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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 27 - 20. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
58. став 1, тачка 3. и 5, 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 финансирању пројекта: Конзервација пет текстилних предмета XIX века из 
Ризнице манастира Студеница, закљученог између Министарства културе и 
информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-1500/2021-02 дана 
25.06.2021. године) и Народног музеја Краљево (заведен под бројем 01-281 дана 
30.07.2021.године) пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 16.07.2021. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 15) у износу од 
610.500,00 динара, распоређују се Народном музеју Краљево за финансирање 
уговореног Пројекта.  

           2. По основу уплате 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 износ 
наменског трансфера од  610.500,00 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, 
увећавају се: 

- Позиција 218, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 
540.100,00 динара и 

- Позиција 220, Економска класификација 426 – Материјал, у износу од 70.400,00 
динара (све извор 07). 

        4. Обавезује се корисник одобрених наменских средстава – Народни музеј 
Краљево да средства у износу  од 610.500,00 динара користи искључиво за реализацију 
Пројекта из тачке 1. овог решења. 
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        5. Обавезује се Народни музеј Краљево као корисник средстава да Извештај 
о реализацији пројекта из тачке 1. овог решења са доказима о наменском коришћењу 
финансијских средстава поднесе Министарству културе и информисања Републике 
Србије у року од 15 дана од дана завршетка Пројекта. 
         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 финансирању пројекта: Конзервација пет текстилних 
предмета XIX века из Ризнице манастира Студеница, закљученог између Министарства 
културе и информисања Републике Србије (заведен под бројем 451-04-1500/2021-02 
дана 25.06.2021. године) и Народног музеја Краљево (заведен под бројем 01-281 дана 
30.07.2021.године) пренета у корист буџета града Краљева на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-733144843-53 код Управе за трезор дана 16.07.2021. године као 
текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова (извод 15) у износу од 
610.500,00 динара, средства се распоређују Народном музеју Краљево за финансирање 
пројекта: Конзервација пет текстилних предмета XIX века из Ризнице манастира 
Студеница. 
            Народни музеј Краљево се дописом бр. 01-286 од 05.08.2021.године  
изјаснио о расподели горе поменутих средстава на одговарајућу економску 
класификацију у складу са Пројектом који ће бити реализован у периоду јул-децемар 
2021.године. 
  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 
Број: 2132/2021 
Дана:16. августа 2021. године 
    
 
 
                                                                                    

                                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                    др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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      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 
58. став 1, тачка 3. и 5, 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 коришћењу средстава капиталног добровољног трансфера 
 
 

                  1. Наменска средства у износу од 74.826,00 динара уплаћена дана 
09.08.2021. године као капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у корист нивоа градова на уплатни рачун јавних прихода број 840-744241843-35 код 
Управе за трезор (извод број 2) по основу Уговора о донацији закљученог између 
Драгана Ранковића испред групе грађана МЗ Тавник, као донатора и Града Краљева, 
као примаоца донације (заведен под бројем 2031/21 дана 30.07.2021. године), 
користиће се за изградњу јавног осветљења на ТС Тавник 1 у Месној заједници Тавник.  

  2. По основу уплате капиталног добровољног трансфера од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ СЕ 
планирани приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину 
("Службени лист града Краљева" број 52/20  и 20/21) за износ капиталног добровољног 
трансфера од 74.826,00 динара (извор финансирања 08). 
  3. Средства у укупном износу од 74.826,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у 
оквиру  чланa 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист 
града Краљева" број 52/20  и 20/21) на Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 
1102 – Комуналне делатности, Функција 640 - Улична расвета, Програмска 
активност/Пројекат 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, Позиција 74, 
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, УВЕЋАЊЕМ планираних 
расхода апропријације за износ капиталног добровољног трансфера (извор 
финансирања 08). 
  4. Обавезује се Град Краљево, као прималац донације, да средства из 
тачке 1. овог решења користи за изградњу јавног осветљења у Месној заједници 
Тавник, а у складу са закљученим уговором о донацији.  
  5. О спровођењу и извршењу овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева и Јавно предузеће за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“. 
  6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

 
Уговором о донацији закљученим између Драгана Ранковића из Тавника, 

Тавник бр. 221, као донатора и Града Краљева, као примаоца донације, пренета су 
средства у износу од 74.826,00 динара, која ће бити употребљена за изградњу јавног 
осветљења у Месној заједници Тавник. 
 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, Јавном 
предузећу за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, Управи за трезор -  
филијала Краљево и архиви. 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2141/2021 
Дана:17. августа 2021. године 
    

     
 

 
                                                                                    

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



20.август 2021. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА        Број 27 - Страна 5

  
                 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 
58. став 1, тачка 3. и 5, 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 коришћењу средстава капиталног добровољног трансфера 

 
 

                  1. Наменска средства у износу од 172.020,00 динара уплаћена дана 
05.08.2021. године као капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у корист нивоа градова на уплатни рачун јавних прихода број 840-744241843-35 код 
Управе за трезор (извод број 1) по основу Уговора о донацији закљученог између 
Милана Матковића испред групе грађана МЗ Богутовац, као донатора и Града Краљева, 
као примаоца донације (заведен под бројем 2049/21 дана 04.08.2021. године), 
користиће се за изградњу јавног осветљења у Месној заједници Богутовац.  

  2. По основу уплате капиталног добровољног трансфера од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова из тачке 1. овог решења, УВЕЋАВАЈУ СЕ 
планирани приходи и примања Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину 
("Службени лист града Краљева" број 52/20  и 20/21) за износ капиталног добровољног 
трансфера од 172.020,00 динара (извор финансирања 08). 
  3. Средства у укупном износу од 172.020,00 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у 
оквиру  чланa 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист 
града Краљева" број 52/20  и 20/21) на Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 
1102 – Комуналне делатности, Функција 640 - Улична расвета, Програмска 
активност/Пројекат 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, Позиција 74, 
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, УВЕЋАЊЕМ планираних 
расхода апропријације за износ капиталног добровољног трансфера (извор 
финансирања 08). 
  4. Обавезује се Град Краљево, као прималац донације, да средства из 
тачке 1. овог решења користи за изградњу јавног осветљења у Месној заједници 
Богутовац, а у складу са закљученим уговором о донацији.  
  5. О спровођењу и извршењу овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева и Јавно предузеће за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“. 
  6. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

Уговором о донацији закљученим између Милана Матковића из 
Краљева, Карађорђева бр. 209, као донатора и Града Краљева, као примаоца донације, 
пренета су средства у износу од 172.020,00 динара, која ће бити употребљена за 
изградњу јавног осветљења у Месној заједници Богутовац. 
 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, Јавном 
предузећу за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, Управи за трезор -  
филијала Краљево и архиви. 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 2142/2021 
Дана:17. августа  2021. године 
    

     
 
                                                                                    

                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                           др Предраг Терзић, дипл. политиколог, 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), 
чланова 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) и члана 23. 
Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова („Сл.лист. града Краљева“, бр. 24/21), 
  Градско веће  града Краљева, на Четрдесет другој (ванредној) седници 
одржаној дана 20. августа 2021. године, донело је 
 

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

I У Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда и 
породичних кућа и станова („Сл.лист града Краљева“, број 24/21) у члану 4 став 1. 
тачка 1. се брише а тачке 2. и 3. се мењају и гласе: 

„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 2.060.000,00 динара. 

 
3. Замена (набавка 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 2.060.000,00 динара.“ 

 
II   Овe Измене ступају на снагу даном дошења. 

 
III  Измене Правилника објавити „Службеном листу града Краљева“. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-243/2021-I 
Датум: 20. 08. 2021. године 
                                                                             Председник Градског већа 
                                                                          градоначелник града Краљева 
                                                                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 

227.
АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
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             На основу члана 94. став 6. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Сл. гласник РС“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018, 31/19 и 9/2020), 
члана 5. Одлуке о такси превозу путника („Службени лист града Краљева“, број 
41/20), и члана 63.став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19),  
 
          Градско веће града Краљева, на Четрдесет другој (ванредној) седници 
одржаној дана 20. августа 2021. године, донело је 
 
 

ОДЛУКУ О  ЦЕНАМА ЕЛЕМЕНАТА ТАКСИ ТАРИФЕ  ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

  
                             Члан 1.                            

          Овом одлуком утврђују се цене елемената Такси тарифе за обављање такси 
превоза путника  на територији града Краљева. 
 

    Члан 2.   
          Цена елемената Такси тарифе за обављање такси превоза путника на 
територији града Краљева за радне дане и суботу (06h до 22h) је: 
 
1.    СТАРТ – 160РСД; 
2.    ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ – 67РСД/км; 
3.    ВРЕМЕ ЧЕКАЊА  - 400РСД/1САТ; 
4.    ДОЛАЗАК  НА АДРЕСУ  - 0РСД; 
5.    ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30КГ – 50РСД/1КОМ, односно табеларно дато: 

Редни 
број Назив услуге 

  
     Такси тарифа 

РАДНИ ДАНИ И 
СУБОТА 

(06до 22h) 
1. СТАРТ 160 РСД 

2.  ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ 67 РСД 
3.  ВРЕМЕ ЧЕКАЊА 400 РСД/1ЧАС 
4.  ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ ПО ПОЗИВУ 0 РСД 
5.  ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30 КГ  50 РСД/1КОМ 

  

 Члан 3.   

           Цена  елемената Такси тарифе за обављање такси превоза путника  на 
територији града Краљева радним данима  од 22h-06h, недељом, државним 
празницима као  и верским празницима (Божић и Ускрс)- (00-24h) је: 
  
1.    СТАРТ – 160РСД; 

2.    ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ – 75РСД/км; 

3.    ВРЕМЕ ЧЕКАЊА  - 400РСД/1САТ; 

4.    ДОЛАЗАК  НА АДРЕСУ  - 0РСД; 

5.    ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30КГ – 50РСД/1КОМ, односно табеларно дато: 

228.
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Редни 
број 

  
  
  

Назив услуге 

  
     Такси тарифа 
 НОЋНА (22-06h), 
НЕДЕЉА (00-24h) 
ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ И 
ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ(00-
24h) 

1.  СТАРТ 160 РСД 
2.  ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ 75 РСД 
3.  ВРЕМЕ ЧЕКАЊА 400 РСД/1ЧАС 
4.  ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ ПО ПОЗИВУ 0 РСД 
5.  ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30КГ 50 РСД/1КОМ 

  

Члан 4. 

Такси превозник је у обавези да такси превоз обавља по  ценама елемената 
Такси тарифе за обављање такси превоза путника  на територији града Краљева, 
утврђеним овом одлуком.  

Члан 5. 

Цене елемената Такси тарифе за обављање такси превоза  путника на 
територији града Краљева, утврђене овом одлуком, примењују се без попуста и 
могућности бесплатних вожњи. 

Члан 6. 
  

          Ова одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 

Ступањем на снагу ове одлуке  престаје да важи Одлука о ценама елемената 
такси тарифе за обављање такси превоза путника на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 51/2020). 
  
  
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-240/2021-I 
Датум: 20. 08. 2021. године 
 
  
                                                                                  Председник Градског већа 
                                                                                Градоначелник града Краљева 
                                                                      др Предраг Терзић, дипл.политиколог, с.р. 
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На основу члана 15. Правилника о суфинсирању мера енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист града Краљева“, број 
24/21), члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст) и Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града 
Краљева за 2021. годину број 011-221/2021-I  од 21.07.2021. године, Градско веће 
града Краљева је на Четрдесет другој (ванредној) седници одржаној 20. августа 
2021. године, донело 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
I УТВРЂУЈЕ СЕ коначна листа вредновања и рангирања директних корисника 
пријављених на Јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Краљева за Меру 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 и за Меру 3 замена (набавка 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 према следећем табеларном приказу:  

 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ коначна листа вредновања и рангирања директних корисника 
пријављених на Јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Краљева за Меру 4 
–Набавка и инсталација котлова на природни гас или биомасу (дрвни пелет, брикет, 
сечка), грејача  прозора за породичне куће: 

 
 
 

Редни бр. Име привредног субјекта Број бодова 

1.  EXPRESPVC  DOO,  Kраљево, ул.Ђуре 
Дукића 66/а, мат.број 21594962 100,00 

2.  EURO-PVC  DOO,  Рашка, ул.Железничка 
бб, мат.бр.21239615 78,68 

3.  ТЕХНОМАГ  ПРОИНГ ДОО,  Краљево, 
ул.Београдска бр.64, мат.бр.20814209 78,62 

4.  
СУНЦЕ  МАРИНКОВИЋ ДОО, Крагујевац, 
Ул.Цара Константина бр.65, 
мат.бр.20059613  72,77 

5.  
СТАКЛОРЕКЛАМ  АД,  Лучани, 
ул.Драгише Мишовића бр.14, 
мат.бр.07246358 60,48 

Редни бр. Име привредног субјекта Број бодова 

1.  
РАДИЈАТОР ИНЖЕЊЕРИНГ  ДОО,  
Kраљево, ул.Живојина Лазића Солунца 
бр.6, мат.бр.17388673 100,00 

229.
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III   Ово решење је коначно.  
 
 
IV   Решење објавити „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 
129/2007...47/2018) између осталог је прописано да се град/општина преко својих 
органа, у складу са законом, стара о заштити животне средине. 

Чланом 69. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије  
(„Сл.гласник РС“, број 40/21) између осталог је прописано да се средства за 
финансирање или суфинансирање послова у области ефикасног коришћења енергије, 
који се односе на израду пројеката, програма и реализацију активности, обезбеђују из 
буџета Републике Србије, као и буџета јединице локалне самоуправе. 

Чланом 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије   
прописано је да надлежни орган јединице локалне самоуправе својим актом може 
утврдити посебне финансијске и друге подстицаје, оснивање буџетских фондова као и 
коришћење средстава из постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и 
других активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији, у складу са 
законом и прописима који регулишу рад ових органа. О својим активностима у смислу 
става 1. овог члана, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да обавести 
Министарство. 
У складу са Правилником о суфинасирању мера енергетске санације  стамбених зграда, 
породичних кућа и станова („Сл. лист града Краљева“, број 24/21) расписан је Јавни 
позив који је трајао од 20.07.2021 године до 04.08.2021.године. На конкурсу се пријавило 
7 привредних субјеката од којих су две биле неблаговремене тако да нису разматране. 
Након формирања прелиминарне листе привредних субјеката приговора није било, тако 
да је Комисија у складу са Јавним позивом  донела предлог коначне листе о избору 
привредних субјеката за реализацију мера предвиђених Правилником и Јавним позивом 
сходно бодовању према упутствима Министарства рударства и енергетике, на основу 
ког је Градско веће усвојило коначну листу. 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-241/2021-I 
Датум:  20. 08. 2021. године 
 
 

  Председник Градског већа  
Градоначелник града Краљева 

                                                                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
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