ГОДИНА LIII

БРОЈ 7

ЧАЧАК 21. мај
2019. године

165.
На основу члана 5. Одлуке о организацији
и функционисању цивилне заштите на територији
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2014 и
19/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за процену штетe у
пољопривреди настале од елементарне и друге
непогоде
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за процену штете
у пољопривреди настале од елементарне и друге
непогоде (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
ПРЕДСЕДНИК
- Бојан Гавриловић, дипл. инжењер агрономије
ЧЛАНОВИ
1. Др Влајисав Папић, доктор пољопривредних
наука
2. Снежана Марковић Ђуровић, дипл. инж.
агрономије
3. Весна Павловић, дипл. инж. агрономије
4. Борко Ивановић, дипл. инж. пољопривреде
5. Небојша Брајовић, дипл. инж. пољопривреде
6. Мр
Милорад
Крсмановић,
магистар
пољопривредних наука
7. Др Бранко Поповић, доктор биотехничких
наука
8. Борис Рилак, дипл. инжењер агрономије
9. Мр Милан Кандић, магистар техничких наука
II
Задатак Комисије је да процењује штету у
пољопривреди насталу након елементарне и друге
непогоде на подручју града Чачка и извештај
достави Градском већу града Чачка.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
166.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за опште и заједничке послове,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 27, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Стална буџетска
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0010Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 161.086,00 динара, на име
обезбеђeња средстава за измирење обавеза по
испостављеним фактурама Завода за јавно
здравље Чачак, за извршене услуге узимања
узорака речних вода, одређивање укупних
масти и уља у води и завршно (стручно)
мишљење
о
резултатима
испитивања
површинских вода по узорцима.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 70, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету
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насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, Функционална
класификација 130, извор финансирања 01
(издаци из буџета Града) Директни корисник
буџетских средстава Градска управа за опште
и заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
167.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр.6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 96.000,00 динара
(80.000,00 динара нето и 16.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ у току
лечења Стојана Радосављевића из Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 6/1, економска класификација
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Расходи по наменама 4721 – Накнаде из буџета
у
случају
болести
и
инвалиднсти,
Функционална класификација 090, Извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм
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0901 Социјална и дечија заштита, ПА 0011
Новчане помоћи.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
168.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 71.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 235, за потребе ОШ „22.
децембар“ Доња Трепча, на име измирења
обавеза за извршену услугу израде детаља
конструкције
за
потребе
изградње
фискултурне сале у кругу школе – измена
пројектне документације.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 235, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти,
Расход по наменама 5114 – Пројектно
планирање, Функционална класификација 912,
Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава ОШ „22. децембар“ Доња Трепча,
Програм 2002 Основно образовање и
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васпитање,
ПА
0001
Функционисање
основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
170.

169.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 70.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 235, за потребе ОШ „Татомир
Анђелић“ Мрчајевци, на име исплате солидарне
помоћи запосленом због смрти члана уже
породице.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 235, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти,
Расход по наменама 4143 – Отпремнине и
помоћи, Функционална класификација 912,
Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средтава ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци,
Програм 2002 Основно образовање и
васпитање, ПА 0001 Функционисање основних
школа.

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 1.500.000,00 динара, на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 290, за потребе Дома културе
Чачак, за организацију концерта Немање
Радуловића.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 290, економска класификација
424 – Специјализоване услуге, Расход по
наменама, 4242 – Услуге образовања, културе и
спорта, Функционална класификација 820,
Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштевене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Дом културе Чачак, Програм 1201
Развој културе и информисања, ПА 1201 – 0002
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
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ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
171.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 205.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 420, за потребе Предшколске
установе „Моје детињство“ Чачак, на име
накнаде штете на основу Уговора о вансудском
поравнању.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 420, економска класификација
485 – Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа, Расход по
наменама 4851 – Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних органа,
Функционална класификација 911, извор
финансирања 01 (издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средтава ПУ „Моје детињство“, Програм 2001
Предшколско васпитање, ПА 2001 - 0001
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
172.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 3.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 538, за потребе МЗ Мршинци, на
име плаћања трошкова платног промета и
банкарских услуга.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 538, економска класификација
421 – Стални трошкови, Расход по наменама
4211 – Трошкови платног промета и банкарских
услуга, Функционална класификација 160,
Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за финансије,
Индиректни корисник буџетских средстава –
Месна заједница Мршинци Чачак, Програм
0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА
0002 Функционисање месних заједница –
редовно пословање.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
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ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

173.

174.

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 80.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 541, за потребе МЗ Мршинци, на
име плаћања измирења обавеза према ЈКП
„Водовод“ Чачак за решавање ванредног
проблема са загушеном канализацијом.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 565.000,00 динара, за
непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за израду пројектног задатка
за Студију изводљивости рекултивације и
санације језера Међувршје и отвара нова
апропријација 98/1, економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти, Расход по
наменама 5114 – Пројектно планирање,
Функционална класификација 620, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градска управа за урбанизам,
Програм 1101. Урбанизам и просторно
планирање, ПА 1101-01. Просторно и
урбанистичко планирање.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
нову
апропријацију
98/1,
економска
класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, Расход по наменама 5114 – Пројектно
планирање, Функционална класификација 620,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градска управа за урбанизам,
Програм 1101. Урбанизам и просторно
планирање, ПА 1101-01. Просторно и
урбанистичко планирање.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 541, економска класификација
425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по
наменама 4251 – Текуће поправке и одржавање
зграда
и
објеката,
Функционална
класификација 160, Извор финансирања 01
(издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа
за финансије, Индиректни корисник буџетских
средстава – Месна заједница Мршинци Чачак,
Програм 0602 Опште услуге локалне
самоуправе, ПА 0002 Функционисање месних
заједница – редовно пословање.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
175.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 2.354.630,00 динара, за
непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за суфинансирање пројекта
„Подршка спровођењу мера популационе
политике“ и отвара:
- нова
апропријација
127/1,
економска
класификација 423- Услуге по уговору, Расход
по наменама 4239 Остале опште услуге,
Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за локални
економски развој, Програм 0901. Социјална и
дечија заштита, Нови пројекат 0901-19
Подршка спровођењу мера популационе
политике, износ од 449.500,00 динара;
- нова
апропријација
127/2,
економска
класификација 425 - Текуће поправке и
одржавање, Расход по наменама 4251 Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката,

-
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Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за локални
економски развој, Програм 0901. Социјална и
дечија заштита, Нови пројекат 0901-19
Подршка спровођењу мера популационе
политике, износ од 445.400,00 динара;
нова
апропријација
127/3,
економска
класификација 512- Машине о опрема, Расход
по наменама 5126 Опрема за образовање, науку,
културу и спорт, Функционална класификација
090, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
локални економски развој, Програм 0901.
Социјална и дечија заштита, Нови пројекат
0901-19
Подршка
спровођењу
мера
популационе политике, износ од 1.459.730,00
динара;

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на:
- нову
апропријацију
127/1,
економска
класификација 423- Услуге по уговору, Расход
по наменама 4239 Остале опште услуге,
Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за локални
економски развој, Програм 0901. Социјална и
дечија заштита, Нови пројекат 0901-19
Подршка спровођењу мера популационе
политике, износ од 449.500,00 динара;
- нову
апропријацију
127/2,
економска
класификација 425 - Текуће поправке и
одржавање, Расход по наменама 4251 Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката,
Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за локални
економски развој, Програм 0901. Социјална и
дечија заштита, Нови пројекат 0901-19
Подршка спровођењу мера популационе
политике, износ од 445.400,00 динара;
- нову
апропријацију
127/3,
економска
класификација 512- Машине о опрема, Расход
по наменама 5126 Опрема за образовање, науку,
културу и спорт, Функционална класификација
090, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
локални економски развој, Програм 0901.
Социјална и дечија заштита, Нови пројекат
0901-19
Подршка
спровођењу
мера
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популационе политике, износ од 1.459.730,00
динара;
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20.мај 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

176.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност
0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 499.000,00 динара, за
непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за потребе Уметничке
галерије „Надежда Петровић“, на име
организације концерта Светски музички бисери
и отвара нова апропријација 347/1, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге,
Расход по наменама 4242 – Услуге образовања,
културе
и
спорта,
Функционална
класификација 820, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градска управа
за
друштвене
делатности,
Индиректни
корисник буџетских средстава Уметничка
галерија „Надежда Петровић“ Чачак, Програм
1201. Развој културе и информисања, ПА 12010002. Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва.
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
нову
апропријацију
347/1,
економска
класификација 424 – Специјализоване услуге,
Расход по наменама 4242 – Услуге образовања,
културе
и
спорта,
Функционална
класификација 820, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градска управа
за
друштвене
делатности,
Индиректни
корисник буџетских средстава Уметничка
галерија „Надежда Петровић“ Чачак, Програм
1201. Развој културе и информисања, ПА 12010002. Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

177.
На основу члана 95. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 21/2016, 103/2017, 103/2017 - др.
закон и 95/2018-др. закон), Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
95/2016) и члана 84. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“, број 6/2019),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донелo је
РЕШЕЊЕ
о образовању Конкурсне комисије за
спровођење изборног поступка за постављење
начелника Градске управе за инспекцијски
надзор града Чачка
I Образује се Конкурсна комисија за
спровођење изборног поступка за постављење
начелника Градске управе за инспекцијски надзор
града Чачка у (даљем тексту: Конкурсна
комисија), у саставу:
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1. Дејан Рашић, руководилац Службе за
озакоњење
2. Милка Вучковић, шеф групе за опште и правне
послове
3. Биљана Рајић, шеф Одсека за људске ресурсе
и лични статус грађана

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА
НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Чланови Комисије већином гласова бирају
председника Конкурсне комисије.
II Конкурсна комисија одлуке доноси
већином гласова, при чему глас председника
Конкурсне комисије има исту снагу као и члана
Конкурсне комисије.
Конкурсна комисија води записник о свом
раду, који потписује председник Конкурсне
комисије.
Чланови Конкурсне комисије дужни су да
чувају податке до којих су дошли током
спровођења поступка.
III Задатак Конкурсне комисије је да у
складу са Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и
Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
спроведе изборни поступак за постављење
начелника Градске управе за инспекцијски надзор
града Чачка.

Члан 1.
У Правилнику о праву на накнаду дела
трошкова боравка детета у предшколској установи
чији је оснивач друго правно или физичко лице
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 7/15, 17/16, 5/18 и
17/18) у члану 7. став 1. и 3. проценат „75%“
замењује се процентом „76 %“, а проценат „25%“
замењује се процентом „24%“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

IV Стручне и административно-техничке
послове за потребе Конкурсне комисије обављаће
Градска управа за опште и заједничке послове –
Служба за управљање људским ресурсима.
V Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-II
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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179.
На основу члана 79. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 5.
Одлуке о условима и начину коришћења
подстицајних средстава у пољопривреди у 2019.
години (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),
Градоначелник града Чачка, дана 14. маја
2019. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди
I

178.
На основу члана 11. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Сл. гласник РС“ бр.
113/17 и 50/18) и члана 13. Одлуке о додатној
финансијској подршци породици са децом ("Сл.
лист града Чачка", бр. 1/15 и 6/18),
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је

Образује се Комисија за доделу
подстицајних средстава у пољопривреди, у
саставу:
ПРЕДСЕДНИК:
-

Мирослав Робајац, одборник Скупштине
града Чачка

21. мај 2019. године
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ЧЛАНОВИ:
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Редни
број

Име и
презиме

Место

Износ

Оштећење

2. Оливера Мартаћ, одборник Скупштине града
Чачка

1.

Милан
Даниловић

Пријевор

120.000,00

стамбени
објекат

3. Тихомир Ђуровић, одборник Скупштине града
Чачка

2.

Бобан
Јовановић

Трбушани

120.000,00

стамбени
објекат

4. Бранко Јовановић, дипл. инжењер агрономије

3.

Славољуб
Стевановић

Чачак

10.000,00

стамбени
објекат

4.

Милева
Кецовић

Трбушани

10.000,00

стамбени
објекат

1. Срећко Ниџовић, одборник Скупштине града
Чачка

5. Радош Кузмановић, пољопривредни произвођач
6.
Предраг
произвођач.

Радовановић,

пољопривредни

II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020 -58/2019-II
14. мај 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

180.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу
Градске управе за опште и заједничке послове,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. маја 2019. године, донело је

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 70, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, извор финансирања
01 (издаци из буџета Града) Директни корисник
буџетских средстава Градска управа за опште и
заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Овим решењем ставља се ван снаге Решење
Градског већа града Чачка број 06-283/2018-III
од 12. децембра 2018. године, у делу којим су
Славољубу Стевановићу из Чачка и Милеви
Кецовић из Трбушана одобрена средства на име
помоћи за санацију штете настале услед
елементарне непогоде – пожара.
5. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-67/2019-III
20. мај 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 27, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Стална буџетска
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0010Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 260.000,00 динара, на име
помоћи за санацију штете настале услед
елементарне непогоде – олује и пожара и то:

181.
На основу члана 247. Закона о раду (,,Сл.
гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17,
113/17
и
95/18,
даље:
Закон),
репрезентативни Синдикат ЈКП „Водовод« Чачак,
директор ЈКП »Водовод« Чачак и Градско веће
града Чачка по овлашћењу Скупштине града Чачка
закључују дана 20.05.2019. године
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈКП »ВОДОВОД«
ЧАЧАК
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Овај Колективни уговор је обавезан за све
запослене у ЈКП »Водовод« Чачак.

Члан 1.

II. РАДНИ ОДНОС`

Колективним уговором код послодавца
ЈКП »Водовод« Чачак (у даљем тексту:
Послодавац) у складу са Законом, уређују се:
-

-

21. мај 2019. године

радни однос (заснивање, радни однос на
одређено време, посебни случајеви заснивањa
радног односа, пробни рад, приправници,
образовање и стручно усавршавање, допунски
рад, волонтерски рад,
измена уговорених услова рада и провера
знања и способности,

-

вишак запослених,

-

радно време (скраћено радно време, рад дужи
од пуног радног времена, распоређивање и
прерасподела радног времена)

-

одмори и одсуства (одмор у току рада, дневни
и
недељни
одмор, годишњи одмор,
одсуствовање са рада),

-

зарада, наканда зараде и друга примања
(минимална зарада, увећана зарада, зарада из
добити, накнаде, друга примања)

А. Заснивање радног односа
Члан 4.
Радни однос заснива се уговором о раду, у
складу са законом и Правилником о организацији
и систематизацији послова.
Члан 5.
Радни однос може да се заснује на
неодређено или одређено време.
Члан 6.
Директор послодавца одлучује о потреби
заснивања радног односа.
При избору новог запосленог узимају се у
обзир само пријаве кандидата који испуњавају
опште и посебне услове предвиђене законом и
Правилником о организацији и систематизацији
послова, који доноси послодавац по претходно
прибављеном
мишљењу
реперезентативног
синдиката.
Послодавац је дужан да репрезентативном
синдикату достави информације по свим основама
о новопримљеним запосленима.

-

заштита запослених на раду,

-

повреда радних
одговорност,

-

престанак радног односа,

-

заштита права запослених,

-

услови за рад синдиката,

-

учешће запослених у управљању предузећем,

-

резултати пробног рада

-

одредбе о штрајку,

-

-

закључивање Колективног уговора и решавање
спорова,

резултати
претходне
способности

-

међусобни односи уговорача,

-

прелазне и завршне одредбе.

обавеза

и

материјална

Члан 2.
Права запослених која се уређују овим
Колективним уговором не могу бити мања од права
запослених утврђених Законом о раду, одредбама
Посебног колективног уговора за јавна предузећа
у комуналној делатности на територији Републике
Србије и Посебног колективног уговора за јавна
предузећа у Чачку.
Одредбе Закона о раду и других важећих
прописа непосредно се примењују у случајевима
који нису регулисани овим Колективним уговором.

Члан 7.
Код послова за које је предвиђен пробни
рад или претходна провера радних способности,
као критеријуми за пријем кандидата на рад
узимају се:
провере

радних

Члан 8.
Директор је дужан да у року од 15 дана од
дана истека рока за подношење пријава, обавести
учеснике огласа о резултатима избора.
Изабрани кандидат се позива ради
закључења уговора о раду и исти ступа на рад на
основу закљученог уговора о раду од када му теку
права, обавезе и одговорности из радног односа.
Б. Уговор о раду на одређено време
Члан 9.
Уговор о раду на одређено време може да
се закључи у складу са одредбама закона.
Запослени који је засновао радни однос на
одређено време има сва права, обавезе и
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одговорности као и запослени који је засновао
радни однос на неодређено време.
Д. Пробни рад
Члан 10.
Правилником
о
организацији
и
систематизацији послова утврђују се послови за
које је као посебан услов за рад предвиђено да
запослени одређено време проведе на пробном
раду али не дуже од три месеца.
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Члан 14.

У току приправничког стажа, приправник
води дневник рада.
Дневник рада оверава руководилац службе
у којој приправник обавља приправнички стаж.
Члан 15.
На 30 дана пре истека приправничког
стажа, приправник је дужан да пријави полагање
приправничког испита.

Члан 11.

Члан 16.

Обављање послова на пробном раду прати
посебна комисија.

Испит се полаже пред стручном комисијом,
коју именује директор послодавца. Чланови
комисије, морају имати најмање исти степен
стручне спреме као приправник, с тим да најмање
један члан комисије мора бити исте струке.

Комисија из претходног става је дужна да
мишљење о резултатима пробног рада достави
директору послодавца.
Ж. Приправници
Члан 12.

Приправником се сматра лице са
високом, вишом, или средњом стручном
спремом или одговарајућим степеном у складу
са Законом о високом образовању које први
пут заснива радни однос ради оспособљавања
за самостални рад.
Приправник заснива радни однос на
одређено или неодређено време.
За
време
приправничког
стажа,
приправник се стручно оспособљава практичним
радом и учењем по утврђеном програму за
самостално обављање послова.
Програм приправничког стажа, сачињава
руководилац службе у којој се обављају послови за
које се прима приправник.
Члан 13.
Стручна обука приправника траје:
- за приправника са завршеном високом школом –
односно одговарајућим степеном у складу са
Законом о високом образовању - 12 месеци,
- за приправника са завршеном вишом школом –
односно одговарајућим степеном у складу са
Законом о високом образовању - 9 месеци
- за приправника са завршеном школом за ВК
раднике и са завршеном средњом школом –
односно одговарајућим степеном у складу са
Законом о средњем образовању - 6 месеци.
Приправнички стаж одређен у претходном
ставу, продужава се за време одсуствовања
приправника са рада, уколико је оно трајало дуже
од 30 дана, непрекидно.

Стручна комисија има 3 члана, а своје
одлуке доноси већином гласова.
Одлука комисије гласи „положио“ или
„није положио“.
Оцена комисије, са записником о испиту,
доставља се директору послодавца.
Члан 17.
Послови на којима запослени може
засновати радни однос у својству приправника,
утврђени су Правилником о организацији и
систематизацији послова.
З. Образовање и стручно усавршавање
Члан 18.
Запослени код послодавца имају право и
обавезу да стално усавршавају радне способности
у вези са потребама послодавца, предвиђеним
планом образовања кадрова, кога доноси директор
послодавца, а у складу са Програмом пословања
послодавца.
Члан 19.
Ради
стручног
усавршавања
и
специјализације, запослени могу бити упућени у
друге организације и институције у земљи и
иностранству, под условом да је то предвиђено
планом образовања кадрова, или се укаже изузетна
потреба.
Члан 20.
На стручно усавршавање и специјализацију,
запослени се може упутити са циљем:
-

усавршавања у струци,

-

оспособљавања за рад на новим средствима
рада,

-

упознавања
са
одређеним
техничкотехнолошким решењима и организацијом
рада.
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Одлуку о упућивању запосленог на стручно
усавршавање и специјализацију, доноси директор
послодавца, или од њега овлашћени запослени.
Права и обавезе запосленог упућеног на
образовање и стручно усавршавање уређују се
посебним уговором између запосленог и
директора послодавца.
К. Допунски рад
Члан 21.
Запослени који остварује пуно радно време
у једном или више предузећа, може да ради код
овог послодавца највише до 1/3 пуног радног
времена.
Запослени ступа на рад на основу уговора
о допунском раду који закључује са директором
послодавца.
Ј. Волонтерски рад
Члан 22.
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послова које обавља, или да не остварује
одговарајуће резултате рада, запосленом се може
отказати уговор о раду у складу са законом.
IV. ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 25.
Послодавац је дужан у складу са
програмом увођења технолошких економских или
организационих
промена
и
програмом
остваривања права запосленог за чијим је радом
престала потреба да обезбеди једно од следећих
права:
1. премештај на друге послове који одговарају
његовој стручној спреми одређене врсте
занимања за рад са пуним или непуним радним
временом код овог послодавца,
2. да заснује радни однос на неодређено време са
пуним или непуним радним временом код
другог послодавца на основу споразума о
преузимању који закључују надлежни органи,

Послодавац може примити приправника на
стручно оспособљавање, без заснивања радног
односа на начин прописан законом, а ради
стручног усавршавања и стицања посебних знања
и способности за рад у својој струци, за време
утврђено Програмом о усавршавању, кога доноси
директор послодавца.

3. да се стручно оспособи, преквалификује или
доквалификује за рад на другим пословима код
овог послодавца или другог послодавца са
пуним или непуним радним временом,

Права и обавезе лица које се прима на
волонтерски рад и послодавца утврђују се
уговором о волонтерском раду.

5. право на новчану накнаду у износу од: збира
једне трећине зараде запосленог за сваку
навршену годину рада код ЈКП ''Водовод''
Чачак.

III. ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
И ПРОВЕРА ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ
Члан 23.
Послодавац може запосленом да понуди
измену уговорених услова рада у случајевима и на
начин предвиђен одредбама Закона о раду.
Члан 24.
Ако запослени у времену од најмање три, а
најдуже шест месеци не покаже потребна знања и
способности за обављање послова које обавља,
или не остварује одговарајуће резултате рада,
непосредни руководилац запосленог покреће
поступак за утврђивање знања и способности
односно резултата рада тог запосленог.
По пријему захтева из претходног става,
директор послодавца образује комисију која
утврђује знање и способности односно резултате
рада запосленог.
Чланови комисије морају имати најмање
исти степен стручности, коју има запослени, чији
се резултати утврђују.
Ако комисија утврди да запослени нема
потребно знање и способности за обављање

4. непуно радно време, али не краће од половине
пуног радног времена,

Под зарадом подразумева се просечна
месечна зарада запосленог исплаћена за последња
3 месеца која претходи месецу у коме се исплата
врши.
Члан 26.
Одређивање запослених за чијим је радом
престала потреба врши директор послодавца са
репрезентативним синдикатом уз примену
ограничења утврђених колективним уговорима, а у
складу са програмом решавања вишка запослених
и програмом пословања.
У поступку утврђивања запослених за
чијим радом је престала потреба надлежни орган
ће примењивати следеће критеријуме:


резултат рада запосленог (на основу писаног
извештаја непосредног руководиоца),



социјално економски положај запосленог –
предност за наставак рада имају запослени
који имају лошији социјално – економски
положај (нерешено стамбено питање, мањи
просек зараде по члану породице, већи број
деце).
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Утврђивање распореда радног времена
значи одређивање:

V. РАДНО ВРЕМЕ
Члан 27.
Радно време запосленог износи 40 часова у
радној недељи (пуно радно време).

-

распореда
дневног
једнократног
двократног радног времена,

Члан 28.

-

почетак и завршетак радног времена.

Радно време између 22.00х. и 06.00х.
наредног дана сматра се радом ноћу.
А. Скраћено радно време
Члан 29.
Запосленом који ради на нарочито тешким,
напорним и по здравље штетним пословима
скраћује се пуно радно време, сразмерно штетном
утицају на здравље односно радну способност
запосленог, али највише 10 часова недељно.
Б. Прековремени рад

или

Члан 32.
Прерасподела радног времена може се
извршити кад то захтевају природа делатности
организације рада и боље коришћење средстава
рада, рационалније коришћење радног времена и
извршење одређених послова у утврђеним
роковима.
О прерасподели радног времена одлучује
директор послодавца.
VI. ОДМОРИ И ОДСУСТВА
А. Одмор у току рада

Члан 30.
Запослени је обавезан да ради дуже од пуног
радног времена када настане штета или постоји
опасност настанка штете за послодавца у случају:

Члан 33.
Запослени има право на одмор у току рада
у трајању од 30 минута, који не може користити на
почетку или на крају радног времена.

-

елементарне непогоде,

-

пожара, експлозије и већих
кварова
на
објектима,
инсталацијама и постројењима,

-

епидемије или заразе које доведе у опасност
животе и здравље људи,

Директор послодавца или овлашћено лице,
односно непосредни организатор процеса рада по
овлашћењу директора, одређује време коришћења
одмора у току рада, водећи рачуна да се тим
коришћењем не прекида рад ако се ради са
странкама или ако природа посла то не дозвољава.

-

загађења воде,

Б. Дневни и недељни одмор

-

потребе да се без одлагања изврши одређени
посао који није планиран,

изненадних
уређајима,

-

ванредне контроле квалитета воде,

-

потребе да се заврши процес рада, чије се
трајање није могло предвидети, а чије би
обустављање или прекидање нанело знатну
материјалну штету,

-

да се замени изненадно одсутни запослени у
процесу рада који непрекидно траје,

-

да се отклони квар на средствима за рад.

Рад дужи од пуног радног времена може да
се уведе и ради указивања помоћи другом
послодавцу кога је задесила или му непосредно
предстоји несрећа у случајевима из претходног
става.
Запослени је дужан да поступи по одлуци о
прековременом раду.
В. Распоред и прерасподела радног времена
Члан 31.
Распоред радног
директор послодавца.

времена

утврђује

Члан 34.
Запослени има право на одмор између два
узастопна радна дана у трајању од најмање 12
часова непрекидно.
Непосредни организатор процеса рада је
дужан да се стара о остваривању права запослених
из овог члана.
Члан 35.
Запослени има право на седмични одмор у
трајању од најмање 24 часа непрекидно.
В. Годишњи одмор
Члан 36.
Запосленом, који у календарској години
има годину дана рада, припада годишњи одмор у
трајању од 20 радних дана увећан за:
1. по основу доприноса на раду на предлог
руководиоца и то:
- за остварене изузетне резултате до

5 дана
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2. По основу услова рада до 7 радних дана и то:

5. по основу инвалидности и бриге о деци и
члановима уже породице и то:

- за запослене на нарочито тешким
пословима у веома неповољним 5 дана
условима рада и који имају право на
скраћено радно време

- запосленом: инвалиду, самохраном
родитељу са дететом до 7 година,
запосленој са малолетним дететом,
запосленом са двоје или више деце до 14
4 дана
година живота, запосленом који у свом
домаћинству издржава дете које има
сметње у психо–физичком развоју

- за рад на пословима са повећаним
ризиком,а који немају скраћено радно 3 дана
време
- за рад ноћу

2 дана

- за рад у сменама

1 дан
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3. по основу радног искуства до 5 радних дана и то:

Запослени има право на годишњи одмор у
трајању од највише 30 радних дана за годину дана
рада без обзира на збир увећања од тачке 1 до тачке
5 овог члана.

5 дана

- запосленом са навршених до 15 – 25 г.
рада проведних у радном односу

Изузетно од претходног става запослени на
пословима фекалисте I може имати највише 35
радних дана, по основу збира увећања од тачке 1.
до тачке 5.

3 дана

- запосленом са навршених до 5 – 15 г.
рада проведних у радном односу

2 дана

Изузетно запослени са навршених 30
година пензијског стажа или навршених 55 година
живота и запослена – жена са навршених 25 година
пензијског стажа или са навршених 50 година
живота, има право на годишњи одмор у трајању од
30 радних дана.

- запосленом са преко 25 г. рада
проведних у радном односу

- запосленом до 5 г. рада проведних у
радном односу

1 дан

4. стручне спреме, односно образовања
способности за рад до 5 радних дана и то:
- за послове за које се захтева од I – IV
степена стручне спреме односно за
основно образовање, оспособљеност за
рад у трајању од 1 године, образовање за
2 дана
рад у трајању од 2 године, средње
образовање у трајању од 3 или 4 године
- за послове за које се захтева V и VI
степен стручне спреме, односно за
високо образовање на студијама I степена 3 дана
(основне академске, односно струковне
студије)
- за послове за које се захтева VII и VIII
степен стручне спреме, односно за
високо образовање на студијама II 4 дана
степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) и
докторске студије
- за послове са посебним овлашћењима и 5 дана
одговорностима

и

Запослени који у календарској години нема
годину дана рада, а у радном односу је најмање
месец дана, има право на годишњи одмор
сразмерно времену проведеном на раду.
Годишњи одмор може да се користи
једнократно или у више делова. Ако запослени
користи годишњи одмор у деловима, први део
користи у трајању од најмање 10 радних дана у
току календарске године, а остататак најкасније до
30. јуна наредне године.
Г. Одсуствовање са рада
Члан 37.
Запослени има право на плаћено одсуство
до 7 радних дана у календарској години у случају:
ступања запосленог у брак -

5 радних дана,

рођења
детета,
порођаја 7 радних дана,
супруге, или усвојења детета смрти члана уже породице -

7 радних дана,

склапања брака и порођаја 3 радна дана
другог члана уже породице смрти брата
запосленог

или

сестре 5 радних дана,
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смрти родитеља, усвојиоца,
брата или сестре брачног дуга
запосленог и смрти лица који 2 радна дана,
живи
у
заједничком
домаћинству са запосленим селидбе сопственог домаћинс– 4 радна дана,
тва теже болести
породице -

члана

рада, а по одлуци директора предузећа најдуже до
1 године.
Члан 39.
Одлуку о дужини годишњег одмора,
плаћеном и неплаћеном одсуству, доноси директор
послодавца.
Члан 40.

уже 7 радних дана,

полагања стручног испита –

1 радни дан, а укупно
6 радних дана у току
календарске године,
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Запосленом мирују права и обавезе које се
стичу на раду и по основу рада у следећим
случајевима:

заштите и отклањања штетних
последица у домаћинству,
проузрокованих елементарним 3 до 5 радних дана
непогодама –

-

за време служења војног рока,

-

за време рада у иностранству на који је упућен
у складу са законом,

учествовања на спортским и 3 до 7 радних дана,
радно
производним
такмичењима -

-

за време издржавања казне затвора у трајању
до 6 месеци,

-

за време обављања јавне или друге друштвене
функције,

-

за време коришћења неплаћеног одсуства.

за добровољно давање крви –

2 радна дана
рачунајући и дан
давања крви,

коришћења
организованог
рекреативног одмора у циљу 7 радних дана
превенције
радне
инвалидности Члановима уже породице из става 1 овог
члана сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре,
родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ и друга
лица која живе у заједничком породичном
домаћинству са запосленим.
Одсуство за случај порођаја супруге, смрти
члана
уже
породице,
превенције
радне
инвалидности и добровољног давања крви не
урачунавају се у укупан број радних дана плаћеног
одсуства у току календарске године.

Члан 41.
Запослени има право да се у року од 15
дана, по одслужењу односно дослужењу војног
рока, престанку рада у иностранству, односно
престанку функције коју је вршио, односно
повратка са издржавања казне затвора, врати на
посао који одговара његовом степену стручне
спреме одређене врсте занимања.
VII. ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И
ДРУГА ПРИМАЊА
Члан 42.
Запослени има право на одговарајућу зараду
која се састоји од:

Члан 38.

-

зараде за обављен рад и време проведено на
раду.

Запослени има право на неплаћено одсуство у
следећим случајевима:

-

зараде на основу доприноса запосленог,
пословном успеху послодавца, (награда,
бонуси и др.),

-

и других примања на основу радног односа.

-

неговања болесног члана уже породице – до 5
радних дана,

-

смрти сродника који нису наведени у члану 37.
овог уговора – 2 радна дана,

-

неге члана шире породице – 3 радна дана

Под зарадом из става 1. овог члана сматра
се зарада која садржи порезе и доприносе који се
плаћају из зараде.

-

изградње породичне стамбене зграде – до 30
радних дана,

Зараду чине сва примања из радног односа,
осим примања по основу:

-

путовања у иностранство – до 30 радних дана,

-

у дужем трајању од трајања утврђеног у
одредбама овог члана, када то не ремети процес

учешћа запосленог у добити послодавца
оствареног у пословној години;
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-

коришћења и употребе средстава за рад
запосленог и накнада трошкова за њихову
употребу;

-

накнаде других трошкова рада;

-

накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада;

-

накнаде трошкова за време проведено на
службеном путу у земљи,

-

накнаде трошкова за време проведено на
службеном путу у иностранству;

-

накнаде трошкова смештаја и исхране за рад и
боравак на терену;

-

отпремнина по одласку у пензију;

-

накнаде трошкова погребних услуга у случају
смрти члана уже породице запосленог;
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Месечни износ средстава предвиђен
Програмом пословања умањује се за све облике
зараде који се утврђују у апсолутном износу
(топли оброк, регрес, државни верски празник,
плаћено одсуство, годишњи одмор, боловање до 30
дана).
Поред тога, износ планиране зараде
умањује се за део средстава који служи за исплату
најниже цене рада предвиђене прописима код
запослених чија основна зарада, обрачуната по
критеријумима овог колективног уговора, је нижа
од зараде утврђене на основу прописане најниже
цене рада.
После покрића дела зараде утврђеног на
претходни начин, остатак масе средстава служи
као основ за утврђивање цене рада.

-

накнаде запосленом због повреде на раду или
професионалног обољења;

-

јубиларне награде и солидарне помоћи;

Овако утврђена маса дели се са укупним
бројем бодова свих запослених остварених за
ефективно радно време уз увећање бодова по свим
основама (минули рад, прековремени рад, ноћни
рад, рад недељом, рад на дан празника).

-

отпремнине за случај престанка радног односа
услед
технолошких,
економских
или
организационих промена и престанка потребе
за радом запосленог.

Основна зарада се утврђује када се цена
рада добијена на претходни начин помножи са
коефицијентом појединачног радног места.
Обрачуната основна зарада је за пуно радно време.

Члан 43.

Члан 44.

Зарада за обављени рад и време проведено
на раду састоји се од:

Уколико
се
посебним
прописима
послодавац обавеже да основну зараду умањи или
увећа, тада ће се обрачун зараде вршити на начин
предвиђен тим прописима.

-

основне зараде,

-

дела зараде за радни учинак,

-

и увећане зараде.

Основна зарада запосленог утврђује се као
производ:
-

коефицијента посла,

-

цене рада за пуно радно време,

Коефицијенти посла утврђени су у овом
Колективном уговору за свако радно место.
Планска цена рада утврђује се приликом израде
програма пословања и не служи као основ за
обрачун и исплату зарада.
На основу износа средстава предвиђеног за
зараде из Програма пословања сваког месеца се
утврђује цена рада која служи као основ за обрачун
и исплату зараде.
Цена рада је иста за све запослене код
послодавца и утврђује се за пун фонд часова.
Цена рада утврђује се на следећи начин:

Такође уз примену прописа утврђиваће се
нова цена рада која служи као основ за исплату и
она може бити различита код појединих радника.
Члан 45.
Коефицијент послова утврђује се на основу
сложености послова, одговорности и услова рада.
Сложеност послова утврђује се на основу
врсте посла, степена стручне спреме, радног
искуства и посебних знања и вештина.
Одговорност у раду утврђује се на основу
значаја и утицаја послова које запослени обавља
на процес и резултате рада.
Услови рада утврђују се на основу радне
околине у којој се обављају послови.
Полазећи од специфичности послова у ЈКП
''Водовод'' Чачак утврђују се следећи коефицијенти
послова и то:
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Коефицијент основне зараде
Редни
број

Назив послова – радног места

1

НК радник - почетник

2

Сложеност
послова

Одговорност у
раду

Услови
рада

Укупан
коефицијент

1,35

0,17

1,52

чистачица

1,35

0,14

1,49

3

перач водомера

1,50

0,07

1,57

4

Зидар II

1,90

0,18

2,08

5

курир

1,90

0,28

2,18

6

фекалиста

1,90

0,24

2,14

7

фекалиста I

1,90

0,57

2,47

8

компресориста

1,90

0,24

2,14

9

ПК радник

1,90

0,24

2,14

10

кафе куварица - сервирка

1,90

0,19

2,09

11

Помоћни лаборант Х/А

2,10

0,10

2,20

12

Помоћни лаборант Б/А

2,10

0,10

2,20

13

Узоркивач – испирач мреже

2,00

0,09

2,09

14

возач

2,00

0,09

2,09

15

Водоинсталатер II

2,20

0,27

2,47

16

Аутомеханичар II

2,20

0,27

2,47

17

Зидар I

2,20

0,21

2,41

18

баждар

2,20

0,15

2,35

19

Ложач – бравар - варилац

2,20

0,10

2,30

20

Водоинсталатер –
воз.специја.возила

2,40

0,52

2,92

21

Ложач - возач

2,20

0,27

2,47
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Коефицијент основне зараде
Редни
број

Назив послова – радног места

22

портир

1,90

23

Чувар - ватрогасац

2,10

24

Чувар - диспечер

2,10

25

Аутоелектичар - возач

26

Сложеност
послова

Одговорност у
раду

Услови
рада

Укупан
коефицијент

0,07

1,97

0,05

0,05

2,20

0,38

0,05

2,53

2,40

0,05

2,45

Читач - инкасант

2,40

0,12

2,52

27

Машиниста за одржавање II

2,40

0,12

2,52

28

магационер

2,40

0,13

2,53

29

Руковаоц грађевинских машина

2,40

0,30

0,22

2,92

30

Возач специјалног возила

2,40

0,20

0,13

2,73

31

Евидентичар -дактилограф

2,40

0,13

2,53

32

Књиговођа купаца - оператер

2,40

0,08

0,05

2,53

33

Књиговођа оператер

2,40

0,08

0,05

2,53

34

Финансијски књиговођа оператер

2,40

0,08

0,05

2,53

35

Књиговођа аналитичар

2,40

0,08

0,05

2,53

36

благајник

2,40

0,08

0,05

2,53

37

Референт за пројектовање и надзор

2,40

0,08

0,05

2,53

38

Пословни секретар

2,40

0,08

0,05

2,53

39

Административни референт

2,40

0,08

0,05

2,53

40

Оператер – дактилограф I

2,40

0,13

2,53

41

Референт за обрачун зарада и
плаћања

2,40

0,05

2,53

42

Геометар II

2,40

0,13

2,53

43

Диспечер Бељина

2,40

0,05

2,53

0,08

0,08
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Коефицијент основне зараде
Редни
број

Назив послова – радног места

44

Лаборант Б/А

45

Сложеност
послова

Одговорност у
раду

Услови
рада

Укупан
коефицијент

2,40

0,13

2,53

Лаборант Х/А

2,40

0,13

2,53

46

Електричар за одржавање II

2,40

0,13

2,53

47

Водоинсталатер I

2,40

0,10

0,42

2,92

48

Баждар I

2,40

0,10

0,42

2,92

49

Бравар I

2,40

0,10

0,42

2,92

50

Металостругар - возач

2,40

0,10

0,42

2,92

51

контролор

2,40

0,20

0,23

2,83

52

Електротехничар - електроничар

2,40

0,20

0,23

2,83

53

Електричар за одржавање I

2,40

0,20

0,34

2,94

54

Машиниста за одржавање I

2,40

0,20

0,34

2,94

55

Аутомеханичар I

2,40

0,20

0,34

2,94

56

Пословођа баждарнице

3,00

0,30

0,07

3,37

57

Пословођа механичарске
радионице

3,00

0,30

0,07

3,37

58

Пословођа електро одржавање

3,00

0,30

0,07

3,37

59

Пословођа за одржавање
електронике

3,00

0,30

0,07

3,37

60

Пословођа машинског одржавања

3,00

0,30

0,07

3,37

61

Руковаоц грађевинских машина I

2,40

0,40

0,35

3,15

62

Помоћник руковаоца радова

2,40

0,30

0,13

2,83

63

Руководилац радова

3,00

0,37

64

Набављач ,службеник за јавне
набавке

2,80

0,30

0,27

3,37

65

Референт за рекламације

2,80

0,10

0,28

3,18

3,37
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Коефицијент основне зараде
Редни
број

Назив послова – радног места

66

Сложеност
послова

Одговорност у
раду

Услови рада

Укупан
коефицијент

Референт купаца – оператер на
систему

2,80

0,30

0,08

3,18

67

Шеф АОП-а

2,80

0,40

0,17

3,37

68

Референт купаца

2,80

0,30

0,08

3,18

69

Референт ликвидатор

2,80

0,30

0,08

3,18

70

Контиста оператер

2,80

0,30

0,08

3,18

71

Инжењер

2,80

0,30

0,08

3,18

72

Заменик командира одељења
обезбеђења

2,80

0,30

0,08

3,18

73

Командир одељења обезбеђења

2,80

0,40

0,17

3,37

74

Главни контролор и референт
наплате

2,80

0,40

0,17

3,37

75

Реф. за безбед. и здравље на раду
и одбрану

2,80

0,30

0,08

3,18

76

Референт за наплату

2,80

0,30

0,08

3,18

77

Референт за одобрења

2,80

0,30

0,08

3,18

78

Службеник за јавне набавке

2,80

0,40

0,17

3,37

79

Геометар I

2,80

0,30

0,27

3,37

80

Инжењер I

2,80

0,70

0,25

3,75

81

Референт за правне послове

3,20

0,36

82

аналитичар

3,20

0,36

83

Самостални пројектант

3,80

0,42

4,22

84

пројектант

3,80

0,42

4,22

85

Главни пројектант – помоћник
шефа службе

3,80

0,88

4,68

86

Руководилац одељења читача

3,80

0,42

4,22

87

Руководилац АОП-а

3,80

0,88

4,68

3,56
0,21

3,77
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Коефицијент основне зараде
Редни
број

Назив послова – радног места

88

Сложеност
послова

Одговорност у
раду

Услови
рада

Укупан
коефицијент

Помоћник шефа слу. за произ. и дис.
воде

4,00

1,06

5,06

89

Заменик шефа службе за развој

4,40

0,28

4,68

90

заменик шефа службе за пр. и дис.
воде

4,00

1,06

5,06

91

Замен. шефа сл. за изградњу и
одржавање

4,00

1,06

5,06

92

Заменик шефа сл.за санитарну
контролу

4,00

1,06

5,06

93

Шеф сл. за правне и опште послове

4,00

1,06

5,06

94

Шеф сл. за књиговодствене послове

4,00

1,06

5,06

95

Шеф сл. за комерцијалне послове

4,00

1,06

5,06

96

Шеф сл. за финансијске послове

4,00

1,06

5,06

97

Шеф сл. за санитарну контролу

4,00

1,06

5,06

98

Шеф службе за развој

4,40

1,03

5,43

99

Шеф сл. за изградњу и одржавање

4,50

1,12

5,62

100

Шеф сл. за производњу и дис. воде

4,50

1,12

5,62

101

Заменик директ. сл. за прав.и опште
посл.

4,50

1,12

5,62

102

Заменик дир. сектора за техничке
послове

4,50

1,12

5,62

103

Лекар спец. -пом.шефа сл.за
санит.контр.

4,80

0,82

5,62

104

Директор сектора за правне и опште
посл.

4,80

1,29

6,09

105

Директор сектора за економске
послове

4,80

1,29

6,09

106

Директор сектора за техничке
послове

4,80

1,76

6,56

107

Помоћник директора предузећа

5,00

2,00

7,00
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У коефицијенту је садржана увећана зарада
по основу сменског рада као и увећана зарада по
основу рада недељом уколико је рад недељом
распоредом предвиђен као редован радни дан.
Коефицијент новоотворених послова,
утврђује се према сличним пословима у оквиру
одговарајуће групе послова утврђених овим
Колективним уговором.

-

за непредузимање мера заштите на раду,
односно не коришћење заштитних средстава
при раду,

-

за друге пропусте при извршавању радних
обавеза.

Оцењивање
резултата
врши
се
оцењивањем обима и квалитета рада запосленог:
1. Оцењивање обима рада врши се на основу:

Члан 46.
На основу оцене радног доприноса,
директор послодавца својом одлуком на предлог
непосредног руководиоца или самостално може
зараду запосленог увећати до 20 % или умањити до
20 %.
Увећање зарада стимулација зарада
запосленима може се вршити највише до 1 % од
утврђене масе зарада за текући месец, а запослени
може бити стимулисан највише три пута у току
календарске године.
Запосленом се може увећати зарада до 20% у
смислу овог члана за постигнуте резултате на
основу стандарда и норматива рада који се могу
мерити и на основу оцене обављеног рада
запосленог. Оцена радног учинка запосленог врши
се на основу следећих критеријума:

21. мај 2019. године

-

свих послова које је запослени извршио у
одређеном периоду,

-

обима искоришћења радног времена,

-

времена проведеног на раду.

2. Оцењивање квалитета рада врши се на
основу:
-

квалитета извршеног посла са становишта
одговарјућих
прописа,
технолошких
упутстава, стандарда, стручне методологије
издатих налога,

-

сложености извршеног посла,

-

стручности, креативности и иницијативе
испољене при извршењу послова,

-

степена испољене одговорности у раду,

-

ако током месеца оствари већи обим радних
задатака од планираних,

-

поштовања рокова одређених за извршење
послова,

-

за обим извршених послова у односу на
планиране и текуће послове,

-

-

за квалитет извршених послова у односу на
стандардни квалитет односно квалитет који је
уобичајен за одговарајућу врсту посла,

рационално ангажовање запослених, средстава
рада, материјала, резервних делова и
учињених услуга,

-

пословног односа према корисницима услуга,

-

степена испољене радне и технолошке сарадње
са осталим учесницима у процесу рада,

-

да обави послове пре задатог рока,

-

за ефективно коришћење радног времена,

-

тачности и прецизности запослених у раду,

-

за однос према раду (радна и технолошка
дисциплина, сарадња у обављању послова и
сл.),

-

броја грешака и обима погрешно урађених
послова, радних задатака, односно радних
операција.

-

за уштеде у материјалним трошковима и однос
према средствима рада

-

да уз редовно обављање својих послова обави
послове који други запослени није могао да
обави у року и квалитетно да заврши.

Запосленом се може умањити зарада до
20% ако запослени не остварује задовољавајуће
резултате рада и то:
-

за неизвршену радну обавезу,

-

за неиспуњен рок,

-

за неквалитетну интервенцију,

Члан 47.
Месечна зарада запосленог исплаћује се у
два дела и то:
-

први део од 20-25 тог у текућем месецу, а други
део од 5.-10 тог у наредном месецу.

По истеку месеца послодавац је дужан да
запосленима исплати накнаду трошкова превоза.
Члан 48.
Зарада директора послодавца утврђује се
Посебним уговором између директора послодавца
и Надзорног одбора.
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Члан 53.

А. Минимална зарада
Члан 49.
Кад послодавац услед поремећаја у
пословању није у могућности да обезбеди средства
за исплату зарада запосленима у складу са
Колективним уговором, или на нивоу вишем од
средстава потребних за исплату минималне зараде,
дужан је да запосленом исплати минималну
зараду, ради обезбеђивања његове материјалне и
социјалне сигурности.

Страна 561 – Број 7

Уколико запослени у току месеца
истовремено стекне услов за додатак на зараду по
основу рада на дан празника, за рад ноћу и за
прековремени рад, проценат додатка не може бити
нижи од збира процената накнаде по сваком од
основа.
Б. Зарада из добити
Члан 54.

Послодавац минималну зараду може
исплаћивати на основу посебне одлуке Надзроног
одбора донете уз мишљење репрезентативних
синдиката у периоду не дужем од шест месеци у
току календарске године.

Када послодавац у пословању оствари
добит по годишњем обрачуну преко износа
планираног Програмом пословања, одлуку о
расподели добити доноси Надзорни одбор уз
сагласност оснивача.

У случају да зарада запосленом због
система обрачуна зарада буде мања од прописане,
запосленом се мора исплатити основна зарада до
прописаног износа.

В. Накнаде

Разлог из претходног става не сматра се као
поремећај у пословању због којег послодавац
исплаћује минималну зараду.
Члан 50.
Ако послодавац исплаћује минималну
зараду дужан је да запосленима исплати разлику
између исплаћеног износа и зараде на коју
запослени има право према Колективном уговору
у року од 9 месеци од месеца у коме су престали
разлози за исплату минималне зараде.
Б. Увећана зарада
Члан 51.
Запослени има право на увећану зараду и то за:
1) за рад на дан празника који је нерадни дан 125% од основице;
2) за рад ноћу (између 22.00-06.00 часова
наредног дана) – 35% од основице;
3) за рад недељом – 10% од основице, уколико
недеља није распоредом рада предвиђена као
редован радни дан;

Члан 55.
Послодавац је дужан да запосленом
исплати накнаду зараде за време одсуствовања са
рада у висини од 100 % од просечне зараде у
претходних 12 месеци, пре месеца у коме је
наступила привремена спреченост, стим да не
може бити нижа од минималне зараде утврђене
законом у следећим случајевима:
1. прекида рада до кога је дошло наредбом
надлежног органа односно овлашћеног
запосленог,
2. необезбеђења заштите на раду услед чега би
даље
обављање
рада
проузроковало
непосредну опасност по живот и здравље
запослених и других лица,
3. коришћења годишњег одмора и плаћеног
одсуства,
4. празника за који је законом прописано да се не
ради,
5. привремене неспособности за рад ако је
неспособност проузрокована повредом на раду
или професионалним обољењима,
6. давањем крви, ткива и другог дела тела,

4) за прековремени рад у који се не обрачунава
радно време у напред одређено на основу
извршења годишње прерасподеле времена –
30% од основице.

7. одазивања позиву војних и других органа,

Запослени немају право на увећање зараде
по основу рада у сменама и увећања по основу
услова рада, с обзиром да је такав рад вреднован
приликом утврђивања основне зараде.

9. учешћа на радно производним такмичењима и
изложбама иновација и других видова
стваралаштва,

Члан 52.
Зарада запосленог се увећава за 0,4 % од
основице за сваку пуну годину рада оствареног у
радном односу.

8. стручног оспособљавања и усавршавања ради
потребе процеса рада,

10. присуствовања седници скупштине града,
њених тела, седници органа друштвеног фонда
или тела или органа синдиката у својству
члана.
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За време привремене спречености за рад до
30 дана (боловања и сл.), запосленом припада
накнада у висини од 70 % од просечне зараде
запосленог у претходних 12 месеци, пре месеца у
коме је наступила привремена спреченост за рад.
Осигурање запослених

Промена места становања запосленог
након закључења уговора о раду не може да утиче
на увећање трошкова превоза који је послодавац
дужан да накнади запосленом у тренутку
закључења уговора о раду, без сагласности
послодавца.
Члан 60.

Члан 56.
Послодавац је дужан да све запослене
осигура за случај смрти, повреде на раду, смањења
или губитка радне способности.
Члан 57.
Послодавац може запосленом да уплати
премију за добровољно додатно пензијско
осигурање, а дужан је да запосленом уплати
колективно осигурање за случај болести и
хирушких интервенција у висини износа за који се
не плаћа порез ни допринос, а све у складу са
законом и програмом пословања.
Г. Друга примања
Члан 58.
Месечна накнада за исхрану запослених у
току рада исплаћује се у висини од 10 % од
просечне месечне зараде по запосленом у
Републици остварене у периоду јануар - октобар
претходне године, а најмање 250,00 динара дневно
са припадајућим порезом и доприносом.
Месечна накнада за исхрану запослених у
току рада исплаћује се по истеку месеца
истовремено са коначном исплатом зараде на
основу присуства запосленог на раду за текући
месец.
Члан 59.
Послодавац је дужан да запосленима
надокнади трошкове превоза у јавном саобраћају
ради одласка на рад и повратка са рада у висини од
100% цене превозне карте у јавном саобраћају од
места становања до места рада, уплатом месечне
карте по захтеву запосленог или готовински.
Запослени који су се определили за
месечну карту су обавезни да се пријаве шефу
службе за месечну карту најкасније до 20. - тог у
месецу за наредни месец, а шефови служби списак
запослених за месечне карте сваки за службу којом
руководи, достављају служби за правне и опште
послове најкасније до 22.- ог у месецу за наредни
месец.
Накнада трошкова превоза запосленима
ради доласка и одласка са рада се исплаћује
готовински према ценовнику предузећа које врши
превоз путника у јавном саобраћају.
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Запослени има право на регрес за
коришћење годишњег одмора у висини од 75 % од
просечне месечне зараде по запосленом у
Републици остварене у периоду јануар - октобар
претходне године у једној календарској години за
пун годишњи одмор.
Припадајући део регреса се исплаћује
сваког месеца као 1/12 утврђеног износа регреса.
Члан 61.
Послодавац је дужан да исплати
запосленом отпремнину при престанку радног
односа при одласку у пензију или при престанку
радног односа по сили закона због губитка радне
способности – у висини три просечне зараде
остварене у три претходна месеца пре престанка
рада и то:


од просечне зараде запосленог,



просечне зараде код послодавца,



просечне зараде у Републици Србији,

а према критеријуму најповољнијег за запосленог.
Члан 62.
Послодавац је дужан да исплати накнаду
трошкова погребних услуга у случају смрти члана
уже породице, а члановима уже породице у случају
смрти запосленог у висини неопорезивог дела.
Члановима уже породице запосленог се
сматра брачни друг, деца запосленог и родитељи
запосленог.
Члан 63.
Запослени има право на солидарну помоћ у
случају:
-

теже болести и набавке лекова за запосленог
или члана његове уже породице,

-

набавке медицинско – техничких помагала за
рехабилитацију запосленог или члана његове
уже породице,

-

здравствене рехабилитације запосленог,

-

настанка теже инвалидности запосленог.

Висина помоћи признаје се на основу
уредне документације до висине једног
неопорезивог износа предвиђеног Законом о
порезу на доходак грађана.
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У случајевима набавке лекова за
запосленог или члана његове уже породице,
набавке медицинско – техничких помагала за
рехабилитацију запосленог или члана његове уже
породице, здравствене рехабилитације запосленог
висина помоћи у току године признаје се ако ово
право није остварено на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.

старости до 15 година живота обезбеди један
поклон за Нову годину и Божић у висини
неопорезивог износа у складу са законом.
Члан 67.
Запослени има право на накнаду трошкова
и то:


Послодавац је дужан да планира и
запосленом исплати солидарну помоћ, ради
ублажавања неповољног материјалног положаја,
под условом да за то има обезбеђена финансијска
средства.
Висина солидарне помоћ из претходног
става по запосленом на годишњем нивоу износи
41.800,00 динара без пореза и доприноса.
Чланом уже породице из става 1. овог
члана сматра се брачни и ванбрачни друг, дете
рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и
друга лица према којима запослени има законску
обавезу издржавања.
Послодавац може исплатити солидарну
помоћ запосленом за случајеве:



ублажавања последица елементарних и других
непогода,

Послодавац је дужан да запосленом
исплати накнаду штете због повреде на раду или
професионалног обољења у висини налаза стручне
комисије код послодавца.
За утврђивање висине штете може се
ангажовати и стручно лице ван послодавца.
Члан 65.

дневницу за службено путовање у земљи која
износи 5 % од просечне зараде по запосленом у
Републици
Србији
према
последњем
објављеном податку надлежног органа за
послове статистике, с тим што се путни
трошкови признају у целини према приложеном
рачуну изузев у хотелу прве категорије.

Дневница из претходног става, припада
запосленом за сваких 24 часа, односно за више од
12 часова проведених на службеном путу, односно
рачунајући од времена поласка до времена
повратка са службеног пута.
Пола дневнице припада запосленом за
време проведено на путу преко 8 до 12 часова.
У
случају
вишедневног
путовања
запосленом припада пола дневнице и за остатак
преко 6 часова а мање од 12 часова.


уколико је обезбеђен смештај и исхрана
запосленом на бази полупансиона, онда он има
право у висини 30 % од пуне дневнице,



дневницу за службени пут у иностранство чија
висина се одређује у складу са Уредбом о
накнади трошкова и отпремнину држаних
службеника и намештеника, као и другим
прописима који уређују ову област,



трошкова превоза сопственим путничким
аутомобилом до износа 30 % цене једног литра
горива по пређеном километру,

пружања помоћи породици умрлог запосленог.
Члан 64.

Члан 68.

Запослени има право на јубиларну награду
за:


прву годишњицу (10 година непрекидног рада
код послодавца) у висини од једне просечне
зараде исплаћене код послодавца у претходном
месецу у односу на месец када се запосленом
исплаћује награда.



20 година 1,5 просечне зараде код послодавца,



30 година
послодавца,



1,75

просечне

зараде

код

Страна 563 – Број 7

Запослени који борави и ради на терену ван
града Чачка има право да му се исплати накнада за
повећане трошкове рада и боравка на терену
(теренски додатак) у висини од 3 % од просечне
месечне зараде по запосленом у привреди
Републике, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове
статистике, ако послодавац није запосленом
обезбедио смештај и исхрану без накнаде.
VIII. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ НА

40 година 2 просечне зараде код послодавца.

Јубиларна награда се исплаћује за дан
предузећа.
Члан 66.
Послодавац може да деци запослених

РАДУ
Члан 69.
Послодавац је дужан да обезбеди и
потребне услове за заштиту на раду у складу са
Законом, Правилником о безбедности и здрављу
на раду и осталим актима, a посебно заштиту жена,
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омладине и инвалида и да са представником
запослених за безбедност и здравље на раду
разматра сва питања која се односе на безбедност
и здравље на раду.
Члан 70.
Колективним уговором код послодавца у
складу са законом и овим уговором, уређују се
права и одговорности послодавца и запослених у
вези са безбедношћу и здравља на раду.
Члан 71.
Запослени је дужан да примењује
прописане мере за безбедан и здрав рад, да
наменски користи средства за рад и опасне
материје, да користи прописана средства и опрему
за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво
рукује да не би угрозио своју безбедност и
здравље, као и безбедност и здравље других лица.
Пре напуштања радног места, запослени је
дужан да радно место и средства за рад остави у
стању да не угрожавају друге запослене.
Члан 72.
Послодавац је дужан да изврши
оспособљавање запосленог за безбедан и здрав
рад.
За време оспособљавања за безбедан и
здрав рад запослени има право на накнаду зараде.
Трошкове оспособљавања из става 1. овог
члана сноси послодавац.
Члан 73.
Запослени је дужан да, у складу са својим
сазнањима, одмах обавести лице за безбедност и
здравље на раду и послодавца о неправилностима,
штетностима, опасностима или другој појави која
би на радном месту могла да угрози његову
безбедност и здравље или безбедност и здравље
других запослених.
Члан 74.
Запослени има право да одбије да ради, уз
право на накнаду зараде:
1) ако му прети непосредна опасност по живот
или здравље због тога што нису спроведене
прописане мере за безбедност и здравље на
радном месту на које је одређен, све док се те
мере не обезбеде;
2) ако му послодавац није обезбедио прописани
лекарски преглед или ако се на лекарском
прегледу утврди да не испуњава услове, у
смислу члана 43. Закона о безбедности и
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здрављу на раду за рад на радном месту са
повећаним ризиком;
3) ако у току оспособљавања за безбедан и здрав
рад није упознат са свим врстама ризика и
мерама за њихово отклањање, у смислу члана
27. став 2. Закона о безбедности и здрављу на
раду, на пословима или на радном месту на
које га је послодавац одредио;
4) ноћу ако би, према оцени службе медицине
рада, такав рад могао да погорша његово
здравствено стање;
5) на средство за рад на којем нису примењене
прописане мере за безбедност и здравље на
раду.
Члан 75.
Када запосленом прети непосредна
опасност по живот или здравље, запослени има
право да предузме одговарајуће мере, у складу са
својим знањем и техничким средствима која му
стоје на располагању и да напусти радно место,
радни процес, односно радну околину.
У случају из става 1. овог члана запослени
није одговоран за штету коју проузрокује
послодавац, нити чини повреду радне обавезе и
има право на накнаду као да је радио на свом
радном месту.
Члан 76.
Запослени може бити одређен да ради на
радном месту са повећаним ризиком ако испуњава
следеће услове:
1) да има прописану стручну опрему;
2) да има посебне здравствене услове
обављање послова са повећаним ризиком;

за

3) да је претходно оспособљен за безбедан и
здрав рад;
4) да није млађи од 18 година;
5) да није инвалид рада.
Члан 77.
Послодавац је дужан да запосленом на
радном месту са повећаним ризиком пре почетка
рада обезбеди лекарски преглед, као и периодични
лекарски преглед у току рада.
Ако се у поступку периодичног лекарског
прегледа утврди да запослени не испуњава
посебне здравствене услове за обављање послова
на радном месту са повећаним ризиком,
послодавац је дужан да га премести на друго радно
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место које одговара
способностима.

његовим

здравственим

Члан 78.
Актом о процени ризика за послове са
повећаним разиком, може се као превентивна мера
за безбедан рад и здрав рад утврдити скраћено
радно време, додатне и једнократне паузе, као и
друге мере.
Члан 79.
Послодавац је дужан да професионално
оболелом и особи са инвалидитетом обезбеди
обављање послова према радној способности, у
складу са законом.
Члан 80.
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1) са налазима и предлозима или предузетим
мерама инспекције рада;
2) са извештајима о повредама на раду,
професионалним обољењима и обољењима у
вези са радом и о предузетим мерама за
спречавање непосредне опасности по живот и
здравље;
3) о планираним и предузетим мерама за
спречавање непосредне опасности по живот и
здравље;
4) са извештајем о стању безбедности и здравља
на раду запослених, као и о спроведеним
мерама;

Запослени код послодавца имају право да
изаберу два представника запослених за
безбедност и здравље на раду.

5) о другим питањима, у складу са колективним
уговором код послодавца.

Представнике запослених за безбедност и
здравље на раду из реда запослених именује одбор
репрезентативног синдиката.

Члан 84.

Члан 81.
Мандат представника запослених за
безбедност и здравље на раду траје четири године.
Пре истека периода на који је изабран
представник запослених за безбедност и здравље
на раду мандат може да престане због:
1)

престанка радног односа код послодавца;

2)

подношења оставке;

3) неповерења више од половине од укупног броја
запослених, исказаног у писаној форми са
образложењем,
именима
и
презименима,
јединственим матичним бројем грађана и
потписима запослених.
У случају из става 2. овог члана избор
новог представника запослених за безбедност и
здравље на раду спроводи се најкасније у року од
30 дана од престанка мандата претходног
представника.
Члан 82.
Послодавац је дужан да представнике
запослених за безбедност и здравље на раду
информише најмање једном у шест месеци о свим
подацима који се односе на безбедност и здравље
на раду.
Члан 83.
Послодавац је дужан да представнике
запослених за безбедност и здравље на раду
упозна:

Послодавац је дужан да представницима
запослених за безбедност и здравље на раду
омогући приступ запосленима и информацијама
неопходним за несметано обављање активности, а
који се тичу безбедности и здравља на раду.
На писани захтев за пружање стручне
помоћи или доставу податка и информација,
директор или друго овлашћено лице, односно
стучно лице послодавца за послове безбедности и
здравља на раду дужни су да представницима
запослених за безбедност и здравље на раду
доставе писани одговор у року од петнаест дана од
дана пријема захтева.
Члан 85.
О уоченим неправилностима у примени
прописа о безбедности и здрављу на раду,
представници запослених за безбедност и здравље
на раду непосредно обавештавају:
1) овлашћено лице послодавца;
2) лице за послове безбедности и здравља на раду
код послодавца;
3) руководиоца дела процеса рада;
4) одбор за безбедност и здравље на раду;
5) одбор репрезентативног синдиката.
Члан 86.
Лице за послове безбедности и здравља на
раду код послодавца, дужно је да одмах, без
одлагања, предузме мере и активности, уколико
уочи неправилности које изазивају непосредну
опасност по живот и здравље запослених и о томе
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у писаном облику извести овлашћено лице
послодавца.
Члан 87.

1) непосредно комуницирају са запосленима;
и

писане

1) представници запослених за безбедност и
здравље на раду;
2) представник којег именује послодавац.

Представници запослених за безбедност и
здравље на раду имају право да о питањима
безбедности и здравља на раду:
2) примају усмене
запослених;

21. мај 2019. године

представке

3) непосредно комуницирају са руководиоцима –
организаторима процеса рада;
4) непосредно комуницирају са лицем одређеним
од стране послодавца да обавља послове
безбедности и здравља на раду,
5) дају мишљење и сугестије недлежним
органима код послодавца у вези с применом
прописа о безбедности и здрављу на раду;
6) захтевају и инсистирају на поштовању прописа
о безбедности и здрављу на раду и отклањању
уочених недостатака;
7) да истичу обавештења на огласним таблама
послодавца о активностима које предузимају.
Члан 88.
Представници запослених за безбедност и
здравље на раду имају право на плаћено одсуство
са рада, ради обављања активности везаних за
безбедност и здравље на раду и право на плаћено
одсуство за време проведено на седницама Одбора
за безбедност и здравље на раду, као и за време
присуствовања инспекцијском надзору.
Представници запослених за безбедност и
здравље на раду, за време плаћеног одсуства из
става 1. овог члана, имају право на накнаду зараде
у висини просечне зараде у претходних 12 месеци.
Представници запослених за безбедност и
здравље на раду, пре коришћења плаћених часова
за обављање послова безбедности и здравља на
раду, дужни су да благовремено о томе обавесте
непосредног руководиоца.
Члан 89.
Представници запослених за безбедност и
здравље на раду дужни су да репрезентативни
синдикат информишу о свом раду најмање једном
у шест месеци, односно на њихов захтев.
Одбор за безбедност и здравље
Члан 90.
Чланови одбора за безбедност и здравље на
раду су:

Иницијативу за формирање одбора за
безбедност и здравље на раду могу да поднесу и
послодавац и репрезентативни синдикат.
Послодавац је дужан да омогући да се,
најкасније у року 15 дана од дана покретања
иницијативе из става 2. овог члана, образује одбор
за безбедност и здравље на раду и почне са радом.
Члан 91.
Мандат чланова одбора за безбедност и
здравље на раду траје четири године.
Послодавац, односно репрезентативни
синдикат може увек променити члана одбора за
безбедност и здравље на раду – представник
послодавца, односно репрезентативног синдиката,
уколико не извршава обавезе на начин прописан
Пословником о раду.
Председник одбора за безбедност и
здравље на раду је увек из реда представника
запослених.
Пословником о раду одбор за безбедност и
здравље на раду ближе уређује начин свог рада.
Члан 92.
Одбор за безбедност и здравље на раду има
следеће надлежности и права да:
1) буде информисан о резултатима процене
ризика;
2) остварује увид у све акте који се односе на
безбедност и здравље на раду;
3) даје предлоге и учествује у разматрању свих
питања која се односе на спровођење
безбедности и здравља на раду;
4) захтева од послодавца информације о свим
подацима који се односе на безбедност и
здравље на раду;
5) разматра извештај послодавца о стању
безбедности и здравља на раду запослених, као
и о спроведеним мерама;
6) захтева
од послодавца да предузме
одговарајуће мере за отклањање или смањење
ризика који угрожава безбедност и здравље
запослених;
7) упознаје се са налозима и предлозима или
предузетим мерама инспекције рада;
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8) разматра извештаје о повредама на раду,
професионалним обољењима и обољењима у
вези са радом и о предузетим мерама за
безбедност и здравље на раду од стране
послодавца;

IX. ПОВРЕДА РАДНИХ ОБАВЕЗА И
МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

9) разматра извештај послодавца о предузетим
мерама за спречавање непосредне опасности
по живот и здравље;

Одговорност може бити због повреде радне
обавезе и материјална одговорност.

10) разматра и даје сугестије на део колективног
уговора код послодавца у области безбедности
и здравља на раду у току преговора за
закључивање и даје иницијативу за измене и
допуне колективног уговора у овој области;
11) разматра нацрте и предлоге свих аката
послодавца у области безбедности и здравља
на раду и даје одговарајуће мишљење и
сугестије;
12) разматра и друга питања у складу са законом,
колективним уговором и општим актима
послодавца у области безбедности и здравља
на раду.
Члан 93.
Послодавац је дужан да одбору за
безбедност и здравље на раду обезбеди потребне
просторне и административно - техничке услове за
несметан рад, као и стучну подршку, у складу са
општим актом.
Одбор за безбедност и здравље на раду
дужан је да послодавцу и репрезентативним
синдикатима подноси шестомесечни извештај о
свом раду.
Послодавац и репрезентативни синдикати
дужни су да размотре ставове и мишљења одбора
за безбедност и здравље на раду и да исти обавесте
о свом ставу.
Члан 94.
Послодавац је дужан да запосленом изда на
употребу средство и/или опрему за личну заштиту,
у складу са актом о процени ризика.
Члан 95.
У циљу превенције радне инвалидности
послодавац је дужан да издваја средства до 0,20%
на масу средстава исплаћених на име зараде за
сваки месец за превенцију радне инвалидности, а
запослени су дужни да исти користе у складу са
критеријумима које утврди репрезентативни
синдикат и послодавац.

Члан 96.
Запослени је лично одговоран за савесно
извршавање радних обавеза.

Кривична одговорност, одговорност за
привредни преступ и одговорност за прекршај не
искључује одговорност за повреду радних обавеза
и материјалну одговорност.
Члан 97.
За повреду радне обавезе или непоштовање
радне дисциплине запосленом се може отказати
уговор о раду, а ако постоје олакшавајуће
околности или ако повреда радне обавезе односно
радне дисциплине није такве природе да
запосленом треба да престане радни однос, може
се:
1. запослени привремено удаљити са рада без
накнаде зараде у трајању од 1 до 15 радних
дана,
2. изрећи новчана казна у висини до 20 % основне
зараде запосленог за месец у коме је новчана
казна изречена, у трајању до три месеца, која се
извршава обуставом од зараде на основу
решења директора о изреченој мери,
3. опомену са најавом отказа у којој се наводи да
ће послодавац запосленом отказати уговор о
раду без поновног упозорења, ако у наредном
року од 6 месеци учини исту повреду радне
обавезе или непоштовања радне дисциплине.
Члан 98.
Повреде радних обавеза због којих
послодавац запосленом може отказати уговор о
раду, поред Законом предвиђених су и:
1. Свако неоправдано изостајање са рада дуже од
2 радна дана узастопно или неоправдано
изостајање са рада 5 радних дана у току 12
месеци,
2. давање нетачних података, ако је то било од
битног утицаја на доношење одлуке код
послодавца,
3. одавање пословне, службене или друге тајне
утврђене законом или актом послодавца.
Члан 99.
Повреде радне дисциплине због којих
послодавац запосленом може отказати уговор о
раду, поред законом предвиђених су и:
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1. вршење прикључка на мрежу корисника без
одобрења надлежних служби послодавца.
2. изазивање нереда и туче код послодавца и
учествовање у тучи,
3. спавање запосленог у току рада и неоправдано
удаљавање са рада,
4. коцкање у току радног времена.
Члан 100.
Уговор о раду отказује се решењем, у
писаном облику, и обавезно садржи образложење
и поуку о правном леку.

21. мај 2019. године

1. ако је против њега започето кривично
гоњење у складу са законом због
кривичног дела учињеног на раду или у
вези са радом,
2. ако непоштовањем радне дисциплине или
повредом радне обавезе угрожава имовину
веће вредности.
Имовина веће вредности у смислу овог
колективног уговора износи 100.000,00 динара.

Решење мора да се достави запосленом
лично, у просторијама послодавца, односно на
адресу пребивалишта или боравишта запосленог.

3. ако је природа повреде радне обавезе,
односно непоштовања радне дисциплине,
или је понашање запосленог тако да не
може да настави рад код послодавца пре
истека рокова из одговарајућих одредби
Закона о раду.

Ако послодавац запосленом није могао да
достави решење у смислу става 2. овог члана,
дужан је да о томе сачини писмену белешку.

Запосленом коме је одређен притвор
удаљује се са рада од првог дана притвора док
притвор траје.

У случају из става 3. овог члана решење се
објављује на огласној табли послодавца и по
истеку осам дана од дана објављивања сматра се
достављеним.

Члан 104.

Запосленом престаје радни однос даном
достављања решења осим ако законом или
решењем није одређен други рок.

Удаљавање радника из члана 97. може да
траје најдуже 3 месеца, а по истеку тог периода
послодавац је дужан да запосленог врати на рад
или да му откаже Уговор о раду, или изрекне другу
меру у складу са законом ако за то постоје
оправдани разлози.

Члан 101.

Члан 105.

Послодавац је дужан да пре отказа уговора
о раду у случају из члана 99. и 100. овог уговора
запосленог писаним путем упозори на постојање
разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок
од најмање 8 дана од дана достављања упозорења
да се изјасни на наводе из упозорења.

У случају када је запослени привремено
удаљен код послодавца, а буде ослобођен
одговорности, припада му накнада у износу зараде
коју би остварио да је радио.

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 упозорење.
Члан 102.
Отказ уговора о раду из члана 98. и 99. овог
уговора послодавац може дати запосленом у року
од 6 месеца од дана сазнања за чињенице које су
основ за давање отказа, односно у року од једне
године од дана наступања чињеница које су основ
за давање отказа.
Отказ уговора о раду из члана 98 . и 99. овог
уговора послодавац може дати запосленом
најкасније до истека рока застарелости утврђеног
законом за кривично дело.
Члан 103.
Запослени може бити привремено удаљен
са рада:

Члан 106.
Запослени који је у раду, односно у вези са
радом намерно или из крајње непажње,
проузроковао штету послодавцу, дужан је да штету
надокнади.
Ако штету проузрокује више запослених,
сваки запослени је одговоран за део штете који је
проузроковао.
Ако се за сваког запосленог не може
утврдити део штете, сматра се да су сви запослени
подједнако одговорни и штету надокнађују у
једнаким деловима.
Ако је више запослених проузроковало
штету кривичним делом са умишљајем, за ту
штету одговарају солидарно.
Члан 107.
Постојање штете, околности под којима је
штета настала, висину штете и ко је штету
проузроковао, утврђује посебна Комисија коју
образује директор.
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Члан 108.

Ако запослени у року од 3 месеца не
надокнади утврђену штету, покреће се поступак
пред надлежним судом.
Члан 109.
Ако запослени претрпи штету на раду или
у вези са радом кривицом послодавца, послодавац
је дужан да запосленом штету надокнади.
Ако се у року од 30 дана, послодавац и
запослени не договоре о накнади штете, запослени
може захтевати накнаду штете пред надлежним
судом.

Приступницу
обрачунској
доставља синдикат преко писарнице.

Послодавац је обавезан да синдикату
омогући деловање у складу са њиховом улогом и
задацима из закона и колективних уговора и то:
-

да покреће иницијативе, подноси захтеве и
предлоге и да заузима ставове о свим
питањима од значаја за материјални и
социјални положај запослених и услове рада;

-

да се информише о питањима која су од значаја
за материјални и социјални положај
запослених;

-

да се позива са достављеним материјалима, да
присуствује седницама на којима се разматрају
мишљења, предлози, иницијативе и захтеви
синдиката, односно на којима се одлучује о
појединачним правима запослених.

X. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Члан 116.

Члан 111.
Запосленом по његовој вољи престаје
радни однос:

Послодавац је дужан:
-

да репрезентативном синдикату обезбеди
коришћење просторија без плаћања накнаде и
пружање
потребних
стручних,
административних и техничких услуга
неопходних за његов рад, као и израду
завршног рачуна, а осталим синдикатима
уколико му то дозвољавају просторне,
финансијске и техничке могућности;

-

да представницима синдиката омогући
информисање
запослених,
истицањем
обавештења
на
одређеним
местима
приступачним запосленима и за то одређена;

-

да представницима синдиката омогући
одсуствовање са посла ради присуствовања
синдикалним састанцима, конференцијама,
седницама и конгресима на које су позвани;

-

да се мишљења и предлози репрезентативног
синдиката размотре пре доношења одлука од
значаја за материјални, економски и социјални
положај запослених, и да се у односу на њих
определи;

-

да председника репрезентативног синдиката
позива на седнице Надзорног одбора и других
органа, а председнике других синдиката на
седнице, када се разматрају иницијативе
упућене од стране тих синдиката.

1. ако писмено изјави да жели да раскине радни
однос (ако откаже уговор о раду),
2. ако са послодавцем закључи споразум да му
престане радни однос.
Члан 112.
Запосленом
престаје
радни
однос
независно од његове воље отказом уговора о раду
од стране послодавца у случајевима предвиђеним
законом.
XI. ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 113.
Запосленом се у писменом облику
доставља свако решење о остваривању права,
обавеза и одговорности са образложењем и поуком
о правном леку.
XII. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 114.
Послодавац је дужан да у складу са
законом, запосленима омогући синдикално
организовање и спровођење активности усмерних
на побољшање њихових услова рада и укупног
животног положаја.
Синдикат не може бити распуштен или
његова делатност обустављена или забрањена
актом послодавца.
Запослени
приступа
синдикату
добровољним потписивањем приступнице.

служби

Члан 115.

Члан 110.
Запослени који је у раду или у вези са
радом проузроковао штету трећем лицу, коју је
надокнадио послодавац, дужан је да послодавцу
надокнади износ исплаћене штете.

Страна 569 – Број 7

Споразумом
између
послодавца
и
синдиката у складу са Законом утврђује се право
на плаћено одсуство представнику синдиката, ради
обављања синдикалне функције;
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Члан 117.

Синдикални представник који одсуствује
са рада: ради обављања синдикалне функције,
учешћа у колективном преговарању или који је
одређен заступа запосленог у радном спору са
послодавцем пред арбитром или судом, има право
на накнаду зараде која не може бити већа од његове
просечне зараде у претходних 12 месеци у складу
са општим актом и уговором о раду.
Члан 118.
Послодавац не може да откаже уговор о
раду, нити на други начин да стави у неповољан
положај представника запослених за време
обављања функције и по престанку функције, због
његовог статуса или активности у својству
представника запослених, чланства у синдикату
или учешћа у синдикалним активностима.
Ако представник запослених из претходног
става не поступа у складу са законом, општим
актом и уговором о раду, послодавац може да му
откаже уговор о раду.
Члан 119.
Репрезентативни синдикат и други
синдикати код послодаваца дужни су да свој рад
организују тако да не смета редовном раду и
функционисању послодавца и да не ремети
прописану радну дисциплину.
Оснивач, послодавац и сви синдикати који
делују код послодавца залагаће се за највећи
могући степен међусобне сарадње, уважавања,
демократског дијалога и разумевања.
XIII. УЧЕШЋЕ РАДНИКА У
УПРАВЉАЊУ
Члан 120.
Запослени имају право учешћа у
управљању код послодавца, преко својих
представника у Надзорном одбору, које оснивач
именује на предлог организације Синдиката.
XIV. ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ
Члан 121.
Штрајк је организован прекид рада,
запослених код послодавца, ради остваривања и
заштите права и интереса запослених, који се
односе на услове рада, њихов економски и
социјални положај.
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Колективног уговора, са постављањем рока од
најмање 10 дана за давање предлога за решавање
спорног питања.
Члан 123.
По протеку рока из претходног члана,
уколико Синдикат није задовољан предлогом за
споразумно решавање спорног питања, може
предложити доношење одлуке о ступању у штрајк.
Члан 124.
Одлука о ступању у штрајк, сматра се
донетом када већина запослених код послодавца да
писмену изјаву да прихвата такву Одлуку.
Одлуком из претходног става овог члана,
пре ступања у штрајк мора се оставити рок од 15
дана за испуњење захтева запосленог, односно
проналажење споразумног решења.
Директор и Надзорни одбор, дужни су да са
штрајкачким одбором преговарају о изналажењу
заједничких решења за спорно питање.
Штрајкачки одбор овлашћен је да донесе
Одлуку о одлагању штрајка или његовом не
одржавању.
Члан 125.
У току рока за испуњење захтева, може се
организовати штрајк упозорења у трајању најдуже
од једног часа.
Члан 126.
Право на штрајк код послодавца остварује
се под условима да се обезбеди минимум процеса
рада, неопходан за задовољавање потреба рада,
ради којих је послодавац основан и обављања
послова који обезбеђују сигурност људи и имовине
или су незаменљив услов живота и рада грађана и
других предузећа.
Под обезбеђењем минимума процеса
рада,у складу са одлуком оснивача подразумева се:
производња и дистрибуција воде, контрола
квалитета, отклањање кварова на водоводној
мрежи, фекалној канализацији, наплата воде,
обезбеђивање, отклањање кварова на машинама и
уређајима за производњу и дистрибуцију воде и
транспортних средстава.
Штрајкачки одбор је дужан да обезбеди
извршавање послова из овог члана, уз непосредну
сарадњу са стручном службом.

Члан 122.

Члан 127.

Одлука о најави штрајка која садржи
захтеве запослених, мора се доставити директору
послодавца, оснивачу, органу управљања и
заједничкој Комисији за праћење примене овог

Директор послодавца и директори сектора
немају право на штрајк у смислу одредаба овог
Колективног уговора.
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Члан 128.

Запослени који обављају послове из става
2. члана 126. овог уговора морају за време штрајка
извршавати налоге које им даје директор
послодавца или од њега овлашћено лице.
XV. ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Страна 571 – Број 7

Одлука арбитраже
потписнике уговора.

је

обавезна

за

Уколико се пред арбитражом не постигне
споразум незадовољна страна може покренути
спор код надлежног суда.
XVI. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ
УГОВОРАЧА

Члан 129.

Члан 134.

Овај Колективни уговор се закључује на
период од три године.

Обавезује се послодавац да учесницима у
закључивању Колективног уговора доставља
Програм пословања предузећа, а остварење
програма у оквиру годишњег и периодичног
Извештаја о пословању предузећа.

Потписници су обавезни да преговоре о
новом колективном уговору започну најкасније 60
дана пре истицања рокова на који је овај уговор
закључен.
Члан 130.
Захтев за измену овог Колективног уговора
свака уговорна страна може поднети после његове
примене у трајању од најмање 3 месеца.
Захтев за измену уз образложење подноси
се у писменој форми.
Члан 131.
Овај Колективни уговор може се отказати у
случају када учесници не могу споразумно да реше
одређено питање у вези примене, односно измене
и допуне овог Колективног уговора.
Отказ се осталим учесницима доставља у
присменој форми са детаљним образложењем
разлога за отказ.
У случају отказа учесници су дужни да у
року од 15 дана од подношења отказа отпочну
преговарање ради решавања спорног питања.
Колективни уговор, у случају отказа,
примењује се до решења спорног питања, а
најдуже 6 месеци од подношења отказа.
Члан 132.
За праћење примене и тумачење одредби
овог уговора потписници образују комисију која се
састоји од по најмање једног члана испред сваког
потписника. Комисија се образује од случаја до
случаја. Закључци комисије имају обавезну снагу
за потписнике.
Члан 133.
У случају спора око примене одредби овог
уговора потписници ће образовати арбитражу која
ће покушати мирно решење спора.
Арбитража се образује од случаја до
случаја а сачињаваће је по један представник
потписника уговора и један представник градског
већа синдиката.

Члан 135.
У случају наступања услова за отварање и
спровођење стечајног поступка над послодавцем
оснивач предузима мере за обезбеђење услова за
несметан рад послодавца и јемчи за обавезе
послодавца у случајевима пословања са губитком
као и за друге обавезе утврђене овим Колективним
уговором.
XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 136.
Учесници у закључивању овог уговора се
обавезују да предузимају све потребне радње за
његово испуњење.
Члан 137.
Овај Колективни уговор се сматра
закљученим када га потпишу овлашћени
представници учесника.
Члан 138.
Овај уговор ступа на снагу и примењује се
осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК
Директор,
Зоран Пантовић, с.р.
СИНДИКАТ ЈКП „ВОДОВОД“
Председник
Слободан Велисављевић, с.р.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА
Градоначелник
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Завод за заштиту споменика културе
Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара бр. 24, на
основу члана 78 Закона о општем управном
поступку (,,Службени гласник РС“, бр. 18/2016),
чл. 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона о
културним добрима (,,Службени гласник РС“, бр.
71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон)
ОБАВЕШТАВА
Све сопственике или правна лица, као и
општину, да је Завод за заштиту споменика
културе Краљево, Краљево, Ул. Цара Лазара бр.
24, као стварно и месно надлежан, дана 16.05.2019.
године,
извршио
евидентирање
следећих
амбијенталних целина:
1. Део Градског шеталишта, Град Чачак, на
катастарским парцелама број: 701, 707/1, 708,
752, 753/1, 757, 758/1, 754/3 и 758/2, део улице
Војводе Степе к.п. 2170/1 и део Господар
Јованове к.п. 2178, све у К.О. Чачак;
2. Део улицe Кнеза Милоша, Град Чачак, на
катастарским парцелама број: 699, 821/1, 1194 и
1222, улица Кренов пролаз 823/2, део улице
Кнеза Милоша - 2180, све у К.О. Чачак;
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954/1 и део Хајдук Вељкове улице (к.п. 2185/2),
све у К.О. Чачак;
8. Стари центар, Град Чачак, на катастарским
парцелама број: 338, 853, 773, 774/1, 775/1, део
улице Бате Јанковића к.п. 776 и део Жупана
Страцимира к.п. 2158, све у К.О. Чачак;
9. Уз Овчарски друм, Град Чачак, на катастарским
парцелама број: 689, 690/2, 691, 692, 693, 694,
695, 702, 703, 704 и део Кнеза Милоша к.п.
2180, све у К.О. Чачак;
10. Градац, Град Чачак, на катастарским парцелама
број: 1247, 1246, 1245, 1244, 1240, 1239, 1235,
1234, 1233, 1225, 1284, 1285/1, 1285/2, 1275,
1274/1, 1283, 1282, 1280 и део улице Цара
Лазара - к.п. 2196, све у К.О. Чачак;
11. Код Млекаре, Град Чачак, на катастарским
парцелама број: 2223, 2224, 2228, 1016/1, 2226,
2212/2, 2212/6, 2225/2, 2225/1, 2227, 2212/20,
део парцела 1017/5, 2212/1, 2212/19 и 2212/18,
све у К.О. Чачак;
и
дана
20.05.2019.
године,
извршио
евидентирање следећих амбијенталних целина:

3. Кућа мајора Гавриловића са околином, Град
Чачак, на катастарским парцелама број: 1806,
1805, 1804, 1803/1, 1803/2, 1126, 1789/2, 1789/1,
1790, 1792, 1793, део улице Цара Лазара - 1802
и део улице Обилићеве - 2191,све у К.О. Чачак;

12. На излазу из града, Град Чачак, на катастарским
парцелама број: 651, 652, 653, 655/1, 656, део
2175/1 и део улице Светог Саве (к.п. 2176) све
К.О. Чачак,

4. Део Ломине и Хајдук Вељкове, Град Чачак, на
катастарским парцелама број: 921, 922, 923,
924, 925, 926, 927, 928, 929, 930/1, 941, 942, 943,
944, 945, 946, 947, 948/1, 948/2 и део Ломине
улице на к.п. 2187, све у К.О. Чачак;

13. На крају чаршије, Град Чачак, на катастарским
парцелама број: 1052, 1050/1, 1050/2, 1050/3,
1050/4, 1049/1, 1049/2, 1046, 1045, 1044, 1042/1,
1041, 1040, 1039, 1109, 1810 и део улице Др
Драгише Мишовића - 2192, све КО Чачак,

5. Љујића куће, Град Чачак, на катастарским
парцелама број: 1706/1, 1706/2, 1705/2, 1705/1,
1705/3, 1705/4, 1703/1, 1704/1, 1704/3, све у К.О.
Чачак;

као добра које ужива претходну заштиту, ради
предлагања предметне непокретности за културно
добро ‒ просторно културно-историјску целину.

6. Према Градском парку, Град Чачак, на
катастарским парцелама број: 719/1, 720, 723,
724, 727, 741, 740, 734, 733, 731, 730, 728, 726,
725/1, 762, 763/1, 763/2, 768/1, 768/2, 769/1,
770/1,део улице Господар Јованове - 2178 и
Карађорђева улица - 2177, све у К.О. Чачак;
7. Стара индустријска зона, Град Чачак, на
катастарским парцелама број: 321/1, 321/2,

Евидентирање добра извршено је на
основу члана 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона
о културним добрима („Службени гласник РС“,
број 71/94).
Мере заштите утврђене наведеним
Законом за утврђена и проглашена културна
добра, примењују се и на непокретности које су
евидентиране да уживају претходну заштиту.
в.д. директора Завода
Иван Милуновић, с.р.
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Завод за заштиту споменика културе
Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара бр. 24, на
основу члана 78 Закона о општем управном
поступку (,,Службени гласник РС“, бр. 18/2016),
чл. 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона о
културним добрима (,,Службени гласник РС“, бр.
71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон)
ОБАВЕШТАВА
Све сопственике или правна лица, као и
општину, да је Завод за заштиту споменика
културе Краљево, Краљево, Ул. Цара Лазара бр.
24, као стварно и месно надлежан, дана 13.05.2019.
године
извршио
евидентирање
следећих
локалитета са археолошким садржајем:
1.
Центар града Чачка у Чачку, град Чачак,
на катастарским парцелама број: 2171, 741, 740,
742/2, 742/1, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 747, 750,
751, 739, 738, 736, 735, 732/2, 732/1, 729, 730, 731,
733, 734, 737, 722, 723, 724, 727, 728, 726, 725/1,
725/2 438/1, 438/2, 452, 455, 456/1, 470, 471, 472,
731/1, 469, 468, 459/1, 459/2, 128/9, 128/8, 128/2,
128/13, 128/10, 128/1, 228/1, 465/2, 128/11, 2166,
2157, 453, 436/1, 436/2, , 437/1, 437/2 2158, 360, 359,
358, 428, 429, 431, 338, 357, 354/2, 354/1, 354/2, 353,
434, 432, 433/1, 433/2, 339/2, 339/1, 341, 2156, 342,
343, 344, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 335, 336, 337,
338, 752, 766/2, 784/1, 854, 856, 857, 858, 859, 862/2,
862/1, 861, 860, 853 864, 865, 866, 863/2, 863/1, 867,
868, 2183, 2184, 882, 881, 883/1, 883/2, 885, 884,
886, 887, 889, 890, 892/1, 891, 892/2, 893, 894, 888,
775/1, 774/1, 773, 772/1, 2179/4, 784/2, 799, 800,
798/1, 802, 2179/1, 758/2, 758/1, 757, 753/1, 753/2,
2178, 754/1, 761/2, 761/1, 762, 763/2, 762, 763/1,
768/1, 768/2, 766/2, 796/1, 770/1, 770/3, 775/2, 774/2,
770/2, 769/2, 768/2, 763/2, 766/3, 784/1, 2179/5,
2179/6, 2179/3, 2170/1, 2185/1, све К.О. Чачак;
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2. Греда у Коњевићима, град Чачак, на
катастарским парцелама број: 206, 205, 200, 199,
194/6, 194/5, 194/2, 189, 201/3, 201/2, 202/1, 202/2,
203, све К.О. Коњевићи;
3. Kатовац у Балузи (Љубићка), град Чачак, на
катастарским парцелама број: 61, 62, 66/1, 66/2,
63/4, 63/5, 63/8, 64/3, 64/2, 64/1, 64/5, 63/2, 63/1,
63/10, 63/3, 113/1, 113/2, 2130, 2129/4, 2129/6,
2129/5, 2128/3, 2128/1, 2097, 2096, 2095, 2094/2,
2094/1, 2093, 2089/1, 2267/4, 2287/1, 707/2, све К.О.
Балуга (Љубићка);
4. Суво поље у Бељини, град Чачак, на
катастарским парцелама број: 169/12, 167/2, 156/5,
155/27, 156/6, 167/4, 167/10, 156/7, 168/2, 167/11,
168/1, 168/3, 156/8, 156/7, 154, 153, 152/2, 155/1,
156/3, 167/9, 167/7, 156/4, 155/26, 145/3, 206/5,
177/3, 178/5, 178/6, 181/3, 182/4, 183/3, 184/6, 185/2,
184/1, 183/1, 182/1, 182/2, 180/2, 179, 178/1, 181/1,
178/4, 172/1, 173/1, 174/1, 174/4, 175/2, 175/1, 176/1,
177/1, 206/1, 206/3, 145/1, 174/3, 174/2, 174/7, 175/3,
174/6, 174/5, 173/2, 172/3, 172/2, 150/11, 150/22,
150/14, 150/23, 150/21, 150/16, 150/13, 150/17,
150/18, 149/3, 149/4, 147/2, 147/1, 147/13, 147/14,
147/15, 147/16, 147/17, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6,
147/7, 147/8, 147/9, 147/10, 143/2, 143/1, 6932, 6280,
све К.О. Бељина,
као добро које ужива претходну заштиту, ради
предлагања предметне непокретности за културно
добро – археолошко налазиште.
Евидентирање добра извршено је на
основу члана 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона
о културним добрима („Службени гласник РС“,
број 71/94).
Мере заштите утврђене наведеним
Законом за утврђена и проглашена културна
добра, примењују се и на непокретности које су
евидентиране да уживају претходну заштиту.
в.д. директора Завода
Иван Милуновић, с.р.
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