СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА
БРОЈ 34 - 20. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
278.
На основу члана 13. став 2. Oдлуке о суфинансирању програма и пројеката из
области заштите животне средине („Службени лист града Краљева“, бр.17/2015), и
члана 58.став 1.тачка 5. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 6/19 - пречишћен текст), градоначелник града Краљева, доноси
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области заштите
животне средине
I
Комисија за оцену и одабир пројеката намењених организацијама цивилног
друштва из области заштите животне средине у 2020.години утврдила је по
конкурсу, Предлог листе вредновања и рангирања пројеката дана 28.07.2020.године,
под бројем 011-163/2020-I. Учесницима Конкурса дато је право да поднесу приговор
на Предлог листе Комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту
града Краљева тј. 29.07.2020. године. Пошто је рок за приговор истекао дана
06.08.2020.године,а на исту није било приговора, стекли су се услови за доношење
акта о одобравању пројеката.
II
Средства у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката
удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне
средине, опредељена су Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2020.годину - Ставком 1.1. и то појединачним давањем,
распоређују се на основу следеће:
КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред.
број

Подносилац
пријаве

Назив пројекта који се суфинансира

Одобрени
износ/динара

1.

Еколошко
друштво„Врба“

„Чистије-Здравије 2020“

20.000,00

2.

„Удружење
рудњанских
домаћина“

„Изградња капацитета за одрживо
управљање био-отпадом у руралним
заједницама града Краљева“

160.000,00

Број 34 - Страна 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

20. август 2020. године

Институт за
одрживи
развојАгенда 2030
Удружење
„Срећна башта“

„Заштита животне средине и борба
против климатских промена у
пољопривреди“

160.000,00

„Еколошко уређење потока Градинац
кроз акцију и едукацију“

80.000,00

5.

КАПД „Балкан“

„Од едукације до акције – садимо
дрвеће“

160.000,00

6.

Удружење
грађана
„Грађанска унија“

„Соларно дрво - Столови “

60.000,00

7.

Удружење
грађана
„Планинарско
еколошко
удружење
Троглав“

„Еколошки - камп за младе 2020“

160.000,00

„ Депоније и поплаве 2020“

50.000,00

Удружење
„Класична
традиција“

„Еколошко училиште –Радионицауклањање депоније и чишћење од
смећа обале Ибра поред пијаце и
промоција пројекта-концерт “

100.000,00

Удружење
„БеННеМ“

„Еколошко уређење села Обрва“

50.000,00

3.

4.

8.

9.

10.

Удружење
грађана „Долина
Краљева“

Укупно одобрена средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II овог
решења су 1.000.000,00 динарa.
Три пројектна не испуњавају услове конкурса:
1. Предлог пројекта „ Едукативна радионица и чишћење Ибарског кеја и
реке Рибнице“ - Стрељачка дружина „Рибница“

корита

Предлог пројекта није прихваћен, с обзиром да удружење није доставило Подрачун
отворен код Управе за трезор и такође по Статуту стрељачког клуба припада
спортском удружењу, чији је првенствени циљ развој спортског стрељаштва и
унапређење спортских стрељачких резултата, чиме не испуњава услове конкурса.
2.Предлог пројекта „Квиз знања и вештина противпожарне заштите за ученике
основних школа општине Краљево“ - Добровољно ватрогасно друштво
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„Краљево“,није прихваћен с обзиром да Предлог пројекта излази из оквира Одлуке о
суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине
(„Службени лист града Краљева“, број 17/15), сходно члану 4., јер су средства
тражена за израду пехара, медаља као и за штампање диплома учесника.
3. Предлог пројекта „Караван зелене економије“ - Удружење „ Мрежа за рурални
развој Србије“
Предлог пројекта није прихваћен, јер нема основа пошто је у потписаној и овереној
Изјави о висини учешћа сопствених средстава од стране председника удружења,
потврђено да је обезбеђено сопствено учешће у финансирању истоименог пројекта
„Караван зелене економије“ из средстава Европске Уније у укупном износу од
750.000,00 динара, што значи да је исти пројекат другим конкурсом већ финансиран.
Финансирање активности стамбених заједница вршиће се из Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Краљева за 2020.годину, ставка – 1.3.Програмска
активност ПА-0401-0001 Управљање заштитом животне средине.
III
На основу овог решења градоначелник града Краљева закључиће уговор са
лицима која су добила средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II
овог решења.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на веб-сајту града
Краљева www.kraljevo.rs.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Бр:011-196/2020-I;дана:14.08.2020.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
др Предраг Терзић, с.р.
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АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА
279.

Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за
заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним
добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон),
објављује
ЈАВНИ ОГЛАС
Обавештавају се сопственици и корисници катастарскe парцелe и објеката на
њoj, као и заинтересовани органи и установе, да је покренут поступак утврђивања
цркве брвнаре Светог Прокопија у Тавнику за споменик културе. Црква брвнара
Светог Прокопија у Тавнику, (у даљем тексту споменик културе), налази се на
територији села Тавник, Општина Краљево, на катастарској парцели број 477 К.О.
Тавник, други облици својине.
Заштићену околину споменика културе чини катастарска парцела број 477 К.О.
Тавник.
На основу члана 48. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.
71/94, 52/2011 – др. закон, 99/2011 . др. закон) сопственици, као и заинтеесовани
органи и установе имају право да о томе дају своје мишљење. Мишљење се у
писаној форми доставља Заводу за заштиту споменика културе Краљево, на адресу:
Краљево, Цара Лазара бр. 24, са назнаком: “Црква брвнара у Тавнику” јавни оглас.
Рок за давање мишљења је 30 дана од објављивања огласа.
Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење сопственика наведених
непокретности дато, а поступак њиховог утврђивањаза културно добро, односно за
заштићену околину културног добра, биће настављен. За сва обавештења обратити
се на телефон: 036/331 – 866.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број:855/1
Датум:20.08.2020. године

в.д. директора Завода
мр Катарина Грујовић Брковић, с.р.

20. август 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Број 34 - Страна 5

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
280.

На основу члана 1. став 2, члана 3. став 1, а у вези са чланом 240. и чланом 247. Закона о раду
(“Службени гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично
тумачење), репрезентативни синдикати, Синдикална организација Савеза самосталних синдиката ЈКП
„Чистоћа“ Краљево и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“
ЈКП „Чистоћа“ Краљево, ЈКП „Чистоћа“ Краљево као послодавац и град Краљево као оснивач,
закључују

АНЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО
Члан 1.
У Колективном уговору Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Краљево (“Службени лист
града Краљева” бр. 9/18), после члана 36. додаје се нови члана 36а који гласи:
Члан 36а.
“Запослени има право на накнаду зараде у висини од 100% просечне зараде у претходних
12 месеци пре месеца у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне болести COVID19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као
последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно
службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера
изолације или самоизолације.
Запослени остварује право из става 1. овог члана тако што се:
1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине накнаде зараде врши из
средстава послодавца;
2) почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде зараде врши из
средстава обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине
накнаде зараде, а из средстава послодавца за преостали износ разлике до висине
од 100% зараде у претходних 12 месеци пре месеца у коме је привремено
одсуствовао са рада.
Право на накнаду зараде из става 1. и 2. овог члана, остварује и запослени који је
одсуствовао са рада из разлога наведених у ставу 1. овог члана у периоду за који до дана ступања на
снагу овог Анекса није извршен коначни обрачун и исплата накнаде зараде по основу привремене
спречености за рад.
Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени доказује решењем надлежног органа
(санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа,
изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој
спречености за рад (дознака), у складу са законом”.
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Члан 2.
Краљева.

Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града
Члан 3.

потписника.

Овај анекс је сачињен у осам истоветних примерака, по два примерка за сваког од

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Број:2052/20
Датум:20.08.2020.године

СО савеза самосталних синдиката
у ЈКП „Чистоћа“ Краљево
председник
Љубо Рангелов, с.р.

Град Краљево
градоначелник

ЈКП „Чистоћа“ Краљево
директор

др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. Ивица Богојевић, дипл.инж.саобр, с.р.

Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности
„Независност“
председник
Зоран Јаснић, с.р.
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет трећа - Главни и одговорни уредник
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020
Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале
претплатнике
Штампа: “Колор Принт” доо за графичку и издавачку делатност Лаћарак - е пошта: office@kolorprint.rs

