раду;

3. ако злоупотреби право на одсуство 
због привремене спречености за рад;

4. због доласка на рад под дејством ал-
кохола или других опојних средстава, од-
носно употребе алкохола или других опој-
них средстава у току радног времена, које 
има или може да има утицаја на обављање 
посла;
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5. ако је дао нетачне податке који су 
били одлучујући за заснивање радног од-
носа;

6. ако се утврди да је одавао службене 
и пословне тајне утврђене законом или 
општим актом;

7. ако запослени који ради на посло-
вима са повећаним ризиком, на којима је 
као посебан услов за рад утврђена посеб-
на здравствена способност, одбије да буде 
подвргнут оцени здравствене способно-
сти;

8. ако не поштује радну дисциплину 
прописану актом Послодавца, односно 
ако је његово понашање такво да не може 
да настави рад код Послодавца.

Послодавац може запосленог да упу-
ти на одговарајућу анализу у овлашћену 
здравствену установу коју одреди Посло-
давац, о свом трошку, ради утврђивања 
околности из става 3. тач. 3. и 4. овог чла-
на. Одбијање запосленог да се одазове на 
позив Послодавца да изврши анализу сма-
тра се непоштовањем радне дисциплине у 
смислу става 3. овог члана.

Члан 75.

Отказ уговора о раду даје се у писаном 
облику и обавезно садржи образложење и 
поуку о правном леку.

Члан 76.

Запослени коме је уговор о раду отка-
зан зато што не остварује потребне резул-
тате рада, односно нема потребно знање и 
способности, има право на отказни рок у 
трајању од 30 дана.

Члан 77.

Послодавац може запосленом за повре-
ду радне обавезе или непоштовање рад-
не дисциплине да, ако сматра да постоје 
олакшавајуће околности или да повреда 
радне обавезе, односно непоштовање рад-
не дисциплине, није такве природе да за-
посленом треба да престане радни однос, 
уместо отказа Уговора о раду, изрекне јед-
ну од следећих мера:

1. привремено удаљење са рада без нак-
наде зараде у трајању од једног 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 
три месеца, која се извршава обуставом 
од зараде, на основу решења Послодавца 
о изреченој мери;

3. опомену са најавом отказа у којој се 
наводи да ће Послодавац запосленом от-
казати Уговор о раду без поновног упо-
зорења, ако у наредном року од 6 месеци 
учини исту повреду радне обавезе или 
непоштовање радне дисциплине.

Члан 78.

Послодавац може запосленом из члана 
75. став 1. тачка 1. и члана 78. да откаже 
уговор о раду или изрекне неку од мера 
ако му је претходно дао писмено обавеш-
тење у вези са недостацима у његовом 
раду, упутствима и примереним роком за 
побољшање рада, а запослени у оставље-
ном року не побољша рад.

Члан 79.

Послодавац је дужан да пре отказа уго-
вора о раду, у случају из члана 75. став 2. и 
3. овог уговора запосленог писаним путем 
упозори на постојање разлога за отказ уго-
вора о раду и да му остави рок од најмање 
8 дана од дана достављања упозорења да 
се изјасни на наводе из упозорења.

У упозорењу из става 1. овог члана 
Послодавац је дужан да наведе основ за 
давање отказа, чињенице и доказе који 
указују на то да су се стекли услови за от-
каз и рок за давање одговора на упозорење.

Члан 80.

Запослени коме је одређен притвор 
привремено се удаљује са рада од првог 
дана притвора, док притвор траје.

Члан 81.

За време привремене удаљености са 
рада у смислу члана 81. овог Колектив-
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ног уговора, запосленом припада накнада 
зараде у висини 1/4, а ако издржава по-
родицу у висини 1/3 месечне зараде коју 
је остварио за месец пре привременог 
удаљења.

Члан 82.

Запосленом може да престане радни 
однос ако за то постоји оправдан разлог 
који се односи на потребе Послодавца и 
то:

1. ако услед технолошких, економских 
или организационих промена престане 
потреба за обављањем одређеног посла 
или дође до смањења обима посла;

2. ако одбије закључење анекса уговора 
којим се врши измена уговорених услова 
рада.

Послодавац је дужан да у случају из 
става 1. овог члана, донесе програм реша-
вања вишка запослених усвојен од стране 
Надзорног одбора, у складу са законом.

Послодавац је дужан да за предлог 
програма из става 2. овог члана, прибави 
мишљење репрезентативног Синдиката.

Члан 83.

У случају отказа уговора о раду по ос-
нову вишка запослених, запослени има 
право на отпремнину у висини просечне 
зараде запосленог у претходна три месеца 
за сваку годину радног стажа проведеног 
код Послодавца.

X ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА 
    ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 84.

О правима, обавезама и одговорности-
ма из радног односа одлучује директор 
или запослени кога директор овласти.

Овлашћење из става 1. овог члана даје 
се у писаном облику.

Запосленом се у писаном облику до-
ставља свако решење о остваривању пра-
ва, обавеза и одговорности, са образло-
жењем и поуком о правном леку.

XI  ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД 
      ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ

Члан 85.

За време трудноће, породиљског одсу-
ства, одсуства са рада ради неге детета и 
одсуства са рада ради посебне неге детета 
Послодавац не може запосленом да отка-
же уговор о раду.

Запосленом из става 1. овог члана рок 
за који је уговором засновао радни однос 
на одређено време продужава се до истека 
коришћења права на одсуство.

Решење о отказу уговора о раду ништав-
но је ако је на дан доношења решења о 
отказу уговора о раду Послодавцу било 
познато постојање околности из става 1. 
овог члана или ако запослени у року од 
30 дана од дана престанка радног односа 
обавести Послодавца о постојању околно-
сти из става 1. овог члана и о томе достави 
одговарајућу потврду овлашћеног лекара 
или другог надлежног органа.

Члан 86.

Послодавац не може да откаже уговор о 
раду, нити на други начин да стави у непо-
вољан положај (распоређивање на друге, 
мање плаћене послове, распоређивање у 
другу организациону целину, упућивање 
на рад у друго место рада, упућивање на 
рад код другог послодавца, проглашавање 
технолошким вишком) представника за-
послених за време обављања функције 
и две године по престанку функције, ако 
представник запослених поступа у складу 
са законом, општим актом и уговором о 
раду, и то:

1. представнику запослених у Надзор-
ном одбору Послодавца;

2. председнику синдиката код посло-
давца;

3. именованим или изабраним пред-
ставницима у Одбору синдиката.

Ако представник запослених из става 
1. овог члана не поступа у складу са зако-
ном, општим актом и уговором о раду, По-
слодавац може да му откаже уговор о раду.
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Број синдикалних представника који 
уживају заштиту у смислу става 1. тачка 
3. овог члана утврђује се на четири пред-
ставника, чланова Одбора синдиката.

XII  УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ

Члан 87.

Запослени учествују у управљању код 
Послодавца преко Надзорног одбора.

Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Градско стамбено“ Краљево, сачињавају 
представници Оснивача и запослених у 
Предузећу.

Представник запослених у Предузећу 
се именује за члана Надзорног одбора у 
складу са Законом о јавним предузећима 
и Статутом предузећа.

Члан 88.

Надзорни одбор Предузећа дужан је 
да пре разматрања статусних промена 
и својинске трансформације, прибави 
мишљење Синдиката.

XIII  УСЛОВИ ЗА РАД 
         СИНДИКАТА

Члан 89.

Послодавац и Синдикат који делује код 
послодавца залажу се за највећи могући 
степен међусобне сарадње, уважавања, 
демократског дијалога и разумевања.

Члан 90.

Послодавац  је дужан да без накнаде 
обезбеди синдикату услове за рад у про-
сторијама послодавца, коришћење тех-
ничких средстава и потребан материјал, 
место за оглашавање синдикалних инфор-
мација, као и употребу службеног аутомо-
била или другог одговарајућег превозног 
средства, са плаћеним трошковима за од-
лазак на састанке, семинаре, конгресе и 

сл. за представнике синдикалне организа-
ције.

Члан 91.

Послодавац је дужан да у складу са за-
коном, запосленима омогући синдикално 
организовање и спровођење активности 
усмерених на побољшање њихових усло-
ва рада и укупног животног положаја.

Послодавац ће омогућити председни-
ку Синдикалне организације запослених 
у Јавном предузећу „Градско стамбено“, 
Краљево, учеснику овог Колективног уго-
вора, одсуство према указаној потреби, а 
члановима органа тог синдиката до 10 рад-
них дана у току године, за присуствовање 
седницама органа Синдиката на вишим ни-
воима организовања, семинарима и другим 
видовима синдикалне активности.

За време одсуствовања са рада у наве-
деним случајевима представници Синди-
калне организације запослених у Јавном 
предузећу „Градско стамбено“ Краљево, 
остварују накнаду зараде у висини зараде 
коју би остварили као да раде.

Члан 92.

Послодавац се обавезује да Синдикату 
омогући деловање у складу са његовом 
улогом и задацима из закона и Гранског 
колективног уговора и то:

1. да покреће иницијативе, подноси 
захтеве и предлоге и да заузима ставове о 
свим питањима о којима је по закону нео-
пходно мишљење Синдиката;

2. да се мишљење и предлози Синдика-
та размотре пре доношења одлуке од зна-
чаја за материјални, економски и социјал-
ни положај запослених;

3. да се упозна са материјалима ради 
присуствовања седницама на којима се 
разматрају њихова мишљења, предлози, 
захтеви и иницијативе.

Члан 93.

Послодавац се обавезује да уз исплату 
зараде издваја износ од 1% од зарада ради 
организовања рекреативног одмора рад-
ника и превенције радне инвалидности 
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радника, у складу са споразумом између 
послодавца и сидиката.

Средства из става 1. овог члана ће се 
строго наменски користити у складу са 
програмом превенције радне инвалидно-
сти и рекреативног одмора запослених. 

XIV ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОЦЕСА
         ШТРАЈКА

Члан 94.

Запослени могу организовати штрајк 
код Послодавца, с тим што начин органи-
зовања и спровођења штрајка могу спро-
водити у складу са Законом о штрајку.

Запослени који се налазе у штрајку 
дужни су да поштују минимални процес 
рада који је утврђен Одлуком оснивача о 
минимуму процеса рада у комуналним де-
латностима.

Накнада зараде за време штрајка обра-
чунава се запосленима сразмено времену 
проведеном на раду.

XV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
        ОДРЕДБЕ

Члан 95.

Овај Колективни уговор се закључује 
на период од 3 године.

По истеку овог рока, Колективни уго-
вор престаје да важи, ако се учесници дру-
гачије не договоре, најкасније 30 дана пре 
истека важења.

Члан 96.

Сваки учесник у закључивању овог 
Колективног уговора може поднети отказ 
Уговора у писаној форми.

У случају отказа овај Уговор се при-
мењује шест месеци од дана подношења 
отказа, с тим што су учесници дужни да 
поступак преговарања започну најкасније 
у року од 15 дана од дана подношења от-
каза.

Члан 97.

Сваки учесник овог Уговора може 
предложити поступак за измене и допуне 

овог Уговора на начин и по поступку како 
је и закључен.

Члан 98.

За праћење и примену овог уговора, као 
и решавање спорних питања надлежно је 
Арбитражно веће које образују учесници 
Колективног уговора у року од 15 дана од 
дана настајања спора.

Одлука Арбитражног већа је коначна и 
обавезује све учеснике.

Члан 99.

Арбитражно веће чине изабрани пред-
ставници оснивача, Репрезентативног 
синдиката и представника Послодавца.

Члан 100.

На права, обавезе и одговорности која 
нису регулисана овим уговором, при-
мењују се одредбе закона, колективних 
уговора и уговора о раду.

Члан 101.

Измене и допуне овог уговора врше се 
на начин и по поступку на који је закљу-
чен.

Члан 102.

Ступањем на снагу овог уговора пре-
стају да важе одредбе Колективног угово-
ра за Јавно предузеће „Општинска стам-
бена агенција“ Краљево, објављеног у 
„Службеном листу града Краљева” број 
2 од 28. 01. 2015. године и Анекса I Ко-
лективног уговора Предузећа објављеног 
у „Службеном листу града Краљева” број 
9 од 17. 03. 2016. године

Члан 103.

Уговор је закључен када га потпишу 
овлашћени представници свих учесника, 
а ступа на снагу наредног дана од дана 
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објављивања у “Службеном листу града 
Краљева“ са роком важења 3 године.

Град Краљево    
Градоначелник

др Предраг Терзић, с.р.

 За Синдикалну организацију        
запослених у Јавном предузећу         
цГрадско стамбено“ Краљево

Иван Тановић, с.р.

За Јавно предузеће
„Градско стамбено“ Краљево

Драгана Бикић, дипл. инж.арх., с.р.                                                                                  

201.

На основу члана 1, 3, 240. и 247. Зако-
на о раду (,,Службени гласник РС“, бр. 
24/05,61/05  и 54/09, 32/13,75/14 и 13/17) 
градоначелник  града Краљева, овлашће-
ни представник репрезентативног синди-
ката ЈЕП „Топлана” Краљево и директор 
ЈЕП „Топлана“ Краљево, дана 22. јуна 
2018. године закључују

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА” КРАЉЕВО

О с н о в н е   о д р е д б е

Члан 1.

Овим Колективним уговором, у складу 
са Законом уређују се права, обавезе и од-
говорности у раду и у вези са радом, за-
послених радника (даље-запослени) у ЈЕП 
„Топлана” Краљево, (даље-послодавца), 
међусобни односи учесника у закључи-
вању Колективног уговора, поступак из-
мена и допуна и друга питања од значаја 
за запослене и послодавца.

Члан 2.

Колективним уговором се не могу ут-
врдити мања права и неповољнији услови 
од права и услова утврђених Законом.

Члан 3.

Права, обавезе и одговорности која 
нису уређена, овим Колективним угово-
ром, уређују се уговором о раду између 
запосленог и послодавца.

Члан 4.

Одредбе овог Колективног уговора 
примењују се на све запослене код посло-
давца.

Члан 5.

Основна права и обавезе запослених и 
послодавца утврђена су Законом о раду.

З а с н и в а њ е   р а д н о г   о д н о с а

Члан 6.

Радни однос може да заснује лице која 
има најмање 15 година живота и испуњава 
друге услове за рад на одређеним посло-
вима, утврђене Законом и Правилником о 
организацији и систематизацији послова.

Правилником из става 1.овог члана, 
утврђују се организациони делови, врста 
послова, врста и степен стручне спреме и 
други посебни услови за рад на тим по-
словима.

Правилник из става 1. овог члана доно-
си директор.

Члан 7.

Радни однос са лицем млађим од 18 го-
дина живота може да се заснује само уз 
писмену сагласност родитеља, усвојиоца 
или старатеља , ако такав рад не угрожава 
његово здравље, морал или образовање, 
односно ако такав рад није забрањен за-
коном.

Лице млађе од 18 година живота може 
да заснује радни однос под условима ут-
врђеним  законом.

Члан 8.

Лице које заснива радни однос обавез-
но је да достави исправе и друге доказе о 
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испуњености услова за рад на пословима 
за које заснива радни однос, утврђених 
Правилником о организацији и система-
тизацији послова послодавца.

Члан 9.

Одлуку о избору лица за обављање од-
ређених послова доноси директор.

Репрезентативни синдикат код посло-
давца има право да буде обавештен о по-
литици запошљавања.

У г о в о р   о   р а д у

Члан 10.

Радни однос се заснива закључивањем 
Уговора о раду. 

Уговор о раду закључују запослени и 
директор у писаној форми, пре ступања 
запосленог на рад и сматра се закљученим 
када га потпишу обе уговорне стране.

Уговор о раду може да се закључи на 
неодређено време или одређено време.

Уколико у уговору о раду није утврђено 
време на које се закључује, сматра се да је 
закључен на неодређено време.

С т у п а њ е   н а   р а д

Члан 11.

Запослени ступа на рад даном утврђе-
ним уговором о раду. Ако запослени не 
ступи на рад даном утврђеним уговором о 
раду, сматра се да није засновао радни од-
нос, осим ако је спречен да ступи на рад из 
оправданих разлога (случајеви више силе)
или ако се послодавац и заспослени друк-
чије договоре.

Запослени остварује права и обавезе из 
радног односа даном ступања на рад.

Члан 12.

Уговор о раду садржи: 
- назив и седиште послодавца;
- име и презиме запосленог, место преби-

валишта, односно боравишта запосленог;
- врсту и степен стручне спреме запо-

сленог; 

- врсту и опис послова које запослени 
треба да обавља;

- место рада; 
- начин заснивања радног односа (на 

неодређено или одређено време);
- трајање уговора о раду на одређено 

време и основ за заснивање радног одоса 
на одређено време;

- дан почетка рада;
- радно време (пуно, непуно или скраћено);
- новчани износ основне зараде и еле-

менте за утврђивање радног учинка, нак-
наде зараде, увећане зараде и друга при-
мања запосленог;

- рокове за уплату зараде и друга при-
мања на која запослени имају право;

- позивање на Колективни уговор  који 
је на снази;

- трајање дневног и недељног радног 
времена.

П р о б н и    р а д

Члан 13.

Уговором о раду може да се уговори проб-
ни рад за радна места за која је то утврђено 
Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова утврђен пробни 
рад, као посебан услов за рад и ако је угово-
ром о раду утврђена дужина трајања проб-
ног рада и начина провере радних и струч-
них способности. Пробни рад може да траје 
најдуже шест месеци.

Члан 14.

Вршење послова на пробном раду пра-
ти Комисија коју образује директор, чији 
чланови имају најмање исти степен струч-
не спреме одређене врсте занимања као 
запослени који је на пробном раду.

Своје мишљење о резултатима Коми-
сија доставља директору у писаном об-
лику у року утврђеном одлуком о њеном 
образовању.

Члан 15.

Пре истека времена за који је уговорен 
пробни рад, директор или запослени може 
да откаже уговор о раду са отказним ро-
ком који не може бити краћи од пет рад-
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них дана уз образложење отказа уговора 
о раду.

Запосленом који за време пробног рада 
није показао одговарајуће радне и стручне 
способности, престаје радни однос, даном 
истека рока одређеног уговором о раду.

Р а д н и   о д н о с   н а   о д р е ђ е н о   
в р е м е

Члан 16.

Радни однос на одређено време може 
да се заснује за обављање одређених по-
слова, у складу са законом, само за пери-
од који са прекидима или без прекида не 
може бити дужи од 24 месеца.

Под прекидом из става 1. овог члана не 
сматра се прекид рада који је краћи од 30 
радних дана.

Члан 17.

Уговор о раду на одређено време може 
да се закључи:

1) ако је то потребно због замене 
привремено одсутног запосленог, до ње-
говог повратка;

2) за рад на пројекту чије је време уна-
пред одређено, најдуже до завршетка 
пројекта;

3) са страним држављанином, на ос-
нову дозволе за рад у складу са законом, 
најдуже до истека рока на који је издата 
дозвола;

4) за рад на пословима код новооснова-
ног послодавца чији упис у регистар код 
надлежног органа у моменту закључења 
уговора о раду није старији од једне го-
дине, на време чије укупно трајање није 
дуже од 36 месеци;

5) са незапосленим коме до испуњења 
једног од услова за остваривање права на 
старосну пензију недостаје до пет година, 
најдуже до испуњења услова, у складу са 
прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању.

Са истим запосленим  може се закљу-
чити нови уговор о раду на одређено вре-
ме по истеку рока из става 1. овог члана 
тач.1-3) по истом, односно другом прав-
ном основу, сходно закону.

Члан 18.

Запослени који је засновао радни однос 
на одређено време има сва права, обавезе 
и одговорности као и запослени који је за-
сновао радни однос на неодређено време.

П р и п р а в н и ц и

Члан 19.

Радни однос у својству приправника 
може да заснује лице које први пут засни-
ва радни однос и има завршен одређени 
степен и врсту стручне спреме, ако је то 
као услов предвиђено за рад на одређеним 
пословима предвиђеним Правилником о 
унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова. 

Приправнички стаж траје:
- за средње образовање у трајању од 4 

године  - 6 месеци;
- за високо образовање на студијама пр-

вог степена (основне академске, односно 
струковне студије) у трајању од 3 године, 
више образовање и специјалистичко обра-
зовање након средњег образовања - 9 ме-
сеци и

- за високо образовање на студијама 
другог степена (мастер 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  нај-
мање четири  године по пропису којим је 
уређивано високо образовање до 10 сеп-
тембра 2005 године - 12 месеци.

Трајање приправничког стажа у смислу 
става 2. oвог члана уређује се уговором о 
раду.

Члан 20.

За време приправничког стажа при-
правник има право на зараду у висини 
80% основне зараде која је утврђена за 
послове за које је закључио уговор о раду, 
као и сва друга права из радног односа ут-
врђен законом, колективним уговором и 
уговором о раду.
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Члан 21.

Уговором о раду утврђује се нарочи-
то: дужина трајања приправничког стажа, 
могућност продужавања приправничког 
стажа и обавеза полагања приправничког 
испита.

Члан 22.

По завршеном приправничком стажу 
приправник полаже стручни испит, а ради 
утврђивања оспособљености за рад.

Стручни испит се полаже пред коми-
сијом коју образује директор, а чији чла-
нови имају исти или виши степен школске 
спреме од приправника.

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

Комисија је дужна да у току полагања 
стручног испита сачини записник, који 
заједно са оценом о оспосoбљености 
припpавника за самосталан рад доставља 
директору.

На испиту из ст.1.овог члана приправ-
ник треба да покаже колико је овладао 
теоријским и практичним знањима по-
требним за вршење послова за које стиче 
оспособљеност за самосталан рад, а може 
се на предлог непосредног руководиоца 
и одлуке директора ослободити обавезе 
полагања приправничког испита ако је 
по оцени непосредног руководиоца оспо-
собљен за самосталан рад.

Члан 23.

Приправник који је положио стручни 
испит може се распоредити на послове за 
које је стекао оспособљеност за самоста-
лан рад.

Приправнику који је засновао радни 
однос на одређено време престаје радни 
однос даном утврђеним уговором о раду.

Ако приправник не поднесе пријаву за 
полагање приправничког испита или је 
поднесе, а не приступи његовом полагању 
из неоправданих разлога, сматраће се да 
испит није положио.

Приправнику који не положи стручни 
испит престаје радни однос код послодав-
ца.

И з м е н а   у г о в о р а   о   р а д у

Члан 24.

Послодавац може запосленом да пону-
ди измену уговорених услова рада (анекс 
уговора), поред случајева предвиђених за-
коном и у следећим случајевима:

1. ради замене запосленог који је одсу-
тан дуже од 30 дана;

2. у случајевима обављања сезонских 
послова .

У г о в о р   о   п р а в и м а   и   
о б а в е з а м а   д и р е к т о р а

Члан 25.

Права, обавезе и одговорности дирек-
тора уређују се Уговором о раду који ди-
ректор закључује са Надзорним одбором.

Радни однос на одређено време може 
да траје до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења.

Директор има право на накнаду за рад 
и друга права, обавезе и одговорности у 
складу са уговором.

  
О б р а з о в а њ е,   с т р у ч н о   

о с п о с о б љ а в а њ е   и   
у с а в р ш а в а њ е

Члан 26.

Послодавац је дужан да омогући обра-
зовање, стручно оспособљавање и усавр-
шавање запосленог, када то захтева потре-
ба процеса рада, увођење новог начина и 
организације рада.

Запослени је дужан да се у току рада 
образује, стручно оспособљава и усавр-
шава за рад.

Трошкови образовања, стручног оспо-
собљавања и усавршавања обезбеђују се 
из средстава послодавца.

Одлуку о трошковима образовања до-
носи Надзорни одбор на предлог директо-
ра послодавца.
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У случају да запослени прекине обра-
зовање, стручно оспособљавање или усав-
ршавање, дужан је да послодавцу надок-
нади трошкове, осим у случају када је то 
учињено из оправданих разлога, утврђе-
них уговором о стручном оспособљавању 
и усавршавању.

Р а д н о   в р е м е

Члан 27.

Пуно радно време запослених износи 
40 часова недељно.

Члан 28.

Радно време запослених који раде на 
нарочито тешким, напорним и за здравље 
штетним пословима, скраћује се сраз-
мерно штетном дејству услова рада на 
здравље и радну способност запосленог.

Одлуку о скраћеном радном времену 
доноси директор на основу стручне ана-
лизе, у складу са законом.

Члан 29.

Радна недеља траје пет радних дана.
Распоред радног времена у оквиру рад-

не недеље утврђује директор и о томе оба-
вештава запослене.

Радни дан, по правилу, траје осам ча-
сова.

Члан 30.

Изузетак од члана 29. став 1. овог ко-
лективног уговора, послодавац, када ор-
ганизација рада то захтева, радну недељу 
може да организује на други начин. 

Послодавац је дужан да у писаној фор-
ми обавести запосленог о распореду и 
промени радног времена најмање пет дана 
пре почетка радова или у краћем року уз 
сагласност запосленог.

П р е р а с п о д е л а    р а д н о г   
в р е м е н а

Члан 31.

Ако природа делатности то захтева По-
слодавац може извршити прерасподелу 

радног времена тако да укупно радно вре-
ме у току године у просеку не буде дуже 
од пуног уговореног радног времена.

У случају прерасподеле радног време-
на, радно време у току недеље не може 
бити дуже од 60 часова.

Одлуку о прерасподели радног време-
на доноси послодавац, ако законом није 
друкчије одређено.

За раднике у процесу производње, дис-
трибуције и снабдевања прерасподела 
радног времена се не везује за календар-
ску годину већ за грејну сезону и може 
трајати најдуже до 9 месеци. 

За остале раднике прерасподела радног 
времена може трајати најдуже 6 месеци у 
току календарске године. 

П р е к о в р е м е н и     р а д

Члан 32.

На захтев директора послодавца, запо-
слени је дужан да ради прековремено, по-
ред случајева утврђених законом и у сле-
дећим случајевима:

- у случајевима више силе (поплава, по-
жар, земљотрес, олујно невреме);

- изненадног повећања обима посла;
- када је неопходно да се заврши од-

ређени процес рада чије трајање се није 
могло предвидети, а чије би прекидање 
нанело знатну материјалну штету посло-
давцу;

- када се започети посао који се мора 
завршити без прекида не може завршити 
у току радног времена;

- да се замени изненадно одсутни за-
послени, у процесу рада који непрестано 
траје;

- у другим случајевима када се оцени 
неопходност таквог рада.

Прековремени рад не може да траје 
дуже од 8 часова недељно, нити дуже од 4 
часа дневно по запосленом.

Запослени не може да ради дуже од 12 
часова дневно укључујући и прековреме-
ни рад.

Одлуку о прековременом раду доноси 
директор или запослени са посебним ов-
лашћењима и одговорностима, по писа-
ном овлашћењу директора.
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Н о ћ н и    р а д    и   р а д   у   
с м е н а м а

Члан 33.

Рад који се обавља у времену од 22:00 
до 06:00 часова наредног дана сматра се 
радом ноћу.

Ако је рад организован у сменама мора 
се обезбедити измена смена, тако да запо-
слени не може да ради више од једне не-
деље у ноћној смени.

Радник може радити дуже од једне не-
деље у једној смени само ако да писану 
сагласност за такав рад.

Рад ноћу представља посебан услов 
рада у погледу права запосленог.

О д м о р и   и    о д с у с т в а

Члан 34.

Запослени има право на одмор у току 
дневног рада у трајању од 30 минута, на 
одмор између два 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 четири а 
краће од шест часова дневно има право на 
одмор у току рада у трајању од најмање 15 
минута. 

Време коришћења одмора из става 1. и 
2. овог члана одређује директор.

Г о д и ш њ и    о д м о р

Члан 35.

Запослени има право на годишњи од-
мор у складу са законом и овим колектив-
ним уговором.

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

Под непрекидним радом сматра се и 
време привремене спречености за рад у 
смислу прописа о здравственом осигу-
рању и одсуства са рада уз накнаду зараде.

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 36.

За сваку календарску годину запослени 
има право на годишњи одмор у трајању од 
најмање од 20 радних дана.

Дужина годишњег одмора утврђује се 
тако што се законски минимум увећава по 
основу критеријума утврђених овим уго-
вором.

Критеријуми за увећање годишњег од-
мора су: стаж осигурања, услови рада, 
допринос у раду, инвалидност, по основу 
родитељства.

Дужина годишњег одмора увећава се:
1.  по основу стажа осигурања : 
- за сваких навршених 5 година стажа 

осигурања -1 радни дан;
2.  по основу услова рада 1 радни дан и то:
- непосредни извршиоци у производњи, 

дистрибуцији, монтажи и одржавању;
3. по основу доприноса у раду односно 

сложености послова радног места за које 
се захтева одређена стручност:

- I - II степен стручне спреме - 1 радни 
дан;

- III - IV степен стручне спреме - 1 рад-
ни дан;

- за високо образовање на студијама пр-
вог степена (основне академске, односно 
струковне студије) у трајању од 3 године, 
више образовање и специјалистичко обра-
зовање након средњег образовања - 1 рад-
ни дан;

- за високо образовање на студијама 
другог степена (мастер 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 којим је уређи-
вано високо образовање до 10. септембра 
2005. године - 2 радна дана;

- за запослене са посебним овлашћењи-
ма и одговорностима - 3 радна дана;

4. по основу инвалидности (инвалиди 
рада и војни инвалиди) - 3 радна дана;

5. самохраном родитељу са дететом до 
14 година старости - 3 радна дана.
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Годишњи одмор запосленог по основа-
ма тачке  1. до тачке 5. овог члана не може 
бити дужи од 30 радних дана за календар-
ску годину.

Члан 37.

При утврђивању годишњег одмора рад-
на недеља се рачуна као петодневна.

Празници који су нерадни дани у скла-
ду са законом (државни празници, поро-
дични верски празник),одсуство са рада уз 
накнаду зараде и привремена спреченост 
за рад у складу са прописима о здравстве-
ном осигурању, не урачунавају се у дане 
годишњег одмора.

Ако је запослени за време коришћења 
годишњег одмора, привремено онеспо-
собљен за рад у смислу прописа о здрав-
ственом осигурању,има право по исте-
ку боловања настави са коришћењем 
годишњег одмора.

Члан 38.

Запослени има право на дванаестину го-
дишњег одмора из члана 36 овог уговора 
(сразмеран део) за сваки месец дана рада у 
календарској години у којој је засновао рад-
ни однос или у којој му престаје радни од-
нос.

Члан 39.

Запослени може да користи годишњи 
одмор једнократно или у два дела или 
више делова.

Решење о коришћењу годишњег одмо-
ра доноси директор, а доставља се запос-
леном 15 дана пре дана одређеног за поче-
так коришћења годишњег одмора.

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

Ако запослени користи годишњи одмор 
у деловима, први користи у трајању од 
најмање две радне недеље непрекидно у 
току календарске године, а остатак најкас-
није до 30. јуна наредне године.

Послодавац може, ако то захтевају по-

требе посла, да измени време одређено за 
коришћење годишњег одмора, најкасније 
пет дана пре дана одређеног за коришћење 
годишњег одмора.

Члан 40.

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

Ова накнада има карактер накнаде штете.

П л а ћ е н о   о д с у с т в о

Члан 41.

Запослени има право на одсуство уз 
накнаду зараде (плаћено одсуство) најви-
ше до седам радних дана у току године у 
следећим случајевима:

1. склапање брака - 5 дана;
2. склапање брака деце запосленог - 5 

дана;
3. порођаја супруге  запосленог - 5 дана;
4. теже болести члана уже породице -7 

дана;
5. порођаја члана уже породице - 3 дана;
6. заштите и отклањања штетних по-

следица у домаћинству, проузрокованих 
елементарним непогодама - 3 дана;

7. селидбе на подручју истог места - 2 
дана 

- из једног места у друго - 3 дана;
8. полагање стручног и другог испита 

- 2 дана;
9.  одсуствовања са рада учествовањем 

на радно-производним такмичењима - 3 
дана;

10. коришћење организованог рекреа-
тивног одмора - 5 дана;

11. одласка на одслужење војног рока 
- 3 дана;

12. смрти брата или сестре запосленог  
-2 дана;

13. родитеља запосленог  - 5 дана;
14. родитеља брачног друга запосленог 

-3 дана;
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15. смрти усвојиоца запосленог - 5 
дана;

16. на први дан крсне славе -  1 дан;
17. полазак детета у школу – 3 дана.
Поред права на одсуство из ст. 1 овог 

члана запослени има право на плаћено од-
суство још:

1. смрти члана уже породице - 5 дана;
2. добровољно давање крви - 2 дана ра-

чунајући и дан давања крви.
Чланом уже породице у смислу става 

1. овог члана сматра се брачни друг, ро-
дитељи и деца запосленог, браћа, сестре, 
усвојилац, усвојеник, старатељ, који живе 
у заједничком домаћинству са запосле-
ним. 

Члан 42.

Плаћено одсуство по основима из чла-
на 41. овог уговора одобрава се по захте-
ву радника уз приложену документацију 
односно доказе о насталој ситуацији која 
представља основ за коришћење истог.

Н е п л а ћ е н о   о д с у с т в о

Члан 43.

Запослени има право на неплаћено од-
суство у следећим случајевима:

- неговање болесног члана уже породи-
це - 7 радних дана;

- смрти сродника који нису наведени у 
чл. 41. овог  колективног уговора - 2 радна 
дана;

- стручног усавршавања - 15 радних дана;
- обављање приватних послова - 2 рад-

на дана. 
Директор може запосленом, на његов 

захтев, одобрити коришћење неплаћеног 
одсуства и у дужем трајању, ако то не ре-
мети процес рада, а најдуже до 3 месеца у 
току једне календарске године.

За време неплаћеног одсуства запос-
леном мирују права и обавезе из радног 
односа, ако за поједина права и обавезе 

законом, овим колективним уговором и 
уговором о раду није друкчије одређено.

М и р о в а њ е   р а д н о г   о д н о с а

Члан 44.

Запосленом мирују права и обавезе која 
се стичу на раду и по основу рада у слу-
чајевима:

1. одласка на одслужење војног рока;
2. упућивања на рад у иностранство од 

стране послодавца или у оквиру међуна-
родно техничке или просветно-културне 
сарадње,у дипломатска, конзуларна и дру-
га представништва;

3. привременог упућивања на рад код 
другог послодавца на одговарајући посао 
ако је привремено престала потреба за ње-
говим радом или ако је привремено пре-
стала потреба за његовим радом или ако 
је закључен уговор о пословној сарадњи, 
а најдуже годину дана;

4. избора, односно именовања на функ-
цију у државном органу, синдикату, поли-
тичкој организацији или на другу јавну 
функцију чије вршење захтева да привре-
мено престане да ради код послодавца;

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

Одлуку о мировању радног односа до-
носи послодавац, у складу са законом.

Запослени има право и обавезу да се 
врати на рад код послодавца у року од 15 
дана од дана престанка мировања радног 
односа из става 1. овог члана.

З а ш т и т а   з а п о с л е н и х

Члан 45.

Запослени има право на безбедност и 
заштиту здравља на раду у складу са за-
коном.

Послодавац је дужан да, у складу са За-
коном, прописаним мерама и нормативи-
ма заштите на раду, предузима неопходне 
мере за заштиту здравља и безбедности 
запослених, спречавање повреда на раду и 
професионалних обољења.
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Запослени је дужан да поштује про-
писе о безбедности и заштити живота и 
здравља на раду како не би угрозио своју 
безбедност и здравље, као и безбедност и 
здравље запослених и других лица.

Члан 46.

Послодавац је дужан да рад организује 
тако што ће обезбедити заштиту живота 
и здравља запослених, у складу са посеб-
ним законом и другим прописима.

Права, обавезе и одговорности запос-
леног и послодавца сходно ставу 1. овог 
члана уређују се посебним актом - Пра-
вилником о заштити на раду.

Члан 47.

Запослени има право на заштиту лич-
них података из документације која се 
чува код послодавца, у складу са законом.

Члан 48.

Посебна заштита, жена, омладине и ин-
валида обезбеђује се у складу са Законом 
и другим актима Послодавца.

З а ш т и т а    м а т е р и н с т в а

Члан 49.

Заштита материнства спроводиће се у 
случајевима, условима, обиму и трајању и 
на начин који су утврђени Законом о раду.

Породиљско одсуство са рада ради 
неге детета

Члан 50.

Запослена жена има право на поро-
диљско одсуство и одсуство са рада ради 
неге детета у трајању од 365 дана за прво 
и друго дете, односно 2 године за треће 
и свако наредно новорођено дете под ус-
ловима, на начин и у времену утврђеном 
законом.

Породиљско одсуство може да се от-
почне 45 дана пре порођаја, а обавезно 28 
дана пре порођаја.

Породиљско одсуство траје до наврше-
них три 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.

Запослени родитељ има право да кори-
сти права из става 2. овог члана, у случаје-
вима и под условима утврђеним Законом.

Одсуство са рада ради посебне неге 
детета или друге особе

 
Члан 51.

Ако је по налазу надлежне здравствене 
установе неопходна посебна нега детета 
због тешког степена психофизичке ометено-
сти, један од родитеља има право да по ис-
теку породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, одсуствује са рада или ради са 
половином пуног радног времена, најдуже 
до навршених пет година живота  детета.

За то време запослени има права на 
накнаду зараде у складу са законом.

Члан 52.

Хранитељ или старатељ детета млађег 
од пет година има право да одсуствује са 
рада 8 месеци непрекидно од дана смеш-
таја детета код хранитеља - старатеља, а 
најдуже до навршених пет година живота 
детета.

Члан 53.

Родитељ или старатељ, односно запос-
лени који се стара о особи оштећеној це-
ребралном парализом, дечјом парализом, 
неком врстом плегије или оболелој од 
мишићне дистрофије и осталих тешких 
обољења, на основу мишљења надлежне 
здравствене установе, може на свој захтев 
да ради са скраћеним радним временом, 
али не краће од половине пуног радног 
времена.

Запослени из става 1. овог члана има 
право на накнаду зараде сразмерно вре-
мену проведеном на раду, у складу са За-
коном, овим колективним уговором или 
уговором о раду.

Члан 54.

Права из члана 53. овог колективног 
уговора има и усвојилац, хранитељ или 
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старатељ детета, ако је по прописима над-
лежних установа потребна таква нега.

Члан 55.

Запослени родитељ, из члана 53.овог 
колективног уговора, има право да одсу-
ствује са рада до навршене три године жи-
вота детета.

На писани захтев запосленог одлуку 
доноси директор.

За време одсуствовања са рада права и 
обавезе запосленом мирују.

  
О б а в е ш т е њ е  о  п р и в р е м е н о ј  

с п р е ч е н о с т и   з а   р а д

Члан 56.

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 да доста-
ви послодавцу потврду лекара, која садр-
жи и време очекиване спречености за рад.

У случају теже болести, потврду из ста-
ва 1. овог члана, уместо запосленог посло-
давцу достављају чланови уже породице 
или друга лица с којима живи у породич-
ном домаћинству. 

Ако запослени живи сам, потврду из ста-
ва 1. овог члана, дужан је да достави у року 
од три дана од дана престанка разлога због 
којих није могао да достави потврду.  

Лекар је дужан да изда потврду из става 
1. овог члана. 

Ако послодавац посумња у оправданост 
разлога за одсуствовање са рада у смислу 
става 1. овог члана, може да поднесе зах-
тев надлежном здравственом органу, ради 
утврђивања здравствене способности за-
посленог, у складу са Законом.

З а р а д е,  н а к н а д е  и   д р у г а  
п р и м а њ а

З а р а д а

Члан 57.

Одговарајућа зарада, на коју запослени 
има право, утврђује се на основу закона, 
Колективног уговора и уговора о раду.

Запосленом се гарантује једнака зарада 
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 којем је остварен 
једнак радни допринос уз једнаку одго-
ворност.

Зараду у смислу става 1.овог члана 
чини: зарада за обављени рад и време про-
ведено на раду, зарада по основу допри-
носа запосленог пословном успеху По-
слодавца (награде, бонуси и сл.) и друга 
примања по основу радног односа утврђе-
на законом, овим колективним уговором и 
уговором о раду.

Зарадом у смислу Колективног угоовра 
сматра се зарада која садржи порез и до-
приносе који се плаћају из зараде, а обух-
вата сва примања из радног односа, осим 
накнаде трошкова запосленог за долазак 
и одлазак са рада, за време проведено на 
службеном путу у земљи и иностранству, 
за смештај, исхрану и боравак на терену.

Зарада за обављени рад и време 
проведено на раду

Члан 58.

Зарада за обављени рад и време прове-
дено на раду утврђује се на основу:

1. основне зараде,
2. радног учинка  и
3. увећане зараде.

Основна зарада

Члан 59.

Основна зарада запосленог утврђује се 
као производ:

1) вредности радног часа;
2) коефицијента посла;
3) месечног фонда остварених часова 

рада.
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Члан 60.

Вредност радног часа за запослене за 
текући месец утврђује се на основу пла-
нираних средстава за исплату зарада за 
одговарајући месец.

Уколико се у току календарске године 
битно промене околности и претпоставке 
на основу којих је утврђена вредност рад-
ног часа из става 1. и 2. овог члана, утврђена 
вредност радног часа може се променити у 
складу са измењеним околностима.

Коефицијент послова утврђује се на ос-
нову сложености послова, одговорности и 
услова рада.

Сложеност послова утврђује се на ос-
нову врсте посла, степена стручне спреме, 

радног искуства и посебних знања и веш-
тина.

Одговорност у раду утврђује се на ос-
нову значаја и утицаја послова које запос-
лени обавља, на процес и резултате рада.

Услови рада утврђују се на основу рад-
не околине у којој се обављају послови.

Члан 61.

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

Најједноставнији послови 
Послови неквалификованог радника који се обављају по једноставном 
поступку и са једноставним средствима рада као што су послови: одр-
жавања хигијене   пословних просторија, чишћење комуналних обје-
ката, чуварски послови и други најједноставнији послови из области 
делатности
Послови полуквалификованог радника као што су: помоћни послови 
у производњи и дистрибуцији топлоте и монтажи, курирски послови, 
послови телефонисте и други споредни послови
Средње сложене послове КВ радника у производњи и пружању кому-
налних услуга, уређењу и одржавању комуналних објеката послова ру-
ковања средствима рада и други слични послови
Средње сложени разноврсни послови средње стручне спреме везани 
за припрему и праћење процеса рада укључујући и административно 
техничке послове као и послови који се обављају у најтежим условима 
и са специфичним средствима рада у комуналним делатностима
Сложени послови средње стручне спреме, ВКВ радника у производњи 
и пружању комуналних услуга, уређењу и одржавању комуналних обје-
ката који подразумевају одговарајући степен специјализације у проце-
су рада, односно послови који се обављају под најтежим условима са 
специфичним средствима рада и руководећи послови
Сложени специјализовани послови везани за организационо опера-
тивно и стручно вођење процеса рада, сложени послови на припре-
ми, праћењу и анализирању процеса рада, послови руковођења одго-
варајућим деловима процеса рада и сл. за чије обављање је потребна 
виша школска спрема
Сложени послови високе стручне спреме као што су послови стручног 
вођења процеса рада, припреме стручних предлога за унапређење про-
цеса рада, руковођење процесима рад и сл. 
Најсложенији послови високе стручне спреме у области  производње 
и дистрибуције топлотне  енергије као што су: заменик директора, по-
моћник директора, технички директор, руководиоци радних јединица и 
служби и  други сродни послови

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1,00 - 1,35

1,20 - 1,50

1,60 - 2.00

1,80 - 2,40

2.00 - 2,70

2,20 - 3,10

2,40 - 3,20

3,00 - 3,90

3,90 - 4,90

група 
послова

назив радног места
квалификација

коефицијент 
радних места
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ОБРАЧУНСКИ КОЕФИЦИЈЕНТИ 
ПО РАДНИМ МЕСТИМА

1. VII 6,00
1.1. VII IX 4,50
1.2. VII IX 4,20
1.3. VII IX 4,30

2. VII IX 4,80
2.1. , . VII IX 4,40
2.1.1. e VII IX 4,00
2.1.2. VI VII VIII 3,60
2.1.3. VII VIII 3,80
2.1.4. VII VIII 3,50
2.1.5. IV V 2,40
2.2. VII IX 4,60
2.2.1. V VI 3,10
2.2.2. V VI 3,00
2.2.3. I V VI 2,90
2.2.4. II V VI 2,70
2.2.5. III V IV 2,30
2.2.6. V VI 2,70
2.2.7. IV V 2,40
2.2.8. I III 2,00
2.3. , VII IX 4,50
2.3.1. , VI VI 3,10
2.3.2. I V VI 2,90
2.3.3. II V V 2,70
2.3.4. III IV IV 2,30
2.3.5. I V VI 2,90
2.3.6. II III V 2,40
2.3.7. III IV 2,20
2.3.8. I V VI 2,70
2.3.9. II V VI 2,30
2.3.10. III V 2,40
2.3.11. III IV 2,30

2.3.12. II III 1,80

3. VII IX 4,50
3.1.1. IV VI 2,60
3.1.2. IV VI 3,00
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3.1.3. IV VI 2,60
3.1.4. IV VI 2,50
3.2. VII IX 4,00
3.2.1. VI VII 3,20
3.2.2. IV VI 2,50
3.2.3. IV VI 2,50
3.3. VII IX 3,80
3.3.1. , VII VIII 3,70
3.3.2. VII VIII 3,30
3.3.3. IV V 2,50
3.3.4. IV V 2,40
3.3.5. III IV IV 2,00
3.3.6. IV V 2,30

,

4.
,

VII IX 4,40
4.1. VII VIII 3,50
4.2. . VI VIII 3,30
4.3. IV V 2,50
4.4. VII VIII 3,50
4.5. IV VII 3,00
4.6. IV V 2,50
4.7. III V 2,60
4.8. IV V 2,50
4.9. II III 1,80
4.10. I II 1,50

З а р а д а   п о   о с н о в у   
р е з у л т а т а   р а д а 

Члан 62.

Део зараде по основу учинка рада, ут-
врђује се на основу извршења свих по-
слова и радних задатака које запослени 
обавља, а у складу са:

- планом и нормативима рада;
- обимом обављеног посла;
- квалитетом извршених задатака и по-

слова;
- поштовањем утврђених рокова;
- утрошком материјала, енергије, сред-

става рада;
- остварене уштеде при извршењу по-

слова;
- рационалног коришћења радног вре-

мена;
- поштовања радне и технолошке дис-

циплине.
Допринос у раду из става 1. овог члана 

утврђује директор послодавца, на предлог 

непосредних руководилаца запосленог, за 
сваки обрачунски месец.

По основу доприноса у раду зарада се 
може увећати највишедо 20% или умањи-
ти највише до 20%.

Р о к о в и   з а  и с п л а т у  з а р а д е

Члан 63.

Исплата зараде по овом Колективном 
Уговору врши се на следећи начин:

- аконтација до 50% за текући  месец  
до 20. у текућем месецу;

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

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.

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

У ч е ш ћ е   за п о с л е н и х   н а   
о с н о в у  д о п р и н о с а   
п о с л о в н о м   у с п е х у  

п о с л о д а в ц а

Члан 64.

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

Одлука о расподели добити која припа-
да Предузећу из става 1. овог члана доно-
си Надзорни одбор предузећа.

Расподела добити се врши уз претход-
ну сагласност оснивача.

М и н и м а л н а   з а р а д а 

Члан 65.

Директор предузећа може изузетно до-
нети одлуку о увођењу минималних зара-
да у складу са Законом, у случају економ-
ских поремећаја у пословању насталих 
због:

1) немогућности измирења доспелих 
обавеза према повериоцима или

2) блокаде рачуна у трајању дужем од 
60 дана.

З а р а д а   д и р е к т о р а

Члан 66.

Зарада директора утврђује се уговором 
о раду који закључују Надзорни одбор по-
слодавца и директор.

Зарада директора утврђује се у износу 
коефицијента 6,00.

У в е ћ а н а   з а р а д а

Члан 67.

Запослени има право на увећану зараду за:
1. прековремени рад  -  26 %;
2. рад на дан празника који је нерадни 

дан  -  110 %;
3. рад ноћу (између 22,00 и 06,00 часо-

ва наредног дана)  -  26 %;

4. рад у сменама, ако такав рад није 
вреднован при утврђивању основне зара-
де  - 26%;

5. по основу времена проведног на 
раду за сваку пуну годину рада остваре-
ну у радном односу (минули рад)  најмање  
0,4% од основице.   

Ако су се стекли истовремено услови 
по више основа утврђених у ставу један 
овог члана, проценат увећања не може 
бити нижи од збира процента увећања по 
сваком од тих основа.

Основицу за обрачун увећане зараде 
чини основна зарада утврђена у складу са 
овим колективним уговором.

Н а к н а д а   з а р а д е

Члан 68.

Запослени има право на накнаду за-
раде за време одсуствовања са рада због 
привремене неспособности за рад до 30 
дана и то:

1. у висини 75% просечне зараде у 
претходних дванаест месеци пре месеца 
у којем је наступила привремена спрече-
ност за рад, с тим да не може бити нижа 
од минималне зараде утврђене у складу са 
Законом о раду, ако је спреченост за рад 
проузрокована болешћу или повредом ван 
рада, ако  законом није друкчије одређено;

2. у висини 100% просечне  зараде у 
претходних  дванаест месеци пре месеца 
у којем је наступила привремена спрече-
ност за рад, с тим да не може бити нижа 
од минималне зараде утврђене у складу са 
Законом о раду, ако је спреченост за рад 
проузрокована повредом на раду или про-
фесионалном болешћу, ако законом није 
друкчије одређено.

Члан 69.

Запослени има право на накнаду зараде 
најмање  у висини 60% просечне зараде у 
претходних дванаест месеци, с тим што не 
може бити мања од минималне зараде ут-
врђене у складу са овим законом, за време 
прекида рада, до којег је дошло без криви-
це запосленог, најдуже 45 радних дана у 
календарској години.
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Члан 70.

Запослени има право на накнаду зараде 
за време одсуствовања са рада - у висини 
од 100% зараде у висини просечне зараде 
у претходних дванаест месеци, у периоду 
за који се врши обрачун, у следећим слу-
чајевима: 

1. коришћење годишњег одмора,
2. државног и верског празника, за које 

је законом утврђено да се не ради и ко-
ришћења права одсуствовања са посла у 
дане верских празника у складу са зако-
ном,

3. давање крви, ткива и других делова 
тела,

4. коришћење плаћеног одсуствовања у 
случајевима из овог уговора,

5. стручног оспособљавања и усаврша-
вања ради потреба процеса рада Посло-
давца,

6. присуствовање у својству члана, а по 
основу избора, седници Народне скупшти-
не, Скупштине града или општине или њи-
хових тела, или органа Привредне коморе 
Србије, регионалне и градске привредне 
коморе, Синдиката и Савеза синдиката, 
Надзорном одбору послодавца,

7. учешћа на радно-производним так-
мичењима и изложбама иновација и дру-
гих врста стваралаштва,

8. за време трајања војне вежбе и одази-
вања на позив војних и других органа, ако 
законом није другачије одређено,

9. у другим случајевима утврђеним за-
коном и овим Колективним уговором.

Због прекида рада до кога је дошло 
наредбом надлежног органа, односно ов-
лашћеног запосленог и због необезбеђења 
заштите на раду услед чега би даље 
обављање рада проузроковало непосред-
ну опасност по живот и здравље запосле-
ног и других лица, запослени има право 
на накнаду зараде у висини 65%.

Н а к н а д а   т р о ш к о в а

Члан 71.

Запослени има право на накнаду, који 
су у функцији извршења послова, а који 
имају карактер пословних расхода, ако 

није на други начин обезбеђено подми-
рење ових трошкова и то:

1. Трошкови превоза за долазак и по-
вратак са посла, у висини цене превозне 
карте у јавном саобраћају.

Накнада трошкова превоза обезбеђује 
се запосленом у готовом новцу или прет-
платничком превозном картом, сразмерно 
броју радних дана у месецу за који се ис-
плаћује.

Накнаду по основу превоза има запос-
лени уколико је од места становања до ме-
ста рада  растојање најмање 2 км.

2. Трошкови за службени пут у земљи 
у висини од 5% просечне месечне зараде 
у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике и до ви-
сине неопорезованог износа, с тим што се 
путни трошкови признају у целини према 
приложеном рачуну, а трошкови ноћења до 
износа цене у хотелу са четири звездице и 
друге трошкове по приложеном рачуну.

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

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

- за више од 12 часова проведених на 
службеном путу, цела дневница,

- за време проведено на службеном пу-
товању дужем од 8 часова, а краћем од 12 
часова, пола дневнице.

Запослени је дужан да у року од 3 дана 
по повратку са службеног путовања под-
несе уредно попуњен путни налог са из-
вештајем о обављеном послу.

3. За време проведено на службеном 
путу у иностранству запослени има право 
на дневницу до висине неопорезивог из-
носа, а у складу са посебним прописима.

4. Боравак на терену - дневни теренски 
додатак у висини од 3 % од просечне ме-
сечне зараде по запосленом у Републици, 
према последњем објављеном податку Ре-
публичког завода за статистику.

5. Трошкови употребе путничког вози-
ла у својини запосленог, за службене по-
требе, у висини од 10 % цене једног литра 
горива које користи то возило по пређе-
ном километру.
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Члан 72.

Запослени има право на:
1. Месечну исхрану у току рада - у 

висини од 15 % од просечне зараде ис-
плаћене у Граду Краљеву у децембру ме-
сецу претходне године, према последњем 
објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике;

2. Регрес за коришћење годишњег од-
мора, у висини просечне зараде исплаћене 
у Граду Краљеву у децембру месецу прет-
ходне године, према последњем објавље-
ном податку републичког органа надлеж-
ног за послове статистике, а сразмерни део 
регреса за коришћење годишњег одмора, 
ако запослени има право на годишњи од-
мор у трајању краћем од 20 радних дана.

Д р у г а   п р и м а њ а

Члан 73.

Послодавац исплаћује запосленом и 
друга примања и то:

1. Солидарну помоћ запосленом и чла-
ну његове уже породице, за случај дуже и 
теже болести, здравствене рехабилитације 
или инвалидности као и ради ублажавања 
последица елементарних или других не-
погода, у висини до неопорезивог дела, а у 
складу са утврђеним критеријумима про-
писаним посебном одлуком послодавца.

2. Отпремнину при одласку у пензију, 
најмање у висини три просечне зараде за-
посленог у моменту исплате у бруто изно-
су, с тим да тако исплаћена отпремнина не 
може бити мања од три просечне зараде 
по запосленом код послодавца у моменту 
исплате, односно три просечне зараде по 
запосленом исплаћене у Републици пре-
ма последњем објављеном податку ре-
публичког органа надлежног за послове 
статистике, ако је то за запосленог повољ-
није; 

3. Запослени има право на солидарну 
помоћ и у случају смрти члана уже поро-
дице, а члановима уже породице у случају 
смрти запосленог до висине трошкова по-
гребних услуга, а највише до неопорези-
вог износа.

Члановима уже породице се сматрају 
брачни друг, деца и родитељи запосленог. 

Солидарну помоћ за ублажавање не-
повољног материјалног положаја посло-
давац је дужан да планира и исплати за-
посленом у износу утврђеном Посебним 
колективним уговором за јавна предузећа 
у комуналној делатности на територији 
Републике Србије, ако за то има обезбеђе-
на финансијска средства у усвојеном го-
дишњем програму пословања.

Члан 74.

Послодавац запосленом обезбеђује и ис-
плаћује јубиларну награду поводом јубилар-
них година рада  код послодавца и то: 

- за 10  година рада у висини једне про-
сечне зараде  која је остварена у предузећу 
у претходном месецу пре месеца у ком се 
награда исплаћује, 

- за 20  година рада у висини 1,5 про-
сечне зараде,  

- за 30  година рада у висини две про-
сечне зараде.

Исплата јубиларне награде извршиће 
се у току године у којој запослени стиче 
право.

Члан 75.

Послодавац може запосленом да обе-
збеди зајам за набавку огрева, зимнице и 
уџбеника, до износа једне просечне ме-
сечне зараде остварене у Републици   или 
Предузећа, када за то постоје финансијске 
могућности.

Запосленом се зајам обезбеђује као бес-
каматан. Зајам се враћа најдуже до краја 
године, у једнаким месечним ратама почев 
од исплате аконтације зараде у првом на-
редном месецу у односу на месец у којем 
је зајам исплаћен.

Запосленом се не може одобрити нови 
зајам док у потпуности не врати раније ис-
плаћени зајам.

Члан 76.

Послодавац може у складу са финан-
сијским могућностима обезбедити сред-
ства за:
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- дечје новогодишње пакетиће до навр-
шених 14 година детета запосленог у ви-
сини неопорезивог износа, 

- поклон запосленим  женама за Дан 
жена у висини до 50% неопорезованог из-
носа, 

Члан 77.

Одлуку о исплати примања из члана 74, 
75, 76. и 78. доноси директор Послодавца.

Члан 78.

Послодавац се обавезује да ће издваја-
ти  средства у износу од 1,00 % обрачуна-
тих на масу средстава исплаћених на име 
зараде за саки месец у циљу превенције 
радне инвалидности и рекреативног одмо-
ра запослених, а по поступку и на начин 
утврђен споразумом између послодавца и 
синдиката.

Средства из става 1. овог члана ће се 
строго  наменски користити у складу са 
програмом превенције радне  инвалидно-
сти и рекреативног одмора запослених.

Члан 79.

Послодавац обезбеђује средства за 
плаћање годишњих лиценци Инжењерске 
коморе Србије свим запосленима који на 
исту имају право и користе их у обављању 
радних задатака код Послодавца а о чему 
одлуку доноси директор предузећа. За-
брањено је коришћење лиценци за по-
слове који предстваљају сукоб интереса у 
складу са Законом о раду и овим Колек-
тивним уговором.

Послодавац је дужан да деци умрлог 
запосленог пружити помоћ у редовном 
школовању (стипендије, једнократна нов-
чана помоћ и др.)

Одлуку о начину и висини новчане по-
моћи доноси Надзорни одбор предузећа.

З а б р а н а   к о н к у р е н ц и ј е

Члан 80.

Запослени не може без сагласности по-
слодавца у своје име и за свој рачун, нити 

у име и за рачун другог правног или фи-
зичког лица обављати послове који су ре-
гистроване делатности Послодавца.

Забрана обављања послова из става 
1. овог члана важи за територију Града 
Краљева а односи се посебно на запосле-
ног који код послодавца обавља руково-
деће послове, стиче нова знања, или може 
да дође до важних  пословних  информа-
ција.

Члан 81.

Ако запослени прекрши одредбу овог 
уговора о забрани конкуренције чини тежу 
повреду радне обавезе због које му може 
престати радни однос код Послодавца.

У случају из става 1. овог члана посло-
давац може захтевати и накнаду штете 
која се утврђује у складу са одредбом овог 
Колективног уговора.

Члан 82.

Уговором о раду који закључују Посло-
давац и запослени може се уговорити за-
брана конкуренције као и накнада штете 
по престанку радног односа запосленог у 
року који не може бити дужи од две годи-
не по престанку радног односа.

Н а к н а д а   ш т е т е

Члан 83.

Запослени је одговоран за штету коју је 
на раду или у вези са радом, намерно или 
крајњом непажњом проузроковао Посло-
давцу.

Постојање штете, њену висину и окол-
ности под којима је настала, утврђује по-
слодавац на предлог комисије коју форми-
ра директор за сваки конкретан случај, а 
у којој се налази представник Синдиката.

Члан 84.

Поступак за утврђивање одговорности 
запосленог за проузроковану штету по-
креће директор, одмах по сазнању за на-
сталу штету.

Поступак се покреће решењем које се 
доставља комисији за утврђивање штете.
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Решење мора да садржи све битне по-
датке о запосленом који је проузроковао 
штету, време, место и начин извршења као 
и доказе који указују на починиоца штете.

Члан 85.

Комисија формирана од стране ди-
ректора, дужна је да по пријави о штети 
поступи у року од 15 дана, тако што ће 
позвати запосленог да се изјасни и на-
кон разматрања свих доказа дати предлог 
одлуке о одговорности за насталу штету, 
висини и начину накнаде штете.

Члан 86.

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

Ако се висина штете не може утврдити 
у тачном износу на начин из става 1. овог 
члана, штета се утврђује у паушалном 
износу проценом штете или вештачењем 
преко стручних лица.

Члан 87.

Коначну одлуку о постојању штете до-
носи директор у писаној форми, којом се 
запослени обавезује да надокнади штету 
или се ослобађа одговорности.

Запослени потписује изјаву да ли 
прихвата или не прихвата да изврши нак-
наду штете.

Члан 88.

Ако је запослени одговоран за ште-
ту, одлука мора да садржи начин и рок у 
којем ће извршити накнаду штете.

Накнада штете може се извршити у 
новцу, ако је то могуће поправком или 
довођењем оштећене ствари у исправно 
стање у којем је била пре настајања штете.

Члан 89.

Ако запослени одбије да изврши нак-
наду штете у року утврђеном одлуком о 
штети и не потпише изјаву о накнади ште-

те послодавац покреће поступак пред над-
лежнм судом.

Ако је учињена материјална штета веће 
вредности запослени може бити удаљен 
са рада.

Члан 90.

За штету коју су проузроковали више 
запослених, сваки запослени је одговоран 
за део штете коју је проузроковао.

Ако се не може утврдити део штете сва-
ког појединачно, онда се штета накнађује 
у једнаким деловима.

Члан 91.

Ако запослени на раду или у вези са 
радом, намерно или крајњом непажњом 
проузрокује штету трећем лицу, а коју је 
Послодавац накнадио, дужан је да износ 
исплаћене штете надокнади Послодавцу.

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Р а з л о з и   за   п р е с т а н а к   
р а д н о г   о д н о с а

Члан 92.

Радни однос престаје у следећим слу-
чајевима: 

1. истеком рока на који је заснован;
2. кад запослени наврши 65 година жи-

вота, и најмање 15 година стажа осигу-
рања, ако се послодавац и запослени друк-
чије не споразумеју;

3. споразумом између запосленог и по-
слодавца;

4. отказом уговора о раду од стране по-
слодавца или запосленог;

5. на захтев родитеља или старатеља за-
посленог млађег од 18. година живота;

6. смрћу запосленог;
7. у другим случајевима утврђеним за-

коном и овим Колективним уговором.
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Члан 93.

Запосленом престаје радни однос неза-
висно од његове воље и воље послодавца:

1. ако је на начин прописан законом 
утврђено да је код запосленог дошло до 
губитка радне способности - даном до-
стављања правоснажног решења о ут-
врђивању губитка радне способности;

2. ако му је, по одредбама закона, од-
носно правоснажној одлуци суда или дру-
гог органа забрањено да обавља одређене 
послове, а да му се обезбеди обављање 
других послова-даном достављања пра-
воснажне одлуке;

3. ако због издржавања казне затвора 
мора да буде одсутан са рада у трајању 
дужем од шест месеци -даном ступања на 
издржавање казне;

4. ако му је изречена мера безбедности, 
васпитна или заштитна мера у трајању ду-
жем од шест месеци и због тога мора да 
буде одсутан са рада - даном почетка при-
мењивања те мере;

5. услед стечаја, ликвидације, односно 
у свим другим случајевима престанка рад-
ног односа, у складу са законом;

С п о р а з у м н и   п р е с т а н а к   
р а д н о г   о д н о са

Члан 94.

Радни однос може да престане на осно-
ву писаног споразума послодавца и запо-
сленог.

Пре потписивања споразума послода-
вац је дужан да запосленог писаним путем 
обавести о последицама до којих долази 
у остваривању права за случај незапосле-
ности.

О т к а з   о д   с т р а н е   
з а п о с л е н о г

Члан 95.

Запослени има право да послодавцу от-
каже уговор о раду.

Отказ уговора о раду запослени до-
ставља послодавцу у писаном облику, нај-

мање 15 дана пре дана који је запослени 
навео као дан престанка радног односа 
(отказни рок).

О т к а з   о д   с т р а н е   
п о с л о д а в ц а

Члан 96.

Послодавац може запосленом да отка-
же уговор о раду, ако за то постоји оправ-
дани 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 које ради;

2. ако је правоснажно осуђен за кри-
вично дело на раду и 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.

Ако послодавац утврди да запослени 
дуже време не оставарује резултате рада 
или да запослени нема потребна знања 
и способности за обављење послова на 
којима ради, отказаће уговор о раду за-
посленом у року од три месеца од дана 
сазнања за чињенице које су основ за да-
вање отказа, односно у року од 6 месеци 
од дана наступања спорних чињеница.

Утврђивање резултата рада, односно 
знања и способности за обављање посло-
ва, на којима запослени ради, врши коми-
сија од три члана коју именује директор, 
а која мора имати исти или виши степен 
стручне спреме одређене врсте коју има 
запослени.

Критеријуми за рад комисије утврђују 
се на основу стандардних норматива, за 
одређену врсту посла.

Члан 97.

Послодавац може да откаже уговор о 
раду запосленом који својом кривицом 
учини повреду радне обавезе и то:

1. ако несавесно или немарно извршава 
радне обавезе.
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2. ако злоупотреби положај или преко-
рачи овлашћења;

3. ако нецелисходно и неодговорно ко-
ристи средства рада;

4. ако не користи или ненаменски кори-
сти обезбеђена средства и опрему за лич-
ну заштиту на раду;

Члан 98.

Послодавац може да откаже уговор о 
раду запосленом који не поштује радну 
дисциплину и то:

1. неостваривање предвиђених резулта-
та рада из неоправданих разлога у перио-
ду од три узастопна месеца;

2. неоправдано закашњење на посао 
или ранији одлазак са посла дуже од 3 
радна дана у месецу;

3. неоправдано изостајање са посла 5 
радних дана у току 12 месеци;

4. повреда прописа о заштити од пожа-
ра, експлозије, елементарних непогода и 
штетног дејства отровних и других опас-
них материја, као и повреда прописа и не-
предузимања мера ради заштите запосл-
них, средстава за рад и животне средине;

5. одавање пословне, службене или 
друге тајне утврђене законом;

6. ометање једног или више запослених 
у процесу рада којим се изразито отежава 
извршавање радних обавеза;

7. фалсификовање новчаних и других 
докумената;

8. изазивање нереда и учествовање у 
тучи у просторијама послодавца;

9. ако неоправдано одбије да обавља 
послове и извршава налоге послодавца у 
складу са Законом;

10. ако не достави потврду о привре-
меној спречености за рад у смислу члана 
103. Закона о раду;

11. ако злоупотреби право на одсуство 
због привремене спречености за рад;

12. због доласка на рад под дејством алко-
хола или других опојних средстава, односно 
употребу алкохола или других опојних сред-
става у току радног времена, које има може 
да има утицај на обављање посла,

13. ако његово понашање представља 
радњу извршења кривичног дела учиње-

ног на раду и у вези са радом, независно 
од тога да ли је против запосленог покре-
нут кривични поступак за кривично дело;

14. ако је дао нетачне податке који су 
били одлучујући за заснивање радног од-
носа;

15. ако не поштује радну дисциплину 
прописану актом послодавца, односно ако 
је његово понашање такво да не може да 
настави рад код послодавца;

16. давање нетачних података од стране 
одговорних лица којима се штети угледу 
послодавца, као и другим запосленим ли-
цима;

17. примања и давања мита у вези са 
радом;

18. одавање информација другим по-
слодавцима у поступцима јавних набавки, 
извођења машинских радова, као и других 
информација којима се злоупотребљава 
закон, наноси штету предузећу и др.;

19. непридржавање и неспровођење 
одлука органа послодавца;

20. непотписивање анекса уговора о раду;
21. повреде одредаба о забрани конку-

ренције.
Послодавац може запосленог да упу-

ти на одговарајућу анализу у овлашћену 
здравствену установу коју одреди посло-
давац, о свом трошку, ради утврђивања 
околности из става 3. тачке 11. и 12. овог 
члана или да утврди постојање наведе-
них околности на други начин у складу са 
општим актом. Одбијање запосленог да се 
одазове на позив послодавца да изврши 
анализу сматра се непоштовањем радне 
дисциплине у смислу става 3. овог члана.

Члан 99.

Запосленом може да престане радни 
однос ако за то постоји оправдан разлог 
који се односи на потребе послодавца и 
то:

1. ако услед технолошких, економских 
или организационих промена престане 
потреба за обављањем одређеног посла 
или дође до смањења обима посла;

2. ако одбије закључење уговора у 
смислу Закона о раду.
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Члан 100.

Повреде радних обавеза запосленог 
уређују се Законом, колективним угово-
ром и Уговором о раду.

Ако запослени својом кривицом учини 
повреду радне обавезе утврђене Законом, 
Колективним уговором и Уговором о раду, 
запосленом се могу изрећи следеће мере:

1. упозорење запосленом да ће му бити 
отказан уговор о раду ако понови исту или 
сличну повреду без поновног упозорења;

2. новчана казна у висини до 20% зара-
де запосленог;

3. привремено удаљење са рада без 
накнаде зараде, у трајању од 1-15 радних 
дана;

4. отказ уговора о раду.

Члан 101.

Послодавац може запосленом за повре-
ду радне обавезе или непоштовање радне 
дисциплине у смислу члана 98. и 99. овог 
уговора, ако сматра да постоје олакша-
вајуће околности или да повреда радне 
обавезе, односно непоштовање радне дис-
циплине, није такве природе да запосле-
ном треба да престане радни однос, уме-
сто отказа уговора о раду,изрекне једну од 
следећих мера:

1. привремено удаљење са рада без нак-
наде зараде, у трајању од 1 до 15 радних 
дана;

2. новчану казну у висини од 20% ос-
новне зараде за месец у којем је новчана 
казна изречена, у трајању до три месеца, 
која се извршава обуставом од зараде, на 
основу решења послодавца о изреченој 
мери.

3. опомену са најавом отказа у којој се 
наводи да ће послодавац запосленом от-
казати уговор о раду без поновног упо-
зорења, ако у наредном року од 6 месеци 
учини исту повреду радне обавезе или 
непоштовање радне дисциплине.

Члан 102.

Послодавац може запосленом из члана 
97. став 1. тачка 1. овог уговора да откаже 
уговор о раду или изрекне неку од мера 

из члана 103. овог уговора ако му је прет-
ходно дао писмено обавештење у вези са 
недостацима у његовом раду, упутствима 
и примереним роком за побољшање рада, 
а запослени  у остављеном року не побољ-
ша рад. 

 
Члан 103.

Послодавац је дужан да пре отказа уго-
вора о раду у случају из члана 97. и 98. 
овог уговора запосленог писаним путем 
упозори на постојање разлога за отказ уго-
вора о раду и да му остави рок од најмање 
осам дана од дана достављања упозорења 
да се изјасни на наводе из упозорења.

У упозорењу из става 1. овог члана 
послодавац је дужан да наведе основ за 
давање отказа, чињенице и доказе који 
указују на то да су се стекли услови за 
отказ и рок за давање одговора на упозо-
рење.

Запослени уз изјашњење може да при-
ложи мишљење синдиката чији је члан, у 
року из става 1. овог члана.

Послодавац је дужан да размотри ово 
мишљење.

Члан 104.

Ако откаже уговор о раду запосленом 
из члана 97. став 1. тачка 1. овог уговора, 
послодавац не може на истим пословима-
да запосли друго лице у року од три месе-
ца од дана престанка радног односа осим 
у случају из члана 102. став 2. Закона о 
раду.

Ако пре истека рока из става 1. овог 
члана настане потреба за обављањем ис-
тих послова, предност за закључење уго-
вора о раду има запослени коме је престао 
радни однос.

Члан 105.

Оправданим разлогом за отказ уговора 
о раду у смислу члана 103. овог колектив-
ног уговора и члана 179. Закона о раду, не 
сматрају се:

1. привремена спреченост за рад услед 
болести, несреће на раду или професио-
налног обољења;
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2. коришћење породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и одсу-
ства са рада ради посебне неге детета;

3. одслужење војног рока;
4. чланство у политичкој организацији, 

синдикату, пол, језик, национална припад-
ност, социјално порекло, вероисповест, 
политичко или друго уверење или неко 
друго лично својство запосленог;

5. деловање у својству представника за-
послених, у складу са Законом о раду;

6. обраћање запосленог синдикату или 
органима надлежним за заштиту права из 
радног односа, у складу са законом, овим 
колективним уговором или уговором о 
раду.

Члан 106.

Отказ уговора о раду из члана 96. став 1. 
тачка 1. и члана 97. и 98. овог колективног 
уговора послодавац може дати у року од 
шест месеци од дана сазнања за чињени-
це које су основ за давање отказа, односно 
у року од годину дана од дана наступања 
чињеница које су основа за давање отказа.

Отказ уговора о раду из члана 96. став 
1. тачка 2. овог колективног уговора по-
слодавац може дати запосленом најкас-
није до истека рока застарелости за кри-
вично дело утврђено законом.

Отказ уговора о раду даје се у писаном 
облику и обав езно садржи образложење и 
поуку о правном леку.

Члан 107.

Послодавац је дужан да запосленом 
најкасније у року од 30 дана од дана пре-
станка радног односа исплати све неис-
плаћене зараде, накнаде зараде и друга 
примања, која је запослени остварио до 
дана престанка радног односа, у складу са 
општим актом и уговором о раду.

П о с е б н а   з а ш т и т а   о д  
о т к а з а   у г о в о р а   о   р а д у

Члан 108.

За време трудноће, породиљског одсу-
ства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсутва са рада ради посебне неге детета 
послодавац не може запосленом да откаже 
уговор о раду.

Запосленом из става 1. овог члана рок 
за који је уговором засновао радни однос 
на одређено време продужава се до истека 
коришћења права на одсуство.

Члан 109.

Послодавац не може да откаже уговор 
о раду, нити на други начин да стави у не-
равноправан положај због његовог стату-
са или активности у својству представни-
ка запослених, чланства у синдикату или 
учешћа у синдикалним активностима.

Терет доказивања да отказ уговора о 
раду или стављање у неповољан положај 
запосленог није последица статуса или 
активности из става 1. овог члана је на по-
слодавцу.

О т к а з н и   р о к   и   н о в ч а н а   
н а к н а д а

Члан 110.

Запослени које је уговор о раду отказан 
у смислу члана 98. став 1. тачка 1. овог ко-
лективног уговора, зато што не остварује 
потребне резултате рада, односно нема 
потребна знања и способности има пра-
во и дужност да остане на раду у трајању 
од најмање 8 дана, а најдуже 30 дана (у 
даљем тексту отказни рок) у зависности 
од укупног стажа осигурања.

Трајање отказног рока је 10 дана ако је 
запослени навршио 10 година стажа оси-
гурања, 20 дана ако је навршио преко 10, 
а до 20 година осигурања, месец дана ако 
је навршио преко 20 стажа осигурања. От-
казни рок почиње да тече наредног дана 
од дана достављања решења о отказу уго-
вора о раду.

Запослени може у споразуму са посло-
давцем, да престане са радом и пре истека 
отказног рока, без накнаде зараде.

Члан 111.

Запослени може да буде привремено 
удаљен са рада:
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1. ако је против њега започето кривич-
но гоњење у складу са законом због кри-
вичног дела учињеног на раду или у вези 
са радом;

2 ако непоштовањем радне дисципли-
не или повредом радне обавезе угрожава 
имовину веће вредности утврђене општим 
актом или уговором о раду;

3. ако је природа повреде радне обаве-
зе, односно непоштовања радне дисци-
плине или понашање запосленог такво да 
не може да настави рад код послодавца 
пре истека рока из члана 103. став 1. овог 
колективног уговора.

Запослени коме је одређен притвор, 
удаљује се са рада од првог дана притвора, 
док траје притвор.

Удаљење из става 1. овог члана може да 
траје најдуже три месеца, а по истеку тог 
периода, послодавац је дужан  да запосле-
ног врати на рад или да му откаже уговор 
о раду или изрекне другу меру у складу 
са Законом о раду ако за то постоје оправ-
дани разлози из члана 96, 97. и 98. овог 
колективног уговора.

Ако је против запосленог започето кри-
вично гоњење због кривичног дела учиње-
ног на раду или у вези са радом, удаљење 
може да траје до правоснажног окончања 
тог кривичног поступка.

Члан 112.

За време привременог удаљења са рада 
у смислу Закона о раду, запосленом при-
пада накнада зараде у висини једне чет-
вртине, а ко издржава породицу, у висини 
једне трећине основне зараде.

Члан 113.

Запосленом за време привременог 
удаљења са рада на основу члана 111. овог 
колективног уговора, припада разлика из-
међу износа накнаде зараде, примљене на 
основу члана 112. овог колективног угово-
ра и пуног износа основне зараде, и то: 

1. ако кривични поступак против њега 
буде обустављен правоснажном одлуком, 
или ако правоснажном одлуком буде ос-
лобођен оптужбе, или је оптужба против 
њега одбијена, али не због ненадлежно-
сти,

2. ако се не утврди одговорност запос-
леног за повреду радне обавезе или непо-
штовање радне дисциплине из члана 96, 
97. и 98. овог колективног уговора.

В и ш а к   з а п о с л е н и х 

Члан 114.

Послодавац је дужан да  донесе Про-
грам решавања вишка запослених када ут-
врди да ће због технолошких, економских 
и организационих промена у оквиру пери-
ода од 30 дана доћи до престанка потребе 
за радом најмање 10 запослених на не-
одређено време. Послодавац је дужан да 
благовремено, а најкасније 30 дана пре ут-
врђивања разлога и сачињавања програма, 
пружи синдикату одговарајуће информа-
ције, укључујући и разлоге за намераване 
прекиде радног односа, с бројем и кате-
горијом радника који ће бити обухваћени 
тим програмом, као и рок у коме намерава 
да изврши прекид радног односа.

Члан 115.

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 ор-
ганизације надлежне за запошљавање и 
мишљење синдиката и да их обавести о 
свом ставу у року од осам дана.

Критеријум за утврђивање вишка за-
послених не може да буде одсуствовање 
запосленог са рада због привремене спре-
чености за рад, трудноће, породиљског од-
суства, неге детета и посебне неге детета.
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Висина отпремнине поводом отказа 
уговора о раду у случају вишка запосле-
них, утврђује се као збир трећине зарада 
запосленог за сваку навршену годину рада 
у радном односу код послодавца код кога 
се остварује право на отпремнину.

П о с е б н е   о д р е д б е

Члан 116.

Послодавац може за обављање послова 
из своје делатности који по својој природи 
не трају дуже од 120 радних дана у кален-
дарској  години, да са одређеним лицем 
закључи уговор о обављању привремених 
и повремених послова у складу са Зако-
ном.

Члан 117.

Послодавац може да са одређеним ли-
цем закључи Уговор о делу ради обављања 
послова који су ван делатности послодав-
ца, а који захтевају самостално ангажо-
вање на рад појединца, у складу са Зако-
ном. 

Члан 118.

Са незапосленим лицем или лицем које 
жели да се усавршава у струци или оспо-
собљава ради обављања приправничког 
стажа, послодавац може закључити уго-
вор о стручном оспособљавању и усавр-
шавању.

У случају закључивања уговора из ста-
ва 1. овог члана послодавац није дужан да 
обезбеђује накнаду нити друга новчана 
средства.

Сва права и обавезе лица које се оспо-
собљава утврђују се уговором са посло-
давцем.

О с т в а р е њ е   и   з а ш т и т а   
п р а в а   з а п о с л е н и х

Члан 119.

Ако настане спор између послодавца и 
запосленог, послодавац и запослени спо-
разумно решавају спорно питање.

Предлог за решавање спорног питања 
споразумно могу поднети и послодавац и 
запослени у року од три дана од дана на-
станка спора.

Предлог из претходног става подноси 
се у писаном облику.

Спорна питања решава арбитар кога за-
послени и послодавац одређују споразум-
но.     

Члан 120.

Арбитар који решава спорно питање 
дужан је да заврши поступак и донесе 
одлуку у року од 10 дана од дана покре-
тања поступка.

Ако арбитар у року из става 1. овог чла-
на не донесе одлуку, решење и отказ уго-
вора о раду постаје извршно.

Одлука арбитра је коначна и обавезује 
запосленог и послодавца.

     
Члан 121.

О правима, обавезама и одговорности-
ма запослених одлучује директор.

Одлука се доноси у писаном облику, са 
поуком о правном леку и лично доставља 
запосленом. Одлука је коначна даном до-
стављања. Ако је запослени незадовољан 
против коначне одлуке може покренути 
поступак пред надлежним судом, у року 
од 90 дана од дана достављања решења, 
односно повреде права.

Директор може овлашћење из става 1. 
овог члана пренети на другог запосленог 
у писаној форми.

У ч е ш ћ е   у   у п р а в љ а њ у

Члан 122.

Запослени учествује у управљању код 
послодавца преко Надзорног одбора.

Надзорни одбор послодавца чине пред-
ставници оснивача и представници запо-
слених код послодавца, а у броју који је 
предвиђен Статутом послодавца.

Чланови Надзорног одбора имају пра-
во на одговарајућу накнаду за свој рад у 
тим органима. Висину накнаде из става 
2. овог члана утврђује оснивач на основу 
извештаја о степену реализације програма 
пословања јавног предузећа.



26. јун 2018. године                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                      Број 16 - Страна 175

Члан 123.

Надзорни одбор послодавца дужан је 
да пре разматрања предлога статусних 
промена или својинске трансформације 
прибави мишљење Синдиката.

У с л о в и  з а   р а д  С и н д и к а т а

Члан 124.

Послодавац је дужан да Синдикату 
омогући деловање у складу са Законом и 
овим уговором.

Послодавац је дужан да Синдикату обе-
збеди услове за рад у просторијама посло-
давца.

Организација Синдиката своје функ-
ције врши на начин којим не ремети ре-
довно функционисање и пословање По-
слодавца, као и радну дисциплину.

О р г а н и з о в а њ е   п р о ц е с а   
ш т р а ј к а

Члан 125.

Запослени могу организовати штрајк 
код Послодавца, с тим да начин организо-
вања и спровођење штрајка, у свему по-
ступају у складу са Законом о штрајку.

Запослени који се налази у штрајку ду-
жан је да поштује минимум процеса рада 
који је утврђен одлуком оснивача о мини-
муму процеса рада у комуналним делат-
ностима.

Накнада зараде за време штрајка обра-
чунава се запосленима сразмерно времену 
проведеном на раду.

В а ж е њ е   и   о т к а з   
К о л е к т и в н о г   у г о в о р а

Члан 126.

Овај Колективни уговор се закључује 
на период од 3 године.

По истеку овог рока, Колективни уго-
вор престаје да важи, ако се учесници дру-
гачије не договоре, најкасније 30 дана пре 
истека важења.

Члан 127.

Сваки учесник у закључивању овог 
колективног уговора може поднети отказ 
уговора у писаној форми.

У случају отказа овај уговор се при-
мењује шест месеци од дана подношења 
отказа, с тим што су учесници дужни да 
поступак преговарања започну најкасније 
у року од 15 дана од дана подношења от-
каза.

Члан 128.

Сваки учесник овог уговора може пред-
ложити поступак за измене и допуне овог 
уговора на начин и по поступку како је и 
закључен.

Р е ш а в а њ е    с п о р о в а

Члан 129.

За праћење и примену овог Уговора, 
као и решавање спорних питања надлеж-
но је арбитражно веће које образују учес-
ници колективног уговарања у року од 15 
дана од дана настајања спора.

Сваки учесник даје по једног члана.
Одлука арбитражног већа о спорним 

питањима је коначна и обавезује све учес-
нике.

Члан 130.

Арбитражно веће чине изабрани пред-
ставници оснивача, репрезентативног син-
диката, представник послодавца.

Члан 131.

На права, обавезе, и одговорности која 
нису регулисана овим Уговором, при-
мењују се одредбе закона.

П р е л а з н е   и   з а в р ш н е    
о д р е д б е

Члан 132.

Уговор је закључен када га потпишу 
градоначелник града  Краљева, директор 
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ЈЕП “Топлана”  и овлашћени представник 
репрезентативног синдиката, а ступа на 
снагу наредног  дана од дана објављивања 
у ”Службеном листу града Краљева”.

Члан 133.

Даном ступања на снагу овог колек-
тивног уговора престају да важе до тада 
закључени уговори о раду, а нови угово-
ри о раду у складу са овим колективним 
уговором морају бити закључени са за-
посленим најкасније у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог Колективног 
уговора. 

Члан 134.

Ступањем на снагу овог Уговора пре-
стају да важе одредбе Појединачног ко-
лективног уговора, закљученог дана 28. 
01. 2015. године.

Градоначелник града Краљева                                 
Др Предраг Терзић, с.р.          

Овлашћени представник 
Синдиката

Зоран Јовић, с.р.

ЈЕП “Топлана”
Директор

Драган Арсенијевић, с.р.

АКТИ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

202.

На основу члана 107. став 2. Послов-
ника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 
25/16), по сравњењу Колективног уговора 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 
Краљево објављеног у „Службеном ли-
сту града Краљева“, број 15/18 и изворног 
текста наведеног акта, даје се

И С П Р А В К А

У „Службеном листу града Краљева“ 
број 15/18 од 19. јуна 2018. године, у акту 
регистарски број 173, на страни 38. ис-
правља се грешка, тако што се мења број 
члана Колективног уговора, на начин да 
испред текста „Запослени има право на 
накнаду трошкова за време проведено на 
службеном путу у земљи у висини од 5% 
просечне месечне зараде по запосленом у 
Републици.....“ уместо „члан 81.“ треба да 
стоји „члан 83.“.

 
Скупштина града Краљева
Секретар Скупштине 
Број:152/2018
Дана:3.07.2018. године

Секретар Скупштине града Краљева
Драгана Петковић, дипл. правник, с.р.    
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