
На основу члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске 
санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког 
омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за 
централну припрему потрошне топлотне воде  („Службени лист града Краљева“, 
број 12/22) и члана 39. Пословника о раду Градског већа града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Осамдесет другој (ванредној) седници 
одржаној дана 22. јуна 2022.године, донело је  

 

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ  СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

I 

У Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације  стамбених објеката на територији града Краљева број 011-
168/2022-I који је Градско веће града Краљева расписало дана 2. јуна 2022. 
године у Одељку VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА став 6. мења се и 
гласи: 
 „Рок за подношење пријава на Јавни позив је почев од дана објављивања 
Јавног позива 08.06.2022. године закључно са 29.06.2022. године“. 
 
   

II  

 У осталом делу Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Краљева остаје 
неизмењен.  

 

III 

Измену Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације  стамбених објеката на територији града Краљева објавити 
на интернет страници града Краљева, www.kraljevo.rs  (на банеру „Енергетска 
ефикасност“ - https://www.kraljevo.rs/subvencije-mere-energetske-sanacije-objekata/ 
и на огласној табли - https://www.kraljevo.rs/oglasna-tabla/).  

 

 О б р а з л о ж е њ е  
 

Градско веће града Краљева дана 2. јуна 2022. године расписало је Јавни 
позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  
стамбених објеката на територији града Краљева, у којем је у Одељку VI МЕСТО 
И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА у ставу 6. одређен рок за подношење пријава 15 
дана од дана објављивања (08.06.2022.године) закључно са 22.06.2022. године.  

Како су до петка, 17.06.2022.године стигле само три пријаве привредних 
субјеката, препорука Министарства је да се исти продужи за седам дана тако да 
ће последњи дан за предају документације бити 29.06.2022.године  
 

 
 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-211/2022-I                                                Председник Градског већа 
Дана: 22. 06. 2022.године                                     градоначелник града Краљева 
 
               др Предраг Терзић, дипл.политиколог 
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