
Трошкови везани за изградњу капацитета и пословање на територији 
града Краљева 
 
Цена прикључења на инфраструктуру (просечна цена у €): 
Назив Цена (€) 

Електрична енергија Цена прикључка зависи од локације, врсте 
објекта и потребне ангажоване снаге за објекат 

Вода 
Цена прикључка зависи од  специфичности 
објекта, профила уличне мреже, локације 
објекта и других услова и креће се око 5.000,00 € 

Даљинско грејање 

До 100кw 
Стамбени 27,8€ по кw 
Пословни 52,2€ по кw 
Од 100-300кw 
Стамбени 26,1€ по кw 
Пословни 43,5€ по кw 
Преко 300 кw 
Стамбени 21,7€ по кw 
Пословни 34,8€  по кw 
 За тарифни систем испоруке енергије 
Пословни простор 
-ФИКСНИ 0,8€ по м2 
-ВАРИЈАБИЛНИ 0,07 € по кw према 
очитаномутрошку топл.енергије 

Гас 

Г-4(6м³/час) 812,4€ 
Г-6(10м³/час) 898,8€ 
Г-16(25м³/час)1.835€ 
Г-25(40м³/час) 3.565€ 
Г-40(65м³/час)  5.964€ 
Г-65(100м³/час)   8.087€ 

Канализација 
Цена прикључка зависи од  специфичности 
објекта, профила уличне мреже, локације 
објекта и других услова и креће се око 1.800,00€ 

Фиксна телефонија нови телефонски прикључак – 0,009 € 
доградња вода до 250 м – 0,009 € 

Извор података: Јавна комунална предузећа, Електросрбија Краљево, Србијагас, Телеком Србија 
 
Цене текуће потрошње електричне енергије 
Категорија купаца Тарифе Јединица 

мере 
Динара за 

јединицу мере 

Потрошња на 
ВИСОКОМ напону 

„трошак јавног снабдевача“  121,29 
„обрачунска снага“ kW 535,485 
„прекомерна снага“ kW 1070,970 
„виша дневна тарифа за активну енергију“ kWh 4,434 
„нижа дневна тарифа за активну енергију“ kWh 1,478 
„реактвна енергија (cosφ ≥0.95)“ kvarh 0,181 
„прекомерна реактвна енергија(cosφ <0.95)“ kvarh 0,362 

Потрошња на 
СРЕДЊЕМ напону 

„трошак јавног снабдевача“  121,29 
„обрачунска снага“ kW 669,356 
„прекомерна снага“ kW 1338,713 
„виша дневна тарифа за активну енергију“ kWh 4,877 
„нижа дневна тарифа за активну енергију“ kWh 1,626 
„реактвна енергија (cosφ ≥0.95)“ kvarh 0,407 



„прекомерна реактвна енергија(cosφ <0.95)“ kvarh 0,815 

Потрошња на 
НИСКОМ напону 

„трошак јавног снабдевача“  121,29 
„обрачунска снага“ kW 803,228 
„прекомерна снага“ kW 1606,455 
„виша дневна тарифа за активну енергију“ kWh 6,429 
„нижа дневна тарифа за активну енергију“ kWh 2,143 
„реактвна енергија (cosφ ≥0.95)“ kvarh 1,140 
„прекомерна реактвна енергија(cosφ <0.95)“ kvarh 2,281 

ШИРОКА 
потрошња 

„трошак јавног снабдевача“ kW 121,29 
„обрачунска снага“ 42,839 

Активна енергија: 
једнотарифно 
мерење 

„једнотарифно мерење – зелена 
зона“ 

kWh 4,736 

„једнотарифно мерење – плава зона“ 7,103 
„једнотарифно мерење – црвена 
зона“ 

14,207 

двотарифно 
мерење 

„виша дневна тарифа - зелена зона“ 5,412 
„нижа дневна тарифа - зелена зона“ 1,353 
„виша дневна тарифа - плава зона“ 8,118 
„нижа дневна тарифа - плава зона“ 2,030 
„виша дневна тарифа - црвена зона“ 16,236 
„нижа дневна тарифа - црвена зона“ 4,059 

управљана 
потрошња 

„виша дневна тарифа - зелена зона“ 5,412 
„нижа дневна тарифа - зелена зона“ 1,353 
„виша дневна тарифа - плава зона“ 6,900 
„нижа дневна тарифа - плава зона“ 1,725 
„виша дневна тарифа - црвена зона“ 13,801 
„нижа дневна тарифа - црвена зона“ 3,450 

управљана 
потрошња са 
посебним 
мерењем (ДУТ) 

нижа дневна тарифа - зелена зона  1,353 
„нижа дневна тарифа - плава зона“  2,030 
„нижа дневна тарифа - црвена зона“  4,059 

Јавно 
осветљење 

„трошак јавног снабдевача“ 121,29 
„активна енергија – јавна расвета“ kWh 5,647 
„активна енергија – светлеће рекламе“ kWh 8,471 

Извор података: Електросрбија Краљево, Ценовник правна лица, објављен на сајту Електросрбије 
 
Цене текуће потрошње даљинског грејања, воде, канализације, телефона и 
интернета на територији града Краљева 

Назив услуге Јединица 
мере 

Цена у динарима  

Даљинско грејање пословни простор (плаћа се 6 
месеци) 

дин/m² 250,50 (без ПДВ) 

стамбени простор (пплаћа се свих 
12 месеци) 

дин/m² 83,50 (без ПДВ) 

Вода Привреда дин/1000l 96,95 
Домаћинства дин/1000l 52,75 

Одвођење отпадних 
вода 

Привреда дин/1000l 26,39 
Домаћинства дин/1000l 15,47 

Пречишћавање 
отпадних вода 

Привреда дин/1000l 13,96 
Домаћинства дин/1000l 8,52 

Одржавање прикључка по кориснику дин/месец 95,83 
Изношење и трајно 
депоновање смећа 

Привреда  пословни простор дин/m² од 2,84 до 15,39 
дин/m² зависно од 

зоне и осталих 



критеријума 
плацеви и 
тротоари 

дин/m² од 0,41 до 7,00 
дин/m² зависно од 

зоне и осталих 
критеријума 

Домаћинства стамбени простор дин/m² 3,16 
дворишни простор дин/m² 0,194 

Телефон Месечна претплата - директни дин/месец 516,00 
Месечна претплата - двојник дин/месец 67,27 

Цена импулса импулс 0,49 
Интернет Нет 10 до 10/1 Mb/s дин/месец 1.549,00 

Нет 20 до 20/1 Mb/s дин/месец 1.899,00 
Нет 30 до 30/2 Mb/s дин/месец 2.799,00 
Нет 50 до 50/2 Mb/s дин/месец 3.699,00 

Нет 100 до 100/2 Mb/s дин/месец 5.999,00 
Извор података: Јавна комунална предузећа, сајт Телеком Србије  
 
 
Цене природног гаса за јавно снабдевање (без ПДВ) 

Енергетска 
делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена 

Јавно 
снабдевање 
природним 

гасом 

1 

Домаћинства 
Енергент (РСД/m³) 40,33 

НПМИ 
(РСД/МИ/година) 2.201,38 

Остали купци 

Енергент (РСД/m³) 39,75 
Капацитет 

(РСД/m³/дан/година) 68,37 

НПМИ 
(РСД/МИ/година) 2.201,38 

2 

Неравномерна 
потрошња 

Енергент (РСД/m³) 39,54 
Капацитет 

(РСД/m³/дан/година) 65,27 

НПМИ 
(РСД/МИ/година) 22.013,83 

Равномерна 
потрошња 

Енергент (РСД/m³) 39,54 
Капацитет 

(РСД/m³/дан/година) 68,71 

НПМИ 
(РСД/МИ/година) 22.013,83 

Систем 
даљинског 

грејања 

Енергент (РСД/m³) 39,54 
Капацитет 

(РСД/m³/дан/година) 68,71 

НПМИ 
(РСД/МИ/година) 22.013,83 

НПМИ – накнада по месту испоруке 
МИ – место испоруке 
Извор података: Србијагас, ценовник објављен на сајту Србијагаса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Олакшице које нуди локална заједница 
 

За град Краљево веома су значајне пословне инвестиције, посебно оне које доводе 
до отварања нових радних места и унапређују пословање привредног сектора који је 
основа развоја града. Град нема одговарајућу Одлуку о олакшицама за инвестиције у 
погледу наплате и уређења и коришћење градског грађевинског земљишта. У постојећим 
градским одлукама о наплати накнаде за коришћење и уређење градског грађевинског 
земљишта предвиђено је умањење цене у одређеном проценту само уколико се плаћање 
врши у пуном износу једнократно. Такође, приликом утврђивања цене накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта, предвиђено је умањење цене уколико се ради 
о изградњи објекта за обављање производних делатности. 
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