
На основу члана 63.тачка 29.Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 9. став 3. Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 24/21, 
27/21 и 17/22) и члана 39. став 2. Пословника о раду Градског већа града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 21/19),  

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

 
 

ЗАКЉУЧАК 

I 

Усваја се извештај о раду Комисије за реализацију мера енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева о 
реализованим активностима дефинисаних у Уговору са Министарством рударства и 
енергетике републике Србије и наведеним Правилником од 21.06.2022. године. 

II 

Градско веће града Краљева предлаже да град Краљево једнострано раскине 
тројне уговоре закључене са „EXPRESPVC DOO“ из Краљева и следећим 
корисницима: Ружицом Попадић, уговор број: 3176/21 од 03.12.2021. године,  
Миланом Никчевићем, уговор број 3179/21 од 03.12.2021.године, Радованом 
Перовићем, уговор број 3181/21 од 03.12.2021.године, Мирјаном Куртић, уговор број 
3196/21 од 06.12.2021.године, Светланом Аздејковић, уговор број 3237/21 од 
08.12.2021.године,  Снежаном Лазовић, уговор број 3200/21 од 06.12.2021.године,  
Милутином Нешовићем, уговор број 3203/21 од 06. 12.2021.године, Драгојем 
Гавриловићем, уговор број 3219/21 од 07.12.2021. године, Александром 
Ђорђевићем, уговор број 3235/21 од 08.12.2021.године, Вером Обрадовић, уговор 
број 3236/21 од 08.12.2021.године,  Анђелком Старчевићем, уговор број 3239/21 од 
08.12.2021.године, Драгославом Николићем, уговор број 3240/21 од 08.12.2021. 
године, Радојком Дудић, уговор 3241/21 од 08.12.2021. године, Биљаном Симовић, 
уговор број 3246/21 од 08.12.2021.године и Јорданом Пејдо, уговор број 3247/21 од 
08.12.2021. године. 

III 

 Овај закључак ће се објавити на интернет страници града Краљева. 

Образложење 
 

Одредбом члана 9.став 3 Правилника о суфинансирању мера енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 24/21, 27/21 и 17/22) прописано је да Комисија 
за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова на територији града Краљева подноси извештаје Градском већу града 
Краљева. 
 

На основу Извештаја Комисије од 21.06.2022.године, Правилника и наведених 
тројних уговора закључених између града Краљева, „EXPRESPVC DOO“ одлучено је 
као у ставу I и II овог закључка. 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 06-193/2022-I                                                  Председник Градског већа 
Дана: 22. 06. 2022.године                                    градоначелник града Краљева 

                др Предраг Терзић,дипл.политиколог 

 


