
На основу члана 46. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласнику РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 63. 
тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), члана 8. став 7. Уговора о суфинансирању програма енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Краљево 
закљученог дана 11.03.2022. године са Управом за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности, органом у саставу Министарства рударства и енергетике 
Републике Србије, броj: 401-00-6/342022-01/2022-01, члана 11. 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 топле воде по јавном позиву Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист града 
Краљева“, број 12/22), члана 11. Правилника о суфинансирању енергетске санације 
породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и 
делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске 
санације породичних кућа и станова ЈП 1/22 („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 22. јуна 2022. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈE ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  
 
I 

У Решењу о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације 
породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 
потрошне топле воде, као и путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и 
делитеља топлоте („Службени лист града Краљева“, број 16/22) у ставу I додаје се 
тачка 8. која гласи: 

„Лука Бебић, дипломирани правник, представник Министарства рударства и 
енергетике, члан Комисије“. 

II 
У осталом делу Решење о образовању Комисије за реализацију мера 

енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење 
термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за 
централну припрему потрошне топле воде, као и путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте остаје непромењено. 

 

III 
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на званичној 

интернет страници града Краљева. 
 

Решење доставити: члану Комисије, енергетском менаџеру, Одељењу за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева и уз материјал седнице. 
 

 О б р а з л о ж е њ е  

Чланом 11. 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 топле 
воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 
1/22 („Службени лист града Краљева“, број 12/22), и чланом 11. Правилника о 



суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих 
пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за 
суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова ЈП 1/22 
(„Службени лист града Краљева“, број 12/22) прописано је да Градско веће града 
Краљева доноси решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске 
санације. 

Чланом 8. став 7. Уговора о суфинансирању програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова броj: 401-00-6/342022-01/2022-01, који 
спроводи град Краљево закљученог дана 11.03.2022. године са Управом за 
финансирање и подстицање енергетске ефикасности, органом у саставу Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије, броj: 401-00-6/342022-01/2022-01предвиђено 
је да, на захтев Министарства, као члан Комисије за реализацију мера енергетске 
санације може бити укључен и представник Министарства, па се у складу са наведеним 
и са захтевом Министарства од 17.06.2022. године као члан Комисије додаје и Лука 
Бебић, дипломирани правник.  

 
 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-212/2022-I                                              Председник Градског већа 
Дана: 22. 06. 2022.године                                 градоначелник града Краљева 
 
                               др Предраг Терзић,дипл.политиколог 
 


