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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА КРАЉЕВА

217.

На основу члана 5. став 6. и члана 58. 
став 1. и став 2. Закона о буџетском систе-
му («Службени гласник РС», број 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр, 108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 
103/15, 99/16 и 113/17), члана 44. тачка 5) 
и члана 66. став 4. Закона о локалној са-
моуправи («Службени гласник РС», број 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), члана 58. тачка 5), члана 87. став 3. 
и члана 121. став 1. Статута града Краље-
ва («Службени лист града Краљева», број 
7/18 - пречишћен текст), члана 12, чла-
на 14. и члана 40. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2018. годину («Службени лист 
града Краљева», број 32/17 и 16/18),  

градоначелник града Краљева, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о отварању апропријације по основу 
наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти

1. Наменска трансферна средства од 
другог нивоа власти, која су на основу 
Одлуке о распореду и коришћењу сред-
става за суфинансирање јединица локалне 
самоуправе за израду пројектно-техничке 
документације у 2018-ој години («Служ-
бени гласник РС», број 31/18) и Уговора 
о суфинансирању јединице локалне са-
моуправе за израду пројектно-техничке 
документације закљученог између Репу-
блике Србије – Министарства привреде 

и града Краљева (заведен код Министар-
ства под бројем 401-00-1571/2018-11 дана 
11.07.2018. године, а код града Краљева 
под бројем 2486/18 дана 18.07.2018. годи-
не) пренета на уплатни рачун јавних при-
хода број 840-733241843-53 код Управе за 
трезор дана 31.07.2018. године, као капи-
тални наменски трансфер од Републике у 
корист нивоа градова (извод број 144), у 
укупном износу од 3.108.000,00 динара, 
користиће се за израду пројектно – технич-
ке документације за пројекат ‘’Изградања 
општинског пута Студеница-Река-Рудно’’ 
који проводи град Краљево. 

2. По основу уплате наменских сред-
става из тачке 1. овог решења, увећавају 
се планирана средства Одлуком о буџету 
града Краљева за 2018. годину («Служ-
бени лист града Краљева», број 32/17 и 
16/18) за износ наменског трансфера од 
3.108.000,00 динара.

3. Средства у укупном износу од 
3.108.000,00 динара распоређују се у 
оквиру члана 14. Одлуке о буџету града 
Краљева за 2018. годину, Раздео 5, Гла-
ва 01, Програм 1101-Становање, урба-
низа и просторно планирање, Функција 
620-Развој заједнице, Програм. актив./
Пројекат 0003-Управљање грађевинским 
замљиштем, Позиција 57, Економска кла-
сификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти, увећањем планираних расхода 
апропријације за износ 3.108.000,00 дина-
ра (извор финансирања 07).

4. Обавезује се град Краљево, као ко-
рисник одобрених наменских средства, да 
укупна средства у износу од 3.108.000,00 
динара користи искључиво за реализа-
цију пројекта из уговора из тачке 1. овог 
решења, као и да у целости испуни све 
преузете обавезе из закљученог Уговора о 
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суфинансирању јединице локалне самоу-
праве за израду пројектно-техничке доку-
ментације из тачке 1. овог решења.

5.  О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије Град-
ске управе града Краљева, Одељење за 
заједничке послове Градске управе града 
Краљева, Служба за управљање пројек-
тима и локално економски развој Градске 
управе града Краљева и Јавно предузеће 
за уређивање грађевинског земљишта 
,,Краљево“. 

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Република Србија - Министарство 
привреде и град Краљево су закључили 
Уговор за израду пројектно – техничке 
документације за пројекат ‘’Изградања 
општинског пута Студеница-Река-Рудно’’, 
након учешћа града Краљева на отвореном 
јавном позиву Министарства привреде за 
суфинансирање јединица локалне самоу-
праве за израду пројектно-техничке доку-
ментације и доношења Одлуке о распоре-
ду и коришћењу средстава за суфинанси-
рање јединица локалне самоуправе за из-
раду пројектно-техничке документације у 
2018-ој години («Службени гласник РС», 
број 31/18).  На основу поменутог уговора 
пренета средства на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-733241843-53 код Упра-
ве за трезор дана 31.07.2018. године као 
капитални наменски трансфер од Репу-
блике у корист нивоа градова у укупном 
износу од 3.108.000,00 динара, која ће се 
користити за израду пројектно – технич-
ке документације за пројекат ‘’Изградања 
општинског пута Студеница-Река-Рудно’’ 
који проводи град Краљево.

Служба за управљање пројектима и 
локално економски развој Градске упра-
ве града Краљева, број: XIII-106/18 дана 
19.07.2018. године, доставила је Одељењу 
за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева Уговор о суфинансирању 
јединица локалне самоуправе за изра-
ду пројектно - техничке документације 
пројекта ‘’Изградања општинског пута 
Студеница-Река-Рудно’’ у циљу спро-

вођења потребних процедура ради ства-
рања услова за реализацију овог пројекта, 
за који су потребна средства у укупном из-
носу од 4.440.000,00 динара.                                                    

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у члану 40. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2018. годину 
(«Службени лист града Краљева», број 
32/17 и 16/18), којим је прописано да у 
случају када виши ниво власти својим 
актом определи нижем нивоу власти на-
менска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга 
наменска трансферна средства, као и у 
случају уговарања донација, а чији износи 
нису могли бити познати у поступку до-
ношења буџета, на предлог Одељења за 
привреду и финансије Градске управе гра-
да Краљева, градоначелник града Краљева 
доноси решење о извршењу издатака по 
том основу.

Решење доставити: Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове ор-
гана града Градске управе града Краље-
ва, Служби за управљање пројектима и 
локално економски развој Градске управе 
града Краљева, Управи за трезор и архиви.

Градоначелник града Краљева
IV Број: 403-20/2018
Дана: 02. август 2018. године

   
Градоначелник

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

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА

218.

На основу члана  4. Одлуке о по-
стављању пловила на делу обале и водног 
простора на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“ 21/2017, 
27/2017 и 16/2018), у вези са чланом 146. 
став 1. 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, 
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50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) и члановима 10. и 
10а Закона о водама („Службени гласник 
РС“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016),

Градско веће града Краљева на Шезде-
сет четвртој (ванредној) седници, одржа-
ној 10. августа 2018. године, донело је

П Р О Г Р А М

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА НА 

ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
(ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДОТОЦИМА) НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

I - ОПШТИ УСЛОВИ

Програмом за постављање плутајућих 
објеката на водном земљишту (делу обале 
и водотоцима) на територији града краље-
ва ( у даљем тескту: Програм), утврђују се 
општи услови за постављање плутајућих 
објеката, локације за постављање плу-
тајућих објеката, поступак доделе лока-
ција за постављање плутајућих објеката и 
надлежност за спровођење Програма.

Плутајући објекат је пловило без 
сопственог погона које по правилу 
није предвиђено за премештање, нити 
за обављање посебних радова на уну-
трашњим водама (хангар, воденица, кућа 
за одмор, понтон, понтонски мост, стам-
бена лађа, угоститељски објекат, сплав 
кућица, плутајућа радионица и сл.).

Угоститељски објекат на води је плу-
тајући објекат у којем се обавља угости-
тељска делатност (основни садржај) са 
пратећим садржајима. 

Утврђују се следећи услови за по-
стављање плутајућих објеката:

- Максимална дозвољена површина 
коју плутајући угоститељски објекат може 
заузимати на води је 450 м2;

- Плутајући угоститељски објекат може 
бити висине максимално две етаже (мак-
симално 6м изнад површине воде);

- Минимално растојање између два 
плутајућа објекта износи 15м;

- Дужина плутајућег угоститељског 
објекта (паралелно са обалом) је мах 20м;

- Дозвољено је спајање мах два плу-

тајућа објекта, уз испуњавања других ус-
лова прописаних овим програмом и дру-
гим прописима који уређују ову област; 

- Уколико се врши спајање два плу-
тајућа објекта закључује се Уговор о заку-
пу  водног земљишта за  постављање два 
плутајућа објекта;

- Уколико се брод, који није у функцији 
пловидбе, користи као угоститељски обје-
кат на води, треба га прилагодити и уре-
дити за потребе угоститељске делатности;

- Плутајући објекат по правилу је из-
рађен од дрвеног материјала са одгова-
рајућим кровним покривачом од природ-
ног материјала (трске, дрвене шиндре и 
сл.). Дозвољени су и објекти у стилу мо-
дерне архитектура са равним линијама, 
правилним геометријским облицима, са 
што већим отворима, односно транспа-
рентним фасадама (које су паралелне са 
обалом, односно осовином водотока);

- Плутајући објекат мора бити повезан 
са обалом мин једним покретним мостом 
мин. ширине 1,5м тако да не омета пешач-
ки саобраћај на водним објектима – оба-
лоутврди. Под покретног моста мора бити 
од материјала који не дозвољава прокли-
завање, а ограда треба да је транспарент-
на, стабилна и безбедна;

- Приступ локацијама за постављање 
плутајућих објеката дозвољен је само са 
јавних саобраћајница, односно јавних 
површина одговарајућих димензија (мин 
ширина 4,5м);

- Забрањен је било који вид загађења 
водотока и обале (водног земљишта) ко-
ришћењем плутајућег објекта;

- У циљу заштите од пожара, плутајући 
објекти морају бити израђени на адеква-
тан начин и од одговарајућег материјала, 
опремљени одговарајућом опремом и ин-
сталацијама, а према техничким проти-
впожарним прописима, стандардима и 
нормативима из области заштите од пожа-
ра;

- Прикључење на јавну водоводну мре-
жу извести у складу са техничким усло-
вима надлежног ЈКП „Водовод“ Краљево;

- Није дозвољено директно упуштање 
отпадних вода плутајућег објекта у водо-
ток. Плутајући објекат мора да поседује 
непропусни танк који мора да испуњава 
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важеће санитарно техничке услове. Тан-
кови се празне ангажовањем овлашћене 
организације - ЈКП „Водовод“ Краљево;

- Прикључење плутајућег објекта на 
јавну канализациону мрежу (уколико је 
могуће је извести) врши се према услови-
ма ЈКП „Водовод“ Краљево;

- Прикључење плутајућег објекта на 
електроенергетску мрежу у складу са ус-
ловима надлежне електродистрибуције;

- Одлагање и одношење комуналног 
отпада из плутајућег објекта врши се у 
складу са одлуком града Краљева која 
уређује управљање комуналним отпадом, 
обезбеђењем потребног броја судова за 
смеће и одређивањем локације за њихво 
постављање. Препорука је да то буде уз 
завршни сегмент приступне саобраћајни-
це, уз обавезу склапања уговора о одржа-
вању хигијене и одлагање отпада са над-
лежном ЈКП „Чистоћа“.

II -  ЛОКАЦИЈЕ

Овим програмом су предвиђене сле-
дећи простори - локације за постављање 
плутајућих објеката: 

А. Прва зона града Краљева обухвата 
леву обалу реке Ибра од „Дома технике до 
50м од новог „Главчића“ моста у дужини 
од 240м, односно од стационаже 1+970м 
до 2+210м од ушћа Рибнице.

Б. Друга зона града Краљева обухвата 
десну обалу реке Ибра од нове спортске 
хале до ушћа реке Рибнице у реку Ибар 
у дужини од 95м, односно од стационаже 
0+750м до 0+655м од ушћа Рибнице, а све 
према графичком прилогу који је саставни 
део овог Програма.

III - ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ 
ЛОКАЦИЈA

Простор - локације за постављање плу-
тајућих објеката из овог Програма се дају 

у закуп (привремено) у складу са одред-
бама Закона о водама („Службени гласник 
РС“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), 
у поступку јавног надметања или при-
купљања писмених понуда путем јавног 
оглашавања.

IV - СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Овај Програм спроводи организациона 
јединица Градске управе надлежна за ур-
банизам, грађевинарство и стамбено - ко-
муналне делатности у поступку издавања 
одобрења за постављање плутајућих обје-
ката.

Надзор над спровођењем овог програ-
ма у свему врши Градска управа града 
Краљева преко организационе јединице 
Градске управе надлежне за  инспекцијске 
послове, као и комунална полиција. 

V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Програм садржи текстуални и графич-
ки део.

Текстуални део:
I -  ОПШТИ УСЛОВИ
II – ЛОКАЦИЈЕ И БРОЈ МЕСТА
III – ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ЛОКА-

ЦИЈА
IV – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
 
Графички део:           
V - Ситуациони приказ локација у Пр-

вој и Другој зони.
Oвај програм ступа на снагу осмог 

дана од дана доношења, а објављује се у 
„Службеном листу града Краљева“.

Градско веће града Краљева
Број: 011-237/2018-I 
Дана: 10. 08. 2018.године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Закона о без-
бедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 
96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 
24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
41/2018), члана 63. став 1. тачка 24. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/2018-пречишћен текст) и 
члана 7. Пословника о раду Градског већа 
(„Службени лист града Краљева“, број 
22/2017-пречишћен текст),

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет четвртој (ванредној) седници, одржа-
ној дана 10. августа 2018. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА

I

Разрешава се  Љубисав Мајсторовић, 
в.д. директора ЈКП „Путеви“ дужности 
члана Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима (под 
редним бројем 7.), са разлога што је име-
нованом престала функција вршиоца дуж-
ности директора ЈКП „Путеви“, имено-
вањем директора ЈКП „Путеви“ по спро-
веденом јавном конкурсу.

II

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

III
Решење доставити: председнику, за-

менику председника, члановима Саве-
та, руководиоцу Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне де-
латности Градске управе града Краљева, 
Одељењу за заједничке послове Градске 
управе града Краљева, Мајсторовић Љу-
бисаву и уз материјал.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење решења је 
члан 8. став 2. Закона о безбедности са-
обраћаја на путевима („Службени глас-
ник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. 
закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018 
и 41/2018-др. закон), којим је прописано 
да извршни орган јединице територијал-
не аутономије, односно јединице локалне 
самоуправе, општинско, односно градско 
веће, оснива тело за координацију (ко-
мисија, савет и сл.), ради усклађивања 
послова безбедности саобраћаја на путе-
вима који су из делокруга јединице тери-
торијалне аутономије, односно јединице 
локалне самоуправе. 

Чланом 46. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 41/2018), прописано је да се Град-
ско веће стара о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и дужно-
сти Републике, док су чланом 63. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/2018-пречишћен текст), 
прописане надлежности Градског већа 
града Краљева, па је, између осталог ста-
вом 1. тачка 24. прописано да образује 
Савет за безбедност саобраћаја, именује 
председника и чланове и најмање два пута 
годишње подноси Скупштини извештај о 
стању безбедности саобраћаја на терито-
рији града.

Решењем Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 
16/2018), утврђено је да је Љубисаву 
Мајсторовићу престала функција врши-
оца дужности директора Јавног комунал-
ног предузећа „Путеви“ из Краљева, име-
новањем директора Јавног комуналног 
предузећа „Путеви“ из Краљева, по спро-
веденом јавном конкурсу.

Градско веће града Краљева
Број: 011-238/2018-I 
Дана: 10. 08. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Закона о без-

бедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 
96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 
24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
41/2018), члана 63. став 1. тачка 24. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/2018-пречишћен текст) и 
члана 7. Пословника о раду Градског већа 
(„Службени лист града Краљева“, број 
22/2017-пречишћен текст),

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет четвртој (ванредној) седници, одржа-
ној дана 10. августа 2018. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА

I

Именује се  Мирко Вуковић, директор 
ЈКП „Путеви“ за члана Савета за коорди-
нацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима (под редним бројем 7.), са раз-
лога што је именовани по спроведеном 
јавном конкурсу постављен на функцију 
директора ЈКП „Путеви“.

II
Овo решење ступа на снагу даном до-

ношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Краљева“.

III
Решење доставити: председнику, за-

менику председника, члановима Саве-
та, руководиоцу Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне де-
латности Градске управе града Краљева, 
Одељењу за заједничке послове Градске 
управе града Краљева, Вуковић Мирку и 
уз материјал.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење решења је 
члан 8. став 2. Закона о безбедности са-
обраћаја на путевима („Службени глас-
ник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. 
закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018 
и 41/2018-др. закон), којим је прописано 
да извршни орган јединице територијал-
не аутономије, односно јединице локалне 
самоуправе, општинско, односно градско 
веће, оснива тело за координацију (ко-
мисија, савет и сл.), ради усклађивања 
послова безбедности саобраћаја на путе-
вима који су из делокруга јединице тери-
торијалне аутономије, односно јединице 
локалне самоуправе. 

Чланом 46. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 41/2018), прописано је да се Град-
ско веће стара о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и дужно-
сти Републике, док су чланом 63. Стату-
та града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 7/2018-пречишћен текст), 
прописане надлежности Градског већа 
града Краљева, па је, између осталог ста-
вом 1. тачка 24. прописано да образује 
Савет за безбедност саобраћаја, именује 
председника и чланове и најмање два пута 
годишње подноси Скупштини извештај о 
стању безбедности саобраћаја на терито-
рији града.

Решењем Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 
16/2018), утврђено је да је Мирко Вуко-
вић, дипломирани инжењер грађевинар-
ства из Краљева, именован за директора 
Јавног комуналног предузећа „Путеви“ 
из Краљева, именовањем директора Јав-
ног комуналног предузећа „Путеви“ из 
Краљева, на период од четири године, по 
спроведеном јавном конкурсу.

Градско веће града Краљева
Број: 011-239/2018-I 
Дана: 10. 08. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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На основу члана 3. Одлуке о давању 
у закуп пословног простора („Службени 
лист града Краљева“, број 9/14) и члана 
63. став 1. тачка 14. Статута града Краље-
ва (“Службени лист града Краљева“, број 
7/18 - пречишћен текст),

Градско веће града Краљева, на Шезде-
сет четвртој (ванредној) седници, одржа-
ној 10. августа 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Члан 1.

Даје се на коришћење Регулаторној 
агенцији за електронске комуникације и 
поштанске услуге, Београд, простор на 
терасама на првом спрату вртића „Поле-
тарац“, Карађорђева 11, Краљево и вр-
тића „Ратарска капија“, Ђорђа Радића 7А, 
Краљево, за постављање и инсталирање 
сонди за мерење електромагнетног зра-
чења са припадајућом опремом и уређаји-
ма на период од 4 (четири) године.

Члан 2.

Прикључење опреме и уређаја на елек-
тричну мрежу биће извршено у складу 
са техничким решењима за инсталацију 
опреме и уређаја на објекту.

Члан 3.

Градоначелник града Краљева закљу-
чиће уговор о пословној сарадњи у циљу 
мерења нивоа електромагнетног зрачења 
у простору ближе описаном у члану 1. 
овог решења, са Регулаторном агенцијом 
за електронске комуникације и поштанске 
услуге, Београд, којим ће се ближе уреди-

ти међусобни односи, а посебно обавеза 
Регулаторне агенције за електронске ко-
муникације и поштанске услуге да изради 
техничка решења за инсталацију опреме и 
уређаја из члана 1. овог решења, а  на која 
град Краљево даје сагласност, као и друге 
обавезе у складу са законом и одлукама 
града Краљева, као материјално правним 
прописима којима се уређује ова област.

Члан 4.

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Регулаторна агенција за електронске 
комуникације и поштанске услуге (РА-
ТЕЛ), обратила се локалним самоуправа-
ма у Србији у вези са системом за мерење 
електромагнетног поља. РАТЕЛ је пону-
дио постављење сензора за мерење кон-
тинуално нивоа електромагнетног поља, 
без накнаде, на локацијама од интереса 
(школе, вртићи, болнице). Опрема је ма-
лих димензија.

Град Краљево се одазвао овом пози-
ву јер постоје базне станица оператера 
мобилне телефоније у близини вртића. 
Стручњаци из РАТЕЛ-а обишли су пред-
ложене локације и утврдили да две лока-
ције задоваљавају услове, те стога пону-
дили граду Краљеву пословно-техничку 
сарадњу на овом пројекту. Резултати ме-
рења моћи ће се пратити на порталу РА-
ТЕЛ-а.

Градско веће града Краљева
Број: 011-247/2018-I                                                         
Дана: 10. 08. 2018. године

Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева

др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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АКТИ ЈАВНОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
ГРАДА КРАЉЕВА

223.

На основу члана 2. и 9. Закона о пла-
тама у државним органима и јавним 
службама („Службени гласник РС“, број 
34/01, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.зако-
на, 116/08-др.закон, 92/11, 99/11-др.закон, 
10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др.закон), члана 
4. став 7. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/16, 113/17 и 113/17-др.закон), члана 4.и 
5.Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених 
у државним органима („Службени глас-
ник РС“, број 44/08-пречишћен текст и 
2/12), члана 16.Одлуке о Јавном правобра-
нилаштву града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 8/09),

 Јавни правобранилац града Краљева, 
дана 15.марта 2018.године, донео је 

ПРАВИЛНИК

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН 
И ИСПЛАТУ ПЛАТА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

        Члан 1.

Овим правилником уређује се начин 
утврђивања плата и додатака на плату за-
послених у Јавном правобранилаштву (у 
даљем тексту: ЈП).

Члан 2.

Запослени у ЈП за свој рад примају плату.

Члан 3.

Плате запослених у ЈП утврђују се на 
основу:

1) основице за обрачун плата(у даљем 
тексту: основица),

2) коефицијента који се множи са осно-
вицом (у даљем тексту: коефицијент),

3) додатка на плату и
4) обавеза које запослени плаћа по ос-

нову пореза и доприноса за обавезно со-
цијално осигурање из плате, у складу са 
законом.

Члан 4.

Коефицијент изражава сложеност по-
слова, одговорност, услове рада и стручну 
спрему.

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

Члан 5.

Запослени има право на додатак на 
плату од 0,4% за сваку пуну годину рада 
оствареног у радном односу код послодав-
ца.

Члан 6.

Коефицијенти за обрачун и исплату 
плата запослених у ЈП износе:

-12,05 за самосталног стручног сарад-
ника,

-10,77 за вишег стручног сарадника,
-10,45 за стручног сарадника,
-9,91 за вишег сарадника,
-8,95 за сарадника,
-8,85 за вишег референта и висококва-

лификованог радника,
-8,74 за референта и дактилографа,
-8,00 за квалификованог радника и 
-6,40 за неквалификованог радника.
Коефицијенти уз претходног става 

увећавају се по основу сложености и одго-
ворности послова за додатни коефицијент 
и то:

1. 6,80 за самосталног стручног сарад-
ника,

2. 5,93 за вишег стручног сарадника,
3. 5,75 за стручног сарадника,
4. 5,10 за вишег сарадника,
5. 4,70 за сарадника и висококвалифи-

кованог радника,
6. 2,00 за вишег референта,
7. 1,80 за референта и дактилографа,
8. 1,00 за квалификованог радника и 
9. 1,00 за неквалификованог радника.
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Члан 7.

Плата запослених из члана 6. овог пра-
вилника обрачунава се и исплаћује приме-
ном основице коју утврђује Влада Репу-
блике Србије.

Члан 8.

Запослени у ЈП са радним временом 
краћим од пуног радног времена, оства-
рује право на плату сразмерно времену 
проведеном на раду.

Члан 9.

Јавни правобранилац донеће решење 
о утврђивању коефицијента за обрачун и 
исплату плата запослених у ЈП.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“, а примењиваће 
се почев од обрачуна и исплате плата за 
април 2018. године.

Јавно правобранилаштво 
града Краљева
Број: Јп. 6/18 
Датум: 15.03.2018.године

Јавни правобранилац
Мила Шћеповић, с.р.
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ма ......................................................................................................

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Текстуални део II (друге) измене Плана генералне регулације 
“Рибница“ .........................................................................................
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