
На основу Уговора о суфинансирању реализације пројеката смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021.год. на 

територији града Краљева број 401-00-363/21-03 од 23.03.2021.год. и 

Анекса уговора о суфинансирању реализације пројеката смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021.год. на 

територији Краљева, број 401-00-363/21-03/1, члана 13. Правилника о 

спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних система грејања у 2022. год. на територији Краљева 

(„Службени лист града Краљева”, број 4/2022) и Јавног конкурса за 

суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха 

пореклом из индувидуалних извора на територији града Краљева у 

2022. год. број 011-68/2022-I Комисија за оцењивање и рангирање 

пријава за доделу средстава за замену постојећих котлова и 

индивидуалних система грејања који користе угаљ или дрва котловима 

на гас или пелет у 2022. год.на територији града Краљева на седници 

одржаној  дана 04. 04. 2022. год. утврдила је 

 

 ПРЕЛИМИНАРНУ  ЛИСТУ КОРИСНИКАСРЕДСТАВА 

ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ  ЗА СУФИНИНСИРАЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 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 

пројеката смањења загађења ваздуха пореклом из индувидуалних 

извора на територији града Краљева у 2022. години за субвенцију 

замене котлова,пећи и шпорета индивидуалних система грејања који 

користе угаљ или дрво котловима на пелет или гас, према следећем 

табеларном приказу:  

 



 

Суфинансирање замене  котлова,  шпорета и 
пећи  индивидуалних  система грејања који 

користе угаљ или дрва на пелет или гас,  
( 40% предрачунске вредност са ПДВ-ом) 

Редни бр. Име и презиме подносиоца пријаве 

1.  Милан Филиповић 

2.  Милан Лазовић 

3.  Чедо Недељковић 

4.  Магдалена Јакић 

5.  Бранимир Радојевић 

6.  Стојан Николов 

7.  Светлана Чурлић Ћеран 

8.  Радмила Новић 

9.  Драгослав Попадић 

10.  
   

Радомир Терзић 

11.  Дикосав Симовић 

12.  Велибор Деспотовић 

13.  Вукоје Вукадиновић 

14.  Зоран Петровић 

15.  Снежана Јевтић Павловић 

16.  Мина Ђоковић 

17.  Раде Жарчанин 



 

 

 

 

 

 

 

 

II ОДБИЈАЈУ СЕ пријаве из разлога што садржина пријаве није у 

складу са Јавним конкурсом за суфинансирање реализације пројеката 

смањења загађења ваздуха пореклом из индувидуалних извора на 

територији града Краљева у 2022. год. за субвенцију замене котлова, 

пећи и шпорета, индивидуалних система грејања који користе угаљ 

или дрво котловима на пелет или гас, према следећем табеларном 

приказу: 

 

18.  Љиљана Векић 

19.  Првослав Стевановић 

20.  Звонимир Каличанин 

21.  Видоје Максимовић 

22.  Слађана Пејковић 

23.  Живан Трбољевац 

Редни 
бр. 

Име и презиме 
подносиоца 

пријаве 

Разлог за одбијање пријаве 

1.  Пауновић 

Драгослав 

Пријава није у складу са условима 

наведеним у члану 4. став 1. тачка 2. и 8.  

Правилника 

2 
Сретен 

Јовановић 

Не испуњава услове учешћа на конкурсу 

према члану 4. став 1.тачка.1 Правилника 

 
3 РадеАнђелковић 

Не испуњава услове учешћа на конкурсу 

према члану 4. став 1.тачка.6.и 7. 

Правилника 



III 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 09.04.2022. 

године. 

Приговор се подноси у писаном облику Комисији за оцењивање и 

рангирање пријава за доделу средстава за замену постојећих котлова 

и индивидуалних система грејања који користе угаљ или дрва 

котловима,шпоретима или пећима на гас или пелет  у 2022 . год. 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.  

IV. Ову листу објавити на званичној интернет страници Града Краљева 

www.kraljevo.rs у делу огласна табла. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

Вукман Ракочевић 

 

 

 

 


