
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАЉЕВО-ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за инспекцијске послове 
Одсек за заштиту животне средине и  
инспекције за заштиту животне средине 
Број: VIII – 189/21 
Датум: 28.09.2021.године 
К Р А Љ Е В О 
 
На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења 

ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021.години на територији града 

Краљева (број Уговора 401-00-363/21-03 од 23.03.2021.год), члана 13. Правилника 

о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних 

система грејања у 2021. години на територији Краљева („Службени лист града 

Краљева”, број 22/2021) и Јавног конкурса који је расписало Градско веће дана 

19.07.2021.год. за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења 

ваздуха пореклом из индувидуалних извора на територији града Краљева у 2021. 

године број 011-205/2021-I 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 на седници одржаној дана 27.09. 2021. године утврдила је 

 ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПРИЈАВЉЕНИХ НА 

ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНИНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ Прелиминарна Листа корисника средстава пријављених на 

Јавном конкурсу за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења 

ваздуха пореклом из индувидуалних извора на територији града Краљева у 2021. 

години за субвенцију замене котлова који користе угаљ или дрво котловима на 

пелет  према следећем табеларном приказу:  

Замена  котлова индивидуалних  система грејања који користе угаљ или 
дрва котловима на пелет 

(до 40%  у односу на укупну предрачунску вредност или максимално 
80.000,00 динара са ПДВ-ом) 



 

II УТВРЂУЈЕ СЕ Прелиминарна Листа корисника средстава пријављених на 

Јавном конкурсу за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења 

Редни бр. Име и презиме подносиоца пријаве Број бодова 

1.  
Перо Мирковић 

37,5 

2.  
Зоран Станисављевић 

31 

3.  
Љубомир Станојевић 

26 

4.  
Милан Стојановић 

27 

5.  
Снежана Бијеловић 

26 

6.  
Жарко Павловић 

28 

7.  
Драган Бељаковић 

17 

8.  
Радомир Матовић 

19 

9.  
Зоран Мирковић 

16 

10.     
Вера Божовић 

16 

11.  
Милосав Стојковић 

11 

12.  
Драгутин Бањанац 

11 

13.  
Саша Јеремић 

14,5 

14.  
Милан Ратковић 

10 

15.  
Слободан Радосављевић 

6 

16.  
Живорад Дмитровић 

6 

17.  
Олга Вукобрат 

6 

18.  
Милан Ружић 

6 

19.  
Надежда Кошанин 

6 



ваздуха пореклом из индувидуалних извора на територији града Краљева у 2021. 

години за субвенцију замене котлова који користе угаљ или дрво котловима на гас 

према следећем табеларном приказу:  

III ОДБИЈАЈУ СЕ пријаве из разлога што садржина пријаве није у складу са Јавним 

конкурсом за суфинансирање реализације пројекта  смањења загађења ваздуха 

пореклом из индувидуалних извора на територији града Краљева у 2021. години 

за субвенционисање замене котлова индивидуалних система грејања који користе 

угаљ или дрво котловима на гас према следећем табеларном приказу: 

Замена  котлова индивидуалних  система грејања који користе угаљ или 
дрва котловима на гас 

(до 40%  у односу на укупну предрачунску вредност или максимално 
70.000,00 донара са ПДВ-ом) 

 

Редни бр. Име и презиме подносиоца пријаве Број бодова 

1. 
Љиљана Анђелковић Јетула  

34,5 

2. 
Милан Пршић 

18 

    3. Драган  Симовић 17 

    4. Десанка Кочевић 6 

Редни 
бр. 

Име и презиме 
подносиоца 

пријаве 

Разлог за одбијање пријаве 

1.  Драгиша Марковић 

Пријава није у складу са условима наведеним у 

члану 7. став. 1. тачка 7.  Правилника 

      2. 
 Владан Костић 

Не испуњава услове учешћа на конкурсу према 

члану 4. тачка 3. Правилника 

3. 
Станишић 

Слободан 

Не испуњава услове учешћа на   конкурсу према 

члану 4. тачка 3. Правилника 

      4. 
Слободан 

Белопавловић  

Не испуњава услове учешћа на   конкурсу према 

члану 4. тачка 3. Правилника 

      5. Бранко Родић 

Не испуњава услове учешћа на конкурсу према 

члану 4. тачка 3. Правилника 



IV. Обуставља се поступак по захтеву Ане Павић из Краљева, ул.Гочка 32а из 

разлога што је приликом теренског изласка Комисије 27.08.2021.године 

констатовано да подносилац захтева нема  котао на чврсто гориво који би био 

предмет замене и да се именована изјаснила да нема средстава да учествује на 

Јавном конкурсу.  

Обуставља се поступак по захтеву Бранке Ракић из Краљева, Адрани 265 због 

одустанка од захтева за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха 

пореклом из индувидуалних извора на територији града Краљева у 2021. године с 

обзиром да је приликом теренског изласка Комисије 27.08.2021.године 

констатовано да подносилац захтева нема  котао на чврсто гориво који би био 

предмет замене.  

 Слободан Витковић је преминуо 23.09.2021. године па се обуставља поступак 

због престанка постојања странке-подносиоца захтева.Обуставља се поступак по 

захтеву Десанке Драгањац, ул. Пролетерска бр.44 из Краљева због одустанка 

именоване од  захтева. 

V На ову листу се може поднети приговор у року од 3 дана од дана објављивања 

Листе на званичној интернет страници Града Краљева www.kraljevo.rs у делу 

огласна табла,закључно са даном 30.09.2021.године. Приговор се подноси у 

писаном облику Комисији 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 и може се предати: 

 -сваког радног дана у времену од 07-15h на писарници Градске управе града 
Краљева или поштом на адресу: Град Краљево, Одсек за заштиту животне 
средине, Трг Јована Сарића 1, 36000 Краљево. 
На полеђини обавезно навести тачан назив и адресу пошиљаоца, односно 
подносиоца приговора.  
VI. Ову листу објавити на званичној интернет страници Града Краљева 
www.kraljevo.rs у делу огласна табла. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

       Уговором о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних извора у 2021. години на територији града Краљева 

(Уговор бр. 401-00-369/21-03 од 23.03.2021.године) који је закључен између 

Министарства заштите животне средине Београд, Немањина број 22-26, ПИБ 

110125138, матични број 17907344, које заступа министарка Ирена Вујовић и 

града Краљева Трг Јована Сарића број 1, Краљево, ПИБ102675366, матични број 
07193807, који заступа градоначелник др Предраг Терзић предвиђена су средства 



у износу од 4.000.000,00 динара за смањење загађења ваздуха. Наведена 

средства се расподељују на основу Правилника о спровођењу мера смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних система грејања у 2021. године и 

Јавног конкурса за грађане, власнике стамбених објеката број 011-205/2021-I од 

19.07.2021.године.Поднето је укупно 32 захтева за суфинансирање мера смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних система грејања у 2021. години на 

територији града Краљева од чега је 25 захтева поднето за субвенцију замене 

котла индивидуалних система грејања који користе угаљ или дрво котловима на 

пелет, а 7 захтева поднето је за субвенцију за замену котлова који користе угаљ 

или дрво котловима на гас. 

У првој фази 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 извршила је проверу  достављене документације у складу са 

Јавним конкурсом за суфинансирање реализације пројекта загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева у 2021. години 

број  011-205/2021-I од 19.07.2021.године. 

У другој фази Комисија за оцењивање и рангирање пријава  извршила је 

теренски обилазак свих стамбених објеката поднисиоца пријаве који су испунили 

услове за учешће на Конкурсу приликом чега је проверавала усаглашеност 

поднете пријаве са фактичким стањем. 

Од укупно 25 захтева поднетих за субвенцију замене котлова који користе 

угаљ или дрво котловима на пелет 19 подносилаца  испуњава услове за 

субвенцију, 4 подносиоца захтева су одбијена јер не испуњавају услове учешћа на 

конкурсу према члану 4. тачка 3. Правилника (Белопавловић Слободан, Бранко 

Родић, Станишић Слободан и Владан Костић) а 2 подносиоца су својевољно 

одустала од захтева (Ана Павић и Бранка Ракић).  

Од укупно 7 поднетих захтева за субвенцију замене котлова који користе 

угаљ или дрво котловима на гас 4 подносиоца захтева испуњавају услове за 

субвенцију, Један подносилац захтев аје одустао, Десанка Драгањац, један 

поступак се обуставља(подносилац захтева је преминуо-Слободан Витковић), а 

Драгиша Марковић нема потврду од дистрибутера да постоје техничке могућности 

за прикључак због чега садржина пријаве није у складу са Јавним конкурсом.  

Како би помогао грађанима, подносиоцима захтева добијање потврде – 

решења о прикључку, Град Краљево, одн. Комисија која реализује пројекат 

смањења загађања ваздуха заменом индивидуалних система за грејање на 

чврста горива котловима на гас и пелет је, на седници дана 23.08.2021. донела 



закључак да ће преузети ову обавезу у име грађана и затражити по службеној 

дужности у смислу члана 103. став 1. и 2. Закон о општем управном поступку 

("Сл.гласнику РС",бр. 18/2016 и 95/2018-аут.тумачење) податке који су неопходни 

за одлучивање у овом Јавном конкурсу.  

На захтев бр. VIII-156/21 од 23.08.2021.године за издавање потврде - 

решења за прикључење и испоруку природног гаса  ЈП “  Србијагас“ – Оперативно 

дистрибутивни центар Чачак није одговорио у законском року. 

  Осим овог,упућен је захтев на адресу ЈП ''Србијагас'' – Оперативно 

дистрибутивни центар Чачак и електронским путем, али ни на један није 

одговорено. 

 Наведено је предочено подносиоцима захтева и исти су упућени да се 

лично, захтевом обрате ЈП''Србијагас''– Оперативно дистрибутивни центар Чачак. 

Сходно наведеном одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

Вукман Ракочевић 

       

 

 

 


