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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 24 - 19. ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

         На основу члана 44. став 5, у вези са чланом 66.  став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 и 
47/2018), члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и чланa 3. Правилника о спровођењу мера 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних система грејања у 2021. 
години на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21), 

        градоначелник града Краљева, дана 12.07.2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋИХ КОТЛОВА ИНДИВИДУАЛНИХ 
СИСТЕМА ГРЕЈАЊА КОЈИ КОРИСТЕ УГАЉ ИЛИ ДРВА, КОТЛОВИМА  НА ГАС 

ИЛИ ПЕЛЕТ У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

I 

       ОБРАЗУЈЕ  СЕ  КОМИСИЈА  за оцењивање и рангирање пријава за доделу 
средстава за замену постојећих котлова индивидуалних система грејања који 
користе угаљ или дрва котловима на гас или пелет у 2021. години на територији 
града Краљева (у даљем тексту: Комисија) у коју се именују: 

1. Вукман  Ракочевић,  заменик  градоначелника града  Краљева, дипл. инж.   
машинства - председник Комисије, 

2. Зорица Сретеновић, енергетски  менаџер  града  Краљева, дипл. инж. 
технологије – члан Комисије,  

3. Цветков  Горан,  запослен у ЈЕП „Топлана“, Краљево, дипл. инж. машинства - 
члан Комисије,  

4. Балшић  Драган,  запослен у ЈЕП „Топлана“, Краљево, дипл. инж. машинства - 
члан Комисије, 

5. Пантовић  Стефан,  запослен у ЈЕП „Топлана“, Краљево, дипл. инж. машинства 
-  члан Комисије и 

6. Велимир  Ивановић,  запослен у Градској упрaви града Краљева, дипл. правник 
- члан Комисије. 

II 

       Задатак Комисије је да у складу са Правилником  о спровођењу мера 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних система грејања у 2021. 
години на територији града Краљева (у даљем тексту: Правилник)  
(„Службени лист града Краљева", број 22/21), спроведе конкурс у 2021. години, 
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самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 и 
47/2018), члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и чланa 3. Правилника о спровођењу мера 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних система грејања у 2021. 
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1. Вукман  Ракочевић,  заменик  градоначелника града  Краљева, дипл. инж.   
машинства - председник Комисије, 
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(„Службени лист града Краљева", број 22/21), спроведе конкурс у 2021. години, 
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изврши оцену поднетих захтева у складу са критеријумима утврђеним 
Правилником, утврди предлог за доделу подстицајних средстава из буџета града 
Краљева и исти упути Градском већу града Краљева на одлучивање. 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011- 199/2021 
Дана 12.07.2021. године 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр, 
108/13,142/14, 68/2015 – др закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), 
члана 44. тачка 3. и 5. а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 
56. став 2, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева ("Службени 
лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), члана 11. члана 13. и члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
52/20 и 20/21),   

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације по основу наменског трансфера 
добијеног од другог нивоа власти 

 
1. Наменска трансферна средства од другог нивоа власти, на основу Уговора о 

суфинансирању пројекта ''Осавремењивање збирке Музеја уметности делом Јоване 
Бањанац'' закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије 
(заведен под бројем 451-04-1046/2021-03, дана 12.05.2021. године) и Народног музеја 
Краљево (заведен под бројем 01-184, дана 14.05.2021. године), Решења о преносу 
средстава Министарства културе и информисања Републике Србије број 451-04-
1046/2021-03 од 01.06.2021. године и Уговора о суфинансирању пројекта 
''Осавремењивање збирке Музеја уметности делом Весне Весић'' закљученог између 
Министарства културе и информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-
1047/2021-03, дана 12.05.2021. године) и Народног музеја Краљево (заведен под бројем 
01-186, дана 14.05.2021. године), Решења о преносу средстава Министарства културе и 
информисања Републике Србије број 451-04-1047/2021-03 од 01.06.2021. године 
пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних прихода број 840-
733144843-53 код Управе за трезор дана 21.06.2021. године као текући наменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 11) у износу од 270.000,00 
динара појединачно по пројекту, односно  у укупном износу за оба пројекта 540.000,00 
динара, распоређују се Народном музеју Краљево за суфинансирање пројеката 
''Осавремењивање збирке Музеја уметности делом Јоване Бањанац'' и 
''Осавремењивање збирке Музеја уметности делом Весне Весић''.  

2. По основу уплата наменских средстава из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ 
СЕ планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2021. 
годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21) за укупан износ наменског 
трансфера од  540.000,00 динара (извор 07). 

3. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења у Одлуци о 
буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 52/20 и 
20/21) у оквиру Раздела 5, Глава 02 - Народни музеј Краљево, Програм 1201 – Развој 
културе и информисања, Функција 820 – Услуге културе, Програм. актив./Пројекат  0002 
– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, увећава се Позиција 222, 
Економска класификација 515 – Нематеријална имовина, у укупном износу од 
540.000,00 динара (Извор 07). 

4. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народни музеј 
Краљево да средства у укупном износу  од 540.000,00 динара користи искључиво за 
реализацију пројеката из тачке 1. овог решења. 
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5. Обавезује се Народни музеј Краљево као корисник средстава да изврши све 
обавеза на начин и у роковима уређеним закљученим уговорима из тачке 1. овог 
решења. 

6. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева и Народни музеј Краљево. 

7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
                                              

Образложење 
 

На основу Уговора о суфинансирању пројекта ''Осавремењивање збирке Музеја 
уметности делом Јоване Бањанац'' закљученог између Министарства културе и 
информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-1046/2021-03, дана 
12.05.2021. године) и Народног музеја Краљево (заведен под бројем 01-184, дана 
14.05.2021. године), Решења о преносу средстава Министарства културе и 
информисања Републике Србије број 451-04-1046/2021-03 од 01.06.2021. године и 
Уговора о суфинансирању пројекта ''Осавремењивање збирке Музеја уметности делом 
Весне Весић'' закљученог између Министарства културе и информисања Републике 
Србије (заведен под бројем 451-04-1047/2021-03, дана 12.05.2021. године) и Народног 
музеја Краљево (заведен под бројем 01-186, дана 14.05.2021. године), Решења о 
преносу средстава Министарства културе и информисања Републике Србије број 451-
04-1047/2021-03 од 01.06.2021. године пренета су у корист буџета града Краљева на 
уплатни рачун јавних прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 
21.06.2021. године као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова 
(извод 11) средства у износу од 270.000,00 динара појединачно по пројекту, односно  у 
укупном износу за оба пројекта 540.000,00 динара, која се распоређују Народном музеју 
Краљево за суфинансирање пројеката ''Осавремењивање збирке Музеја уметности 
делом Јоване Бањанац'' и ''Осавремењивање збирке Музеја уметности делом Весне 
Весић''. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 24. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", број 
52/20 и 20/21) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом 
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Народном музеју Краљево,  
Управи за трезор и архиви.  
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
IV Број: 1845/2021 
Дана: 12. јула 2021. године 
   
 
                                                                                    

                                                                                        ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
                                                   Вукман Ракочевић, с.р. 

       



На основу члана 44. тачка 5, у вези члана 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије, број 129/07 и 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 58, у вези са чланом 56. став 2 Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и Уговора о 
спровођењу пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, закљученог 
између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (бр. 360-01-82/17-
12 од 01.12.2017. године) и Града Краљева (бр. 3546/17 од 01.12.2017. године),  

градоначелник града Краљева, дана 14.јула 2021. године, доноси  
    

 
РЕШЕЊЕ  О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ  
СТАМБЕНЕ ОБНОВЕ ПОСЛЕ ЗЕМЉОТРЕСА У КРАЉЕВУ 

И ИМЕНОВАЊУ ДЕЛА СТАЛНОГ ТИМА ЈЕДИНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ   
 

I 

 У Решењу о образовању Јединице за управљање пројектом стамбене обнове 
после земљотреса у Краљеву и именовању дела сталног тима Јединице за 
управљање пројектом, број 011-121/2021-I од 13.05.2021.године, мења се тачка 2. 
алинеја  3. тако што се функције члана сталног тима ЈУП – референта за правна 
питања разрешава Миломир Сворцан, запослен у Јавном предузећу „Градско 
стамбено“ Краљево. 

II 

 За члана сталног тима ЈУП – референта за правна питања именује се Милица 
Остраћанин, дипл. правница,  запослена у Јавном предузећу „Градско стамбено“ 
Краљево. 

III 

 У осталом делу Решење број 011-121/2021-I од 13.05.2021.године, остаје 
непромењено. 

IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу града Краљева“. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-196/2021-I  
Дана: 14.07.2021.године 
 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА  
                                                                                                    Вукман Ракочевић,с.р. 
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   На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 68, 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби 
енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 16. став 1. тачка 8, члана 24. 
став 2, члана 63. став 1. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(“Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
  Градско веће града Краљева на Тридесет осмој (редовној) седници 
одржаној 19.јула 2021.године, донело је 
 
 

 ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова (у даљем тексту Правилник) уређује се: циљ 
спровођења мера; мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и 
коришћење средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог учешћа и 
улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; 
начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних 
субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију 
грађана (домаћинстава); праћење реализације и извештавање. 

 
Члан 2. 

 
Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и 
повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на 
територији Града Краљева. 

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз 
сарадњу са са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и 
радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници 
бесповратних средстава су домаћинства на територији града Краљева. 

 
Члан 3. 

 
Унапређење енергетске ефикасности, у граду Краљеву суфинансираће се 

износом од 5 милиона динара, од чега је 2,5 милиона динара определио Град 
Краљево, а 2,5 милиона динара Министарство рударства и енергетике.  

Средстава за суфинансирање мера енергетске санације опредељују се 
Одлуком о буџету града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 52/20 и 
20/21) у оквиру Програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, 
Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, функција 620, економска 
класификација 465-остале дотације и трансфери. 

Средства за суфинансирање мера из члана 4.овог Правилника додељују се на 
основу јавног позива за домаћинства у највишем износу до 50% од вредности 
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при чему је максимални 
износ одобрених средстава по појединачној пријави дефинисан у члану 4. 

 
Члан 4. 

 
Мере енергетске ефикасности које ће се суфинансирати суː 
 

199.
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1) Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, 
таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору 
породичних кућа 
Укупна планирана средства која град заједно са средствима министарства 
додељује за ову меру су 1.920.000,00 динара.  
 

2) замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других 
транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким 
својствима према негрејаним просторијама на породичним кућама, са 
пратећим грађевинским радовима;  
Укупна планирана средства која град заједно са средствима министарства 
додељује за ову меру су 1.100.000,00 динара.  
 

3) замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других 
транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким 
својствима према негрејаним просторијама на становима, са пратећим 
грађевинским радовима; 
Укупна планирана средства која град заједно са средствима министарства 
додељује за ову меру су 1.100.000,00 динара. 
 

4) Набавка и инсталацијa котлова на природни гас или биомасу (дрвни пелет, 
брикет, сечка), грејачa простора за породичне куће 
Укупна планирана средства која град заједно са средствима министарства 
додељује за ову меру су 880.000,00 динара. 
 

Свака од наведених, појединачних мера ће се финансирати у највишем 
износу до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом на основу приложене 
профактуре или максимална средства подстицаја могу износити до:  

- 120.000,00 динара са ПДВ-ом односно максимално 2.000,00 динара са ПДВ-ом 
по квадратном метру термичке изолације са фасадом по појединачној пријави 
(мера 1.),  

- до 100.000,00 динара са ПДВ-ом односно 14.000,00 динара по квадратном метру 
за прозоре и балконска врата и 20.000,00 динара за улазна врата по појединачној 
пријави (мера 2.и 3.),  

- до 85.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави за набавку и уградњу котлова или 
грејача на биомасу за породичне куће; до 70.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави 
за набавку и уградњу котлова на гас за породичне куће. (мера 4.) 

Члан 5. 
 

Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне 
субјекте, али морају да задовоље следеће минималне услове: 

Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-
коефицијент прелаза топлоте): 

 - U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и балконска врата 

 - U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата 

Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  
техничких могућности да се постави та дебљина изолације 
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Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном 
локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних 
колорита. 

Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, 
брикет, сечка) износи 85%; 

Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 
90%; 

Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију 
стамбених објеката: 

- Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни 
објекти. 
 
- Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која 
нису у директној вези са грејаним простором. 

- За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити 
за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на 
свакој од етажа мора бити комплетна. 

-Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве 
за замену столарије. 

Члан 6. 

Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са урачунатим ПДВ-ом. 
Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који 

настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности. 

Трошкови који неће бити финансирани јавним позивом из буџета Града су: 
-трошкови који су у вези са набавком опреме:царински и административни 
трошкови; 
-трошкови који су у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: 
трошкови одобравања кредита, трошкови камата, кредитног бироа, осигурања 
кредита и сл; 
-рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге; 
-набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи 
или за услуге које сам извршава; 
-други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.  
 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
Члан 7. 

 

Директни корисници средстава за реализацију мера енергетске санације су 
привредни субјекти. 

Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему 
одговарајућег квалитета и изврше услуге у складу са одредбама уговора и 
договореним роковима. 

Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства.. 
 

Члан 8. 
 

Средства за суфинансирање мера енергетске санације додељују се у 
складу са одредбама овог Правилника а расподела средстава обухвата 
расписивање јавног позива за привредне субјекте, прикупљање и комплетирање 



пријава на јавни позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, 
испуњености услова и оцењивање привредних субјеката ради утврђивања листе 
директних корисника и доношење акта о избору директних корисника, као и 
расписивање јавног позива за крајње кориснике, прикупљање и комплетирање 
пријава, контролу формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање 
ради утврђивања листе крајњих корисника на основу критеријума из јавног позива, 
доношење акта о избору крајњег корисника,реализацију и извештавање.  

Јавне позиве расписује Градско веће града Краљева (у даљем тексту: 
Градско веће). 

Јавни позиви и пратећа документација објављују се на огласној табли 
Градске управе и званичној интернет страници Града Краљева. 

Јавни позив спроводи Комисија за реализацију енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова (у даљем тексту Комисија) коју 
решењем образује Градоначелник града Краљева. 

Решењем о образовању Комисије утврђују се број и састав чланова 
Комисије,  основни задаци, рок за реализацију мера и друга питања од значаја за 
рад Комисије. 

 
Члан 9. 

 
Основни задаци Комисије су: 
-припрема документације јавног позива за директне и крајње кориснике 

(текст јавног позива, образац пријаве и друго). 
-оглашавање јавних позива и пратеће документације на огласној табли 

Градске управе града Краљева (у даљем тексту: Управе) и званичној интернет 
страници Града; 

-пријем и контрола приспелих пријава; 
-рангирање приспелих пријава и избор пријављених директних и крајњих 

корисника; 
-сачињавање прелиминарне листе привредних субјеката и објављивање на 

огласној и званичној интернет страници града Краљева; 
-разматрање приговора на прелиминарну листу привредних субјеката, 

односно директних корисника у року од 8 дана  доношење одлуке по приговору; 
-сачињавање прелиминарне листе крајњих корисника (власника стамбених 

објеката) и објављивање исте на огласној и интернет страни града Краљева;, 
-разматрање приговора на прелиминарну листу крајњих корисника, у року од 

8 дана и сачињавање прелиминарне листу крајњих корисника која је основ за 
теренски рад Комисије: 

-доношење предлога листе изабраних директних корисника и предлога листе 
изабраних крајњих корисника, којима је признато право на бесповратна средства 
на усвајање Градском већу града Краљева; 

-подношење извештаја Градском већу које усваја коначне листе директних и 
крајњих корисника којима је признато право на бесповратна средства; 

-израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације са 
директним и крајњим корисницима. 

 Административне и техничке послове везане за спровођење мера 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова врши Одсек за 
заштиту животне средине Градске управе града Краљева. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија записнике и извештај о раду 
доставља Градском Већу.  

Теренски рад Комисије обухвата спроведена најмање два најављена 
обиласка и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене почетног стања 
објекта, веродостојности података из поднете пријаве и оправданости 
предложених мера енергетске санације; 
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- након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави 
завршетка радова.   

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши преглед 
поднетих пријава, уз обавезно присуство подносиоца пријава, сачињава се 
Записник у два примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а 
други задржава Комисија. 

Записник садржи и технички извештај о постојећем стању објекта и стању 
након реализованих мера. 

Комисија прати реализацију мера и врши контролу и праћење њихове 
реализације.Праћење реализације мера обухвата: 

-обавезу директног  и крајњег корисника средстава да обавештава Комисију 
о реализацији мера у роковима одређеним уговором и да омогући Комисији да 
изврши увид у релевантну документацију насталу у току реализације активности, 

-прикупљање потребних информација од директних и крајњих корисника 
средстава, 

-друге активности предвиђене уговором, 
-припрема извештаја о напретку и обавештавање надлежних органа и 

јавности. 
 

Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 
Члан 10. 

 
Јавни позив за учешће привредних субјеката у реализацији мера енергетске 

санације  породичних кућа и станова расписује Градско веће града Краљева, а 
спроводи Комисија. 

 Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на огласној табли Градске 
управе, на интернет страници Града и у локалним медијима. 

Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен 
јавним позивом. Пријава се подноси Комисији. 
 

Члан 11. 
 

На јавном позиву могу учествовати директни корисници (привредни субјекти) 
који врше испоруку и обављају радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и 
испуњавају следеће услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна 
друштва и предузетници најмање шест месеци пре подношења 
пријаве на јавни позив, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак 
ликвидације и да нису у блокади, 

- да имају атесте за материјале и производе. 
Додатни услови биће дефинисани Јавним позивом. 

 
 

Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте) 
Члан 12. 

 
Јавни позив из члана 10. овог Правилника садржи: 
1) правни основ за расписивање јавног позива, 
2) циљеве, 
3) финансијски оквир, 
4) намену средстава, 
5) услове за учешће са назнаком да подносилац пријаве гарантује да цене 

дате уз пријаву неће мењати за физичка лица којима Град одобри 
субвенције, 

6) пријавни образац и документацију која се подноси  уз пријавни образац, 



7) начин и рок подношења пријаве  
8) испуњеност услова из јавног позива 
9) поступак одобравања средстава 
10) начин објављивања аката Комисије и Градског већа донетих у поступку 

доделе средстава 
 

Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 
Члан 13. 

 
Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни 

образац са приложеном документацијом. 
Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи: 
1) опште податке о привредном субјекту(седиште, матични број и ПИБ; 
2) податке о законском заступнику; 
3) профил привредног субјекта; 
4) ценовни преглед роба и услуга. 
 
Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних 

субјеката) 
Члан 14. 

 
Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће: 
1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 
2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
3) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом. 

           Јавним позивом се одређује максималан број бодова по сваком од 
критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми 
дефинисани у оквиру појединих критеријума. 
           Укупан максималан број бодова по свим критријумима и поткритеријумима 
не може прећи 100.   

 
Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних корисника и 
уговарање 

Члан 15. 
Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се 

применом критеријума из члана 14. овог Правилника.  
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује 

прелиминарну листу директних корисника у року од 7 дана. 
Неблаговреме, непотпуне пријаве, као и пријаве послате на било који други 

начин, осим прописаног, Комисија неће разматрати. 
Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној 

табли Градске управе и званичној интернет страници Града. 
Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од 
три дана од дана објављивања листе. 

На прелиминарну листу директних корисника учесници јавног позива имају 
право приговора Комисији у року од 3 дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу 
директних корисника као и да донесе образложену одлуку о приговору, у року од 7 
дана од дана пријема. Након доношења предлога Коначне листе Комисија 
сачињава извештај Градском већу, које решењем усваја коначну листу директних 
корисника у спровођењу мера енергетске санације, и објављује га на интернет 
страници Града и огласној табли. 

Oво решење је коначно. 
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Уговор о спровођењу мера енергетске санације потписује се након 
доношења Решења о коначној листи директних и листе крајњих корисника за 
спровођење мера енергетске санације. 
         Уколико се на први јавни позив за директне кориснике не јави ни један или 
недовољно привредних субјеката, може се поновити јавни позив. 

  
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима 

Члан 16. 
 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима, крајним 
корисницима за енергетску санацију породичних кућа и станова расписује Градско 
веће а спроводи Комисија.  

Грађани, крајни корисници учествују на јавном позиву подношењем пријаве 
Комисији. 

Пријава подразумева подношење потребне документације у року од 21 дана 
од дана објављивања јавног позива. 

Јавни позив из става 1. овог члана обавезно се објављује на огласној табли 
Градске управе и званичној интернет страници Града а најава јавног позива и у 
свим локалним медијима.  

Документација јавног позива садржи: 
1) јавни позив 
2) пријавни образац са листом потребних докумената   

 
Члан 17. 

 

Право учешћа на конкурсу имају грађани, крајњи корисници који испуњавају 
следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве власник и да живи у породичној кући или у 
стану на територији Града (према решењу за порез и фотокопије личне 
карте),  

2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 
(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи 

објеката, 
(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак 

обезбеђења дозволе, 
(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или 
(4) решење о озакоњењу. 

3) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину,  
4) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који 

настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих 
захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности. 

 
 

Садржај Јавног позива за крајње кориснике (грађане) 
Члан 18. 

 
Јавни позив из члана 16. овог Правилника садржи: 
1) правни основ за расписивање јавног позива,  
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске 

санације  на територији јединице локалне  самоуправе,  
3) финансијски оквир,  
4) намену средстава,  
5) број мера за које један корисник може да конкурише, 
6) услове за учешће на конкурсу,  
7) листу директних корисника преко којих се реализују мере, 



8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 
9) начин на који град пружа додатне информације и помоћ подносиоцу 

пријаве у припреми и подношењу пријаве, 
10) начин и рок подношења пријаве,  
11) поступак одобравања средстава, 
12) начин објављивања одлуке о остваривању права на бесповратна 

средства крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације по 
јавном позиву. 

 

Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане) 
Члан 19. 

 
Документацијa коју доставља грађанин, крајњи корисник средстава, 

подносилац пријаве при подношењу пријаве:  
1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера 

енергетске ефикасности  са попуњеним подацима о мери за коју се 
конкурише; 

2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се односи на стање 
грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта и мера за 
коју се пријављује; 

3) фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева 
којом се види адреса становања подносиоца пријаве;  

4) решење о утврђивању пореза на имовину; 
5) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује 

легалност објекта; 
6) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  

за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живе 
у пријављеном стамбеном објекту  (препоручује се да минимална 
потрошња не може бити мања од 50 kWh месечно); 

7) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке 
котла на гас ( за набавку котла на природни гас); 

8) предмер и предрачун или профактура за опрему са уградњом издата од 
привредног субјекта са листе директних корисника коју је објавио Град; 

9) оверена изјава код јавног бележника о члановима домаћинства са 
фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно 
видљивом адресом становања; адреса за малолетна лица се утврђује из 
потврда о пријави пребивалишта коју издаје надлежна Полицијска 
управа 

10) потписана изјава о обезбеђеним средствима за финансирање у висини 
сопственог учешћа у спровођењу мера енергетске санације 

11) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може 
извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција а који су неопходни у поступку одлучивања. 
Град ће обезбедити прибављање потребних информација по службеној 
дужности. 

 
Члан 20. 

 
Право учешћа на јавном позиву немају:  
- власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за 

становање, 
- власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили 

средства Града за сличне активности и иста оправдали и 
- власници стамбених објеката који су у претходне две године после 

достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне 
активности одустали од спровођења активности.  
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Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће и 

станови) 
Члан 21. 

 
Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава 

вршиће се на основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим 
критеријумима:  

Критеријуми за избор пријава крајњих корисника одређују се јавним позивом 
и садрже: 

 
Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих 

делова термичког омотача према негрејаном простору  
(породичних кућа) 

Постојеће стање спољних зидова  
Број 
бодова 

Спољни зидови без термичке изолације  10 

Спољни зидови са термичком изолацијом  0 

 

Постојећи начин грејања на:  
Број 
бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет 0 

 
 

Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 
термичког омотача са одговарајућим термичким својствима на  

(породичних кућа и станова ) 

Постојеће карактеристике спољне столарије 
Број 
бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 15 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 5 

ПВЦ, алуминијум  0 

 

Постојећи начин грејања на 
Број 
бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0 

 
 



Набавка и инсталацијa котлова,  на природни гас и/или биомасу (дрвни 
пелет, брикет, сечка), грејачa простора(за породичне куће) 

Постојећи начин грејања на* 
Број 
бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0 

 

Врста грејног уређаја* 
Број 
бодова 

Пећ („смедеревац“), котао на угаљ, дрва 15 

Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац) и електрични грејачи 
(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 

10 

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 5 

Котлови на гас, на пелет 0 

 
Као критеријум за бодовање, за све мере из става 1. овог члана, користи се 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине 
стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
К фактор заузетости површине за станове 

 
Број 
бодова 

К<10  5 
10≤К<12,5 4,5 
12,5≤К<15  4 
15≤К<17,5  3,5 
17,5≤К<20 3 
20≤К≤22,5  2,5 
22,5≤К≤25 2 
К>25 1 

 
К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 
15≤К<17,5 4,5 
17,5≤К<20  4 
20≤К<22,5  3,5 
22,5≤К<25 3 
25≤К≤27,5  2,5 
27,5≤К≤30 2 
К>30 1 
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Набавка и инсталацијa котлова,  на природни гас и/или биомасу (дрвни 
пелет, брикет, сечка), грејачa простора(за породичне куће) 

Постојећи начин грејања на* 
Број 
бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0 

 

Врста грејног уређаја* 
Број 
бодова 

Пећ („смедеревац“), котао на угаљ, дрва 15 

Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац) и електрични грејачи 
(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 

10 

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 5 

Котлови на гас, на пелет 0 

 
Као критеријум за бодовање, за све мере из става 1. овог члана, користи се 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине 
стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
К фактор заузетости површине за станове 

 
Број 
бодова 

К<10  5 
10≤К<12,5 4,5 
12,5≤К<15  4 
15≤К<17,5  3,5 
17,5≤К<20 3 
20≤К≤22,5  2,5 
22,5≤К≤25 2 
К>25 1 

 
К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 
15≤К<17,5 4,5 
17,5≤К<20  4 
20≤К<22,5  3,5 
22,5≤К<25 3 
25≤К≤27,5  2,5 
27,5≤К≤30 2 
К>30 1 

Набавка и инсталацијa котлова,  на природни гас и/или биомасу (дрвни 
пелет, брикет, сечка), грејачa простора(за породичне куће) 

Постојећи начин грејања на* 
Број 
бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  15 

Електрична енергија 10 

Дрво 5 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0 

 

Врста грејног уређаја* 
Број 
бодова 

Пећ („смедеревац“), котао на угаљ, дрва 15 

Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац) и електрични грејачи 
(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 

10 

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 5 

Котлови на гас, на пелет 0 

 
Као критеријум за бодовање, за све мере из става 1. овог члана, користи се 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине 
стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
К фактор заузетости површине за станове 

 
Број 
бодова 

К<10  5 
10≤К<12,5 4,5 
12,5≤К<15  4 
15≤К<17,5  3,5 
17,5≤К<20 3 
20≤К≤22,5  2,5 
22,5≤К≤25 2 
К>25 1 

 
К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 
15≤К<17,5 4,5 
17,5≤К<20  4 
20≤К<22,5  3,5 
22,5≤К<25 3 
25≤К≤27,5  2,5 
27,5≤К≤30 2 
К>30 1 
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Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од 
критеријума. 

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број 
бодова се рачуна као аритметичка средина бодова за наведене енергенте. 

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста 
столарије бодоваће се прозори чија је укупна површина највећа. 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају 
подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања површине К већи.   

Начин бодовања биће дефинисан у Јавном позиву. 
     

Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника 
Члан 22. 

          
Оцењивање и рангирање пројеката грађана врши се применом критеријума 

из  члана 21.  
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 21, утврђује 

прелиминарну ранг листу крајњих корисника за сваку меру на основу бодовања 
према критеријумима из члана 21. овог правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Градске 
управе и званичној интернет страници Града. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену 
документацију по утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три дана од 
дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси 
на писарници Градске управе. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог 
члана као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 
8 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану 
прелиминарну листу.  

На основу листе из става 6. овог члана Комисија врши теренски обилазак 
ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем 
подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог члана 
утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га 
елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски 
обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева 
комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу 
пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере 
наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на 
јавни позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава предлог 
коначне листе крајњих корисника и исти доставља Градском већу. 

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на огласној табли Градске 
управе и званичној интернет страници Града. 

Градско веће усваја коначну листу крајњих корисника бесповратних 
средстава за спровођење мера енергетске санације, која се објављује на огласној 
табли и интернет страници Града и на основу које се закључују уговори између 
града и крајњих корисника. 



 
Члан 23. 

 

Уколико Град током трајања Јавног позива не прими довољан број важећих 
пријава за неку од мера предвиђених јавним позивом, Комисија ће повећати број 
корисника средстава за другу меру зависно од броја пристиглих пријава. 

Уколико се не утроше планирана средства за неку од меру, средства ће се 
доделити следећем кориснику који испуњава услове, према листи корисника. 

 
Исплата средстава 

Члан 24. 
 

Град ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима а не 
крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату 
директном кориснику целокупну своју обавезу након завршетка реализације мере. 

Услов да се директном кориснику пренесу средства је потврда Комисије да 
су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин 
предао приликом пријављивања за одређену меру као и у складу са записником 
Комисије приликом првог изласка. Корисник субвенција, након добијања решења 
за доделу бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације, 
набавља добра и услуге од привредног субјекта чију је профактуру или предрачун 
приложио уз пријаву на јавни позив. 

Корисник субвенција дужан је да активности на реализацији мера 
енергетске санације заврши најкасније до рока утврђеног у тексту јавног позива.  

Крајњи корисник мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће 
доставити надлежној Комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним 
субјектима у складу са закљученим уговором. 

Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи 
од износа субвенције. 

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија. 
Уколико из неког разлога корисник не може да реализује набавку од 

одабраног привредног субјекта, има право да изврши набавку од другог субјекта 
са листе и да о томе, пре реализације набавке обавести Комисију и достави јој 
нову профактуру или предрачун. 

Уколико новоизабрани привредни субјект изда предрачун или профактуру у 
већем износу од претходног привредног субјекта, корисник субвенција сноси 
разлику трошкова, а уколико је дата вредност мања, Град ће смањити одобрени 
износ у складу са претходно одобреним процентом. 

 
Члан 25. 

 

Средства која се, у складу са овим Правилником, одобре за реализацију 
мера енергетске санације преносе се привредним субјектима, на основу писане 
сагласности физичких лица коме су иста одобрена решењем, након што: 

- стручна комисија утврди да су активности у потпуности реализоване, о 
чему ће сачинити записник; 

- физичко лице за извршене радове или набављену робу или извршене 
услуге уплати привредном субјекту разлику између укупне вредности 
инвестиције и одобрених субвенција, 

- привредни субјект достави Граду захтев за исплату средстава са 
пратећом документацијом о реализацији. 
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III ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
Члан 26. 

 

Комисија прати реализацију мера енергетске санације и врши контролу 
реализације. 

Праћење реализације мера обухвата: 
- најављене и ненајављене мониторинг посете; 
- увид у релевантну документацију насталу у току реализације активности 
- прикупљање информације о реализацији мера, 
- и обавља друге послове у циљу реализације мера. 

О утврђеној реализацији мера Комисија сачињава извештај и исти 
доставља Градском већу. 

Члан 27. 

Комисија је дужна да у складу са расположивим капацитетима: 
- спроведе најмање две најављене мониторниг посете ( на почетку и крају 
радова); 
- у случају да постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу 
уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора и законским 
оквиром и др.  

 
Извештавање 

Члан 28. 
Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације, који садржи 

информације о спроведеним активностима и утрошеним финансијским 
средствима, уочене недостатке у имплементацији активности и њихове узроке, 
комисија подноси Градском већу. 

Директни корисници средстава који изводе радове на енергетској санацији 
дужни су да Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације 
активности и увид у сву потребну документацију. 

 
Објављивање 

Члан 29. 

Завршни извештај се објављује на званичној интернет страници Града. 

Чување документације 
Члан 30. 

Документација настала у поступку суфинансирања мера енергетске 
санације чува се у складу са важећим прописима. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 31. 

 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу града Краљева“. 

Градско веће града Краљева                         
Број: 011-204/2021-І             Председавајући Градског већа 
Дана:19.07.2021. године                        Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                              Вукман Ракочевић, с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

    



 
Градско веће градa Краљева на Tридесет осмој (редовној) седници  одржаној дана 

19. јула 2021. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-
др.закон, 95/18, 86/19-др. закон и 157/20-др.закон), Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16 и 
95/18), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 88/16), чланова 36, 56. и 57. Одлуке о Градској управи града 
Краљева („Службени лист града Краљева“ број 32/16, 22/17, 5/19, 31/19 и 20/21), члана 
19. Одлуке о Градском правобранилаштву града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 31/19), члана 8. став 5. Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/09), Одлуке о оснивању Службе 
за интерну ревизију органа и служби града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 28/18), чланова 5. и 8. Одлуке о Локалном омбудсману града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 13/19), Кадровског плана у Градској управи града Краљева, 
Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града 
Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и 
служби града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20), на 
предлог начелника Градске управе града Краљева, усвојило је 
 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА 

o 
организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, 

Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града 
Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију 

органа и служби града Краљева 
 
 

Члан 1. 
 

У члану 67. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској 
управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску 
инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну 
ревизију органа и служби града Краљева („Службени лист града Краљева“ број 14/21; у 
даљем тексту - Правилник), тачка 6.1.3. Одсек за послове Градоначелника, протокол и 
информисање после радног места број 14. додаје се ново радно место 14.а. које гласи: 

 
 

14.а.  Радно место за послове протокола – II 
Звање: Млађи саветник број службеника: 1 

 
Опис послова: Врши административне и стручне послове у вези са 

протоколарним обавезама функционера Града, припрема програме посета и обавља 
друге послове за одржавање догађаја, свечаности и манифестација Града; обавља 
послове организовања протокола поводом Свечане и Комеморативне седнице Скупштине 
града, стара се о међународној сарадњи и врши послове у вези са дочеком и 
организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета представника и делегација 
града у оквиру међуопштинске и међународне сарадње; води евиденцију о поклонима; 
припрема информације и саопштења о раду органа Града и о важним догађајима о Граду; 
сачињава извештаје и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.    

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и 2. 
Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе; 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару. 

 
Члан 2. 

 
У члану 67. тачка 6.2.1. Одсек за општу управу, радно местo број 22. брише се. 

Члан 3. 

У члану 67. тачка 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 23. број 
службеника „2“ убудуће треба да стоји „3“. 

 
Члан 4. 

 
У члану 67. тачка 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 26. после 

речи „Богутовац“ додају се речи „Роћевићи и Самаила“. 

Члан 5. 

У члану 67. тачка 6.2.1. Одсек за општу управу, радно местo број 28. брише се. 

Члан 6. 

У свему осталом Правилник који је објављен у „Службеном листу града Краљева“ 
број 14/21 остаје на снази. 

Члан 7. 

Овај Правилник о изменама и допунама Правилника o организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском 
правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, 
Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби 
града Краљева ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичној интернет 
презентацији града Краљева: www.kraljevo.rs, на огласној табли града Краљева као и у 
„Службеном листу града Краљева''. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за 
буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за 
интерну ревизију органа и служби града Краљева урађене су у складу са Кадровским 
планом. 
            Предлаже се Градском већу града Краљева да усвоји Измене и допуне 
Правилника o организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 
Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију 



града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију 
органа и служби града Краљева. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-214/2021-І      
Дана: 19.07.2021. године 
 
  
 
                                                              Председавајући Градског већа 
                                         Заменик градоначелника града Краљева 

                                                                           Вукман Ракочевић, с.р. 
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         На основу члана 24. став 2, члана 87. став 3. и члана 121. став 1 Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“ број 6/19-пречићен текст) и члана 
13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021.годину („Службени лист града 
Краљева“, број 52/20 и 20/21), 
         Градско веће града Краљева, на Тридесет осмој (редовној) седници одржаној 
19.јула 2021.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о распореду коришћења буџетских средстава за Градску управу, у оквиру 

програма 15-Опште услуге локалне самоуправе 
 

I 

           Утврђује се распоред коришћења буџетских средстава за Градску управу у 
оквиру програма 15-Опште услуге локалне смоуправе, Раздео 05, Глава 01, 
Програм 0602, Функција 130, Програмска активност 0001, планираних Одлуком о 
буџету града Краљева за 2021.годину за Месне заједнице, појединачно, на 
следећи начин: 

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Раздео 05 , Глава 01, Програм 0602, Функција 130, Програмска активн.0001 

ПОЗИЦИЈА 164, ЕК.КЛАСИФИКАЦИЈА 424, МЗ у износу од 1.000.000,00: 
Месна заједница Толишница- 150.000,00 
Месна заједница Грдица-150.000,00 
ПОЗИЦИЈА 165, ЕК.КЛАСИФИКАЦИЈА 425, ДОМОВИ КУЛТУРЕ МЗ у износу од 
2.000.000,00: 
Месна заједница Буковица-450.000,00 
Месна заједница Витановац-550.000,00 
Месна заједница Мусина река-600.000,00 
Месна заједница Обрва-400.000,00 
ПОЗИЦИЈА 174. ЕК.КЛАСИФИКАЦИЈА 511, ДОМОВИ КУЛТУРЕ у износу од 
13.700.000,00: 
Месна заједница Бресник-900.000,00  
Месна заједница Витановац-200.000,00 
Месна заједница Врдила-300.000,00 
Месна заједница Каменица-2.300.000,00 
Месна заједница Лешево-500.000,00  
Месна заједница Роћевићи-400.000,00  
Месна заједница Рудно-3.140.000,00  
Месна заједница Стубал-1.860.000,00  
Месна заједница Тавник-1.000.000,00 
Месна заједница Тепечи-1.000.000,00 
Месна заједница Хигијенски завод-1.100.000,00  
Месна заједница Цветке-1.000.000,00  

201.



II 
 

 О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева. 
 

III 
 
 Решење доставити: начелнику Градске управе града Краљева, Одељењу за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева и уз материјал са седнице. 
 

IV 
 
 Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
           Дана 21.јуна 2021.године Скупштина града Краљева донела је Одлуку о 
изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021.годину („Службени 
лист града Краљева“, борј 20/21). Поступајући у складу са одредбама члана 13. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021.годину („Службени лист града Краљева“ 
број 52/20), а сагледавајући извршење буџета града Краљева до јуна 2021. године 
и обим расположивих средстава за 2021.годину, као и уважавајући предлоге и 
иницијативу свих месних заједница са територије града Краљева, извршена је 
анализа могућности и приоритета, те је утврђен распоред коришћења буџетских 
средстава за објекте града Краљева, дате на коришћење месним заједницама 
(Домове културе-МЗ) у 2021. години на начин исказан у диспозитиву овог решења 
и у складу са прегледом капиталних инвестиција који је приказан појединачно по 
месним заједницама и по економским класификацијама и што чини његов 
саставни део. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-203/2021-І      
Дана:19.07.2021. године 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                       Председавајући Градског већа  
                                            Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                               Вукман Ракочевић, с.р. 
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На основу члана 99. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 153/2021), члана 63. став 1. 
тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19), 
 Градско веће града Краљева, на Тридесет осмој (редовној) седници 
одржаној  19.јула 2021. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА КРАЉЕВА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 
ПОНУДА 

 
 

I 
 

Расписује се јавни оглас ради спровођења поступка отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини, прикупљањем понуда јавним 
огласом,  ради привођења планираној намени и  то за следеће катастарске 
парцеле: 
  
 Локација бр. 1 - поред  игралишта ФК „Чибуковац“, и то: 
- катастарска парцела број 3170/11 КО Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 31 а 80 м2, почетна цена у износу од 14.310.000,00 
динара, 

- катастарска парцела број 3170/8 КО Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште површине 28 а 00 м2, почетна цена у износу од 12.600.000,00 
динара, 
- катастарска парцела број 3178 КО Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште површине 31 а 31 м2, почетна цена у износу од 14.089.500,00 
динара. 

 
 Локација бр. 2 - код бившег погона „Папирпромет“  у Чибуковцу, и то:  
- катастарска парцела број 2824/2 КО Краљево, неизграђено грађевинско 
земљиште површине 24 а 78 м2, почетна цена у износу од 8.673.000,00 
динара. 

 
 Локација бр. 3 – поред надвожњака на „Ибарској магистрали“ 
- катастарска парцела број 262/1 KO Чибуковац, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 19 а 04 м2, почетна цена у износу од 1.904.000,00 
динара. 

 

202.



 Локација бр. 4 -  у „Воћаревим ливадама“  
- катастарска парцела број 246/238 КО Ковачи, неизграђено грађевинско 
земљиште површине 2 а 34 м2, почетна цена у износу од 468.000,00 динара. 

 
II 
 

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта за локацију 1, из 
члана 1. овог решења, одређена је у складу са законом и износи 4.500,00 
динара по m2 за  парцелe 3170/11, 3170/8 и 3178,све КО Краљево. 
            Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта за локацију 2, из 
члана 1. овог решења, одређена је у складу са законом и износи 3.500,00 
динара по m2 за  парцелу 2824/2 КО Краљево. 
  Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта за локацију 3, из 
члана 1. овог решења, одређена је у складу са законом и износи 1.000,00 
динара по m2 за  парцелу 262/1KO Чибуковац. 
            Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта за локацију 4,  из 
члана 1. овог решења, одређена је у складу са законом и износи 2.000,00 
динара по m2 за  парцелу 246/238 KO Ковачи. 
 
 

III 
 

Стручна комисија, која је именована Решењем Градског већа града 
Краљева на основу овог решења и на основу Програма отуђења 
грађевинског земљишта, сачиниће текст огласа за локације 1, 2, 3. и 4 и 
спровести поступак прикупљањем писмених понуда. 
 
 

IV 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто се објављује у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 26.марта 
2021.године донела Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини града Краљева, а на седници одржаној 21. јуна 2021. године Допуну 
Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева. 

Правни основ за доношење овог решења је члан 99. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 
153/2021) којим је прописано да се отуђење неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној својини спроводи прикупљањем понуда јавним огласом 
по тржишним условима у складу са овим законом. 

Чланом 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст ) прописано је да Градско веће 
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града Краљева доноси Одлуку о расписивању јавног огласа ради отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини Града. 

Чланом 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града 
Краљева“ број 11/15 и 31/19), прописана је надлежност Градског већа града 
Краљева да доноси Одлуку о расписивању јавног огласа ради отуђења 
грађевинског земљишта.  
          Ово решење је коначно. 
 
          ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити 
жалба већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном 
суду, у року од 30 дана од дана његовог достављања. 
              
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-206/2021-І      
Дана:19.07.2021. године 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                 Председавајући Градског већа 
                              Заменик градоначелника града Краљева 

                                                      Вукман Ракочевић, с.р. 



На основу члана 99. став 12. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 153/2021), члана 63. став 1. тачка 20. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 
4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева", број  
11/15 и 31/19), 

Градско веће града Краљева, на Тридесет осмој (редовној) седници 
одржаној  19.јула 2021. године, донело је 
 
 
       Р Е Ш Е Њ Е  
 
 

I 
 
   Преноси се право јавне својине на Републику Србију за потребе 
корисника Министарства правде на следећој непокретности која је јавна 
својина града: 

 непокретност коју чини градско грађевинско земљиште површине 
7425м2 у улици  Др Драгомира Карајовића, на кат. парцели 2880/1 уписаној у 
листу непокретности 1659 КО Краљево.  

 
 

      II 
 
 Непокретност ближе описана у ставу I овог решења преноси се на 
Републику Србију без накнаде, ради изградње зграде за потребе Министарства 
правде-Привредног суда у Краљеву, Прекршајног суда у Краљеву, посебних 
одељења Вишег суда у Краљеву и Вишег јавног тужилаштва у Краљеву .  
 
      III 
 
 Односи између града Краљева и Републике Србије коју заступа 
Републичка Дирекција за имовину  након правноснажности овог решења  биће 
уређени уговором о преносу јавне својине грађевинског земљишта, односно 
предметнe катастарскe парцелe, који ће закључити градоначелник у име града 
Краљева и исти ће бити оверен пред Јавним бележником у Краљеву. 
 

IV 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 
 
            O б р а з л о ж е њ е 
 
 

Министарство правде у оквиру својих надлежности поднело је захтев 
дана 04.06.2020. године за пренос права јавне својине на непокретности ,ради 
изградње зграде за потребе Министарства правде-Привредног суда у Краљеву, 
Прекршајног суда у Краљеву и посебних одељења Вишег суда у Краљеву и 
Вишег јавног тужилаштва у Краљеву .  
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Имајући у виду потребу Министарства правде за обезбеђењем 
квалитетног пословног простора за смештај Привредног суда у Краљеву, 
Прекршајног суда у Краљеву и посебних одељења Вишег суда у Краљеву и 
Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, исти су упутили захтев да су 
заинтересовани за изградњу нове зграде за потребе наведених правосудних 
органа у Краљеву на понуђеној локацији у улици Др Драгомира Карајовића,  
чиме би се трајно решио проблем смештаја и обезбедили одговарајући услови 
за рад истих 

Министарство правде између осталог обавља и послове државне управе 
који се односе на организацију и рад правосудних органа. 

Одлуком о доношењу треће измене Плана генералне регулације „Центар 
и Чибуковац“ на предметној катастарској парцели је планом предвиђена 
изградња зграде суда. 

Чланом 99. став 12. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019, 9/2020 и 153/2021) прописано је да се изузетно може отуђити 
грађевинско земљиште када се ради о међусобном располагању између 
власника грађевинског земљишта у јавној својини и када се ради о реализацији 
пројеката за изградњу објекта од значаја за Републику Србију. 

Чланом 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и чланом 4.Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краљева", број  11/15 и 31/19) прописана је 
надлежност Градског већа града Краљева везана за располагање и 
управљање грађевинским земљиштем које је јавна својина Града у складу са 
законом 

На основу свега напред наведеног ради боље организације и 
ефикасности рада између власника носиоца права јавне својине  донета је 
одлука наведена у ставу I. диспозитива овог решења. 
            Ово решење је коначно. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити 
жалба већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном 
суду, у року од 30 дана од дана његовог достављања. 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-207/2021-І      
Дана:19.07.2021. године 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                 Председавајући Градског већа 
                              Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                          Вукман Ракочевић, с.р.                 
 
 



 На основу члана 27. став 10. и став 11. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 20. став 3. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 63. став 1. тачка 
13. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), члана 38. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 22/18) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018- аутентично 
тумачење) 
          Градско веће града Краљева, на Tридесет осмој (редовној) седници  
одржаној 19. јула 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
 Отуђује се покретна ствар из јавне својине и то мопед марке PIAGGIO 
тип LIBERTI 50 2T, број шасије ZAPC4910000018448, број мотора C426M42205, 
година производње 2014, Ивану Луковићу из Краљева, Жича 400, 36221 Жича, 
у поступку покренутом решењем Градског већа града Краљева број 011-
134/2021-I од 07.06.2021. године.   
 

II 
 

           Покретна ствар ближе описана у ставу 1. диспозитива овог решења 
отуђује се по цени од 119.000,00 динара Ивану Луковићу из Краљева, Жича 
400, 36221 Жича, као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног 
огласа од 25.06.2021. године објављеном у недељном листу „Ибарске новости“ 
и интернет презентацији Града Краљева. 
         Цена отуђења за покретну ствар ближе описану у ставу 1. овог члана ће 
се исплатити у целости пре закључења уговора, а најкасније у року од 20 дана 
од дана ступања на снагу овог решења. 
 

III 
 

          Односи између града Краљева и Ивана Луковића из Краљева, након 
правноснажности овог решења биће уређени уговором о отуђењу покретне 
ствари, који ће закључити градоначелник у име града Краљева и исти ће бити 
оверен пред Јавним бележником у Краљеву. 
 
 

IV 
           Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу града Краљева“. 
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V 
 

 Решење доставити Одељењу за управљање имовином Градске управе 
града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за заједничке послове Градске управе града Краљева, 
члановима Комисије и понуђачу. 
 

 
O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
        Одељење за заједничке послове Градске управе града Краљева упутило 
је Комисији за отуђење покретних ствари из јавне својине града Краљева 
дописе број 370/21 од 18.03.2021. године и 370-1/21 од 07.05.2021. године, 
којим је обавестило Комисију о потреби отуђења путничких моторних возила 
која су јавна својина града Краљева, а не користе се због техничке 
неисправности и некомплетности.  
         Решењем Градског већа града Краљева број 011-182/2020-I од 
27.07.2020. године образована је Комисија за отуђење покретних ствари из 
јавне својине.  
       Решењем Градско већа града Краљева број 011-134/2021-I од 07.06.2021. 
године, покренут је поступак отуђења покретних ствари- возила из јавне 
својине града Краљева и расписан је јавни оглас за отуђење покретних ствари 
из јавне својине града Краљева. 
      Јавни оглас за отуђење покретне ствари, ближе описане у ставу 1. ове 
одлуке је објављен на интернет презентацији Града Краљева и у недељном 
листу „Ибарске новости“ дана 25.06.2021. године. Рок за подношење понуда је 
био 12.07.2021. године.  
        До окончања рока за подношење понуда  за возило ближе описано у члану 
1. овог решења пристигле су укупно  4 (четири) понуде. 
        Комисија је приступила отварању понуда 12.07.2021. године, о чему је 
сачинила записник број 18/21 од 21.06.2020. године. Пре отварања понуда 
Комисија је констатовала да су све понуде пристигле у року као и да су 
прописно запечаћене и да нису оштећене. 
        Након отварања понуде комисија је констатовала да су сви понуђачи 
доставили све тражене документе и доказ о уплати депозита, као и да је 
понуђач Иван Луковић из Краљева понудио највишу цену за возило наведено 
под редним бројем 5.  
        Чланом 36. став 3. Одлуке о прибављању располагању и управљању 
стварима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева 
предвиђено је да: „ Градско веће, на предлог организационе јединице Управе 
надлежне за вођење евиденције о покретним стварима, доноси акт о отуђењу 
покретних ствари из јавне својине Града и објављује оглас о спровођењу 
поступка јавног надметања или прикупљања писаних понуда.“ 
        Чланом 36. став 4. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева 
предвиђено је да текст јавног огласа, израђује организациона јединица Управе 
надлежна за управљање имовином.“ 
        Чланом 37. став 1. Одлуке о прибављању располагању и управљању 
стварима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева 
предвиђено је да: „Поступак отуђења покретних ствари из јавне својине Града 



јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда спроводи Комисија за 
отуђење покретних ствари из јавне својине Града, коју образује Градско веће. 
       Чланом 20. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2018) предвиђено је: „Поступак разматрања 
приспелих понуда спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна 
благовремена и потпуна понуда“. 
        На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.   
        Ово решење је коначно. 
 
         ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити 
жалба већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном 
суду, у року од 30 дана од дана достављања решења. 
 
 

 
Градско веће града Краљева 
Број: 011-209/2021-І      
Дана:19.07.2021. године 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                          Председавајући Градског већа 
                                     Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                               Вукман Ракочевић, с.р. 
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Број 24 - Страна 32                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        19. јул 2021. године

                                                                                     
 На основу члана 58. став 2. и члана 69. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 46. став 2. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 
63. тачка 2), члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 13. и 22.  
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21),  
 Градско веће града Краљева, на Tридесет осмој (редовној) седници  одржаној 
19. јула 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
  1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину - 
Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 178, 
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева 
Одељења за друштвене делатности Градске управе града Краљева III Број: 210/21 
од 14.07.2021. године, одобравају се средства у износу од 867.000,00 динара за 
санацију дела крова на фискултурној сали ОШ „Вук Караџић'' Рибница. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се 
за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у оквиру 
Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 2002 – Основно образовање  и 
васпитање, Функциja 912, Програмска актив./пројекат 0001 – Функционисање 
основних школа, Позиција 138, Економска класификација 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти износу од 867.000,00 динара за санацију дела крова на 
фискултурној сали ОШ „Вук Караџић'' Рибница. 
 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева и Основна школа ''Вук Караџић'' Рибница.  
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 

                             Образложење 
 

 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева је на 
основу дописа Основне школе „Вук Караџић'' Рибница број 857 од 12.07.2021. 
године, поднело захтев за ангажовање средстава из текуће буџетске резерве III Број: 
210/21 дана 14.07.2021. године за износ од 867.000,00 динара Одељењу за привреду 
и финансије Градске управе града Краљева за санацију дела крова на фискултурној 
сали ОШ „Вук Караџић'' Рибница.                                        

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве 
користе за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог 
Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси решење 
о употреби средстава текуће буџетске резерве и да се средства текуће буџетске 
резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године. 
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   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 

града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Основној школи 
„Вук Караџић'' Рибница, Управи за трезор и архиви. 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-215/2021-І      
Дана: 19.07.2021. године 
 
 
 
                                                       Председавајући Градског већа  
                                              Заменик градоначелника града Краљева 

                                           Вукман Ракочевић, с.р. 
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Број 24 - Страна 34                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        19. јул 2021. године

                                                                                     
 На основу члана 58. став 2. и члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20), члана 46. став 2. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 
63. тачка 2), члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 13. и 22.  
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21),  
 Градско веће града Краљева, на Tридесет осмој (редовној) седници  одржаној 
19. јула 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
  1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину - 
Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 178, 
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева 
Заменика градоначелника града Краљева Број: 1881/21 од 16.07.2021. године, 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 1.000.000,00 динара за потребе израде 
пројекта заштите од пожара и изменā и допунā пројекта аутоматске детекције и 
дојаве пожара за Основну школу „Свети Сава“. 
 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се 
за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у оквиру 
Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Функција 130 – Опште услуге, Програмска активност/Пројекат 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Позиција 174, Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 1.000.000,00 динара. 
 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева.  
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 

                             Образложење 
 

      Заменик градоначелника града Краљева је, на основу Захтева 
координатора пројекта број 1875/21 од 15.07.2021. године, Изјашњења надзорних 
органа од 15.07.2021. године, а у складу са Уговором о правима и обавезама 
Канцеларије за управљање јавним улагањима (заведен под бројем 351-01-64/2017-
01) и града Краљева у реализацији пројекта изградње објекта Основне школе „Свети 
Сава“ са фискултурном салом (заведено под бројем 1936/19 од 03.07.2019. године), 
поднео захтев за ангажовање средстава текуће буџетске резерве број 1881/21 дана 
16.07.2021. године Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева за износ од 1.000.000,00 динара за обезбеђење средстава за израду 
пројекта заштите од пожара и измена и допуна пројекта аутоматске детекције и 
дојаве пожара за Основну школу „Свети Сава“.                                   
               Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве 
користе за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог 
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Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси решење 
о употреби средстава текуће буџетске резерве и да се средства текуће буџетске 
резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године. 

  Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,  
Управи за трезор и архиви. 

 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-216/2021-І      
Дана: 19.07.2021. године 
 
  
 
                                                               Председавајући Градског већа 
                                            Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                                        Вукман Ракочевић, с.р.       
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Број 24 - Страна 36                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        19. јул 2021. године

         На основу члана 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), у вези са чланом 38. став 1. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 
52/20 и 20/21),  
          Градско веће града Краљева на Тридесет осмој (редовној) седници одржаној 
дана 19.јула 2021.године,  донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 

I 

          Даје се сагласност на Решење начелника Градске управе града Краљева 
број 1415/2021 од 09.07.2021. године којим је утврђенa расподелa коришћења 
буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница за 2021. годину 
по Одлуци o изменама и допунама Одлуке о  буџету града Краљева за 2021. 
годину. 
          Саставни део овог закључка је Решење начелника Градске управе града 
Краљева број 1415/2021 од 09.07.2021. године које садржи Распоред буџетских 
средсава индиректним корисницима буџета месним заједницама за 2021.  годину 
по Одлуци о изменама и допунама Одлуке  о буџету града Краљева за 2021. 
годину. 
 

II 

         Закључак доставити: Начелнику Градске управе града Краљева, Одељењу 
за заједничке послове Градске управе града Краљева, Одељењу за послове 
органа Града, месним заједницама и уз материјал седнице. 
 
 

III 

       Закључак и решење са Распоредом буџетских средстава објавити у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 06-227/2021-І      
Дана:19.07.2021. године 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                       Председавајући Градског већа  
                                            Заменик градоначелника града Краљева 
                                                                               Вукман Ракочевић, с.р. 
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             На основу члана 35. тачка 9. Одлуке о Градској управи града Краљева 
(Службени лист града Краљева број 22/21-пречишћен текст), у вези са  чланом 38. 
став 1. Одлуке о буџету  града Краљева за 2021 („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20),  

           начелник Градске управе града Краљева, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Утврђује се расподелa коришћења буџетских средстава индиректним 
корисницима месним заједницама-по Одлуци  о изменама и допунама Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“ број 20/21 
од 21.06.2021.године),  у укупном износу од 14.400.000,00 динара. 

 

II 

Ово решење доставити Градском већу града Краљева ради давања 
сагласности. 

 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 1415/2021 
Датум: 09.07.2021.године 
 
 
 
 
                                                                                  НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                Јелена Бекчић, дипл.правник, с.р. 
 

19. јул 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 24 - Страна 37
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Број 24 - Страна 38                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        19. јул 2021. године



19. јул 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 24 - Страна 39



Број 24 - Страна 40                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА                        19. јул 2021. године



 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
                                     
 
            АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 

 
196. Решење о образовању Комисије за оцењивање и рангирање пријава за доделу 

средстава за замену постојећих котлова индивидуалних система грејања који 
користе угаљ или дрва, котловима на гас или пелет у 2021.години на територији 
града Краљева............................................................................................................. 
. 

197. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, IV број:1845/2021 од 12.  јула  2021. године……………… 
 

198. Решење о измени Решења о образовању Јединице за управљање пројектом 
стамбене обнове после земљотреса у Краљеву и именовању дела Сталног 
тима Јединице за управљање пројектом………………………………………………… 
 
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

199. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова…………………………………………………………………. 
 

200. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и система-
тизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском право-
бранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, 
Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и 
служби града Краљева……………………………………………................................ 
 

201. Решење о распореду коришћења буџетских средстава за Градску управу у 
оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе……………………………. 
 

202. Решење о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у 
јавној својини града Краљева прикупљањем писмених понуда……………………... 
 

203. Решење о преносу права јавне својине на Републику Србију за потребе кори-
сника Министарство правде на непокретности коју чини градско грађевинско 
земљиште у Улици Др Драгомира Карајовића, на кп број 2880/1 КО Краљево…… 
 

204. Решење о отуђењу покретне ствари из јавне својине – мопед марке PIAGGIO 
тип LIBERTI 50 2T, Ивану Луковићу из Краљева, као најповољнијем понуђачу,  
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205. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за санацију дела 
крова на фискултурној сали ОШ „Вук Караџић“ Рибница…………………………….. 
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206. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за потребе израде 
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тских средстава индиректним корисницима месним заједницама за 2021. годину 
по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. 
годину…………………………………………………………………………………………... 
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сницима месним заједницама за 2021. годину по Одлуци о изменама и 
допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину  са Распоредом 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет четврта - Главни и одговорни уредник
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале 

претплатнике
Штампа: “Колор Принт” доо за графичку и издавачку делатност  Лаћарак - е пошта: office@kolorprint.rs
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