
  

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
СА ОСАМДЕСЕТ  ДРУГЕ (ВАНРЕДНЕ) СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 

КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ ДАНА 22. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 
 

Осамдесет друга (ванредна) седница Градског већа почела је у 09.00 часова. 
Пре почетка Осамдесет друга  (ванредне) седнице, Градско веће је одржало консултативну 
седницу са  почетком у 08.30 часова.  
 

Присутни на седници Градског већа:  
- др Предраг Терзић, председник Градског већа, 
-чланови Градског већа: Владан Вранић, Радоица Кочовић, Миломир Шљивић, Ивана Базић, 
Игор Цветковић и Владимир Баралић. 
 
- Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева, 
-Ђорђе Видовић, заменик секретара Скупштине града Краљева, 
- Мирослав Милићевић, заменик Градског правобраниоца града Краљева, 
- Иван Петровић, заменик Локалног омбудсмана града Краљева, 
- Драган Дражовић, руководилац Службе за интерну ревизију органа и служби града 
Краљева. 
  
Представници Градске управе: начелник Градске управе Јелена Бекчић, заменик начелника 
Градске управе Дејан Ћајић, руководилац Одељења за послове органа Града Сања Матовић, 
шеф Одсека за послове Градског већа Зоран Туцаковић, руководилац Одељења за привреду и 
финансије Светомир Моравчић, руководилац Одељења за инспекцијске послове Срђан 
Бијеловић, руководилац Одељења за заједничке послове Славица Радивојевић, руководилац 
Службе за управљање пројектима и локално-економски развој Мирјана Продановић, заменик 
начелника Одељења комуналне милиције Жељко Луковић, енергетски менаџер града Краљева 
Зорица Сретеновић, представник Одељења за инспекцијске послове Велимир Ивановић,  
записничар Гордана Радовић.  
 
Представници медија: Ка ТВ, ТВ Краљево, ТВ Мелос, Микс телевизија и Портал Круг. 
 
-представник Завода за јавно здравље града Краљева др Марија Цветић. 
 

Одсутни чланови Градског већа: члан Градског већа по функцији (заменик градоначелника) 
Вукман Ракочевић, Милош Угреновић, Миљан Васиљевић, Александар Цветковић, Иван 
Бунарџић и Владимир Лазаревић. 
 

Одсутни: председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић, заменик председника 
Скупштине града Краљева др Миленко Стефановић, помоћник градоначелника за питања из 
области људских права Милун Јовановић, помоћник градоначелника за социјална питања 
Марко Матовић, помоћник градоначелника за културне манифестације Милош Милишић, 
помоћник градоначелника за сарадњу са партнерским градовима Кристина Марковић, Локални 
омбудсман града Краљева Ксенија Гочанин. 
 

           Председавајући др Предраг Терзић, председник Градског већа, отворио је седницу и 
констатовао да седници присуствује 7 чланова Већа, тако да постоји кворум за рад и 
одлучивање.  
           Председавајући је у складу са чланом 15. став 1. Пословника о раду Градског већа, 
позвао чланове Већа да изнесу примедбе на Извод из записника са Осамдесет прве (ванредне) 
седнице Градског већа одржане дана  17. јуна 2022. године. 

           Градско веће је, без примедби, са 7 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и без гласова 
УЗДРЖАНИ усвојило Извод из записника са Осамдесет прве (ванредне) седнице Градског већа 
одржане дана 17. јуна 2022. године.            

           Како није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно 
(са 7 гласова ЗА) утврдило предложени дневни ред у целини. 

 

 



  

                                                            Д Н Е В Н И   Р Е Д: 
 

1.Разматрање извештаја Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за 
пиће из градског водовода у току маја 2022. године и праћењу квалитета ваздуха са 
евалуацијом резултата мерења за мај 2022.године 

2. Разматрање Предлога измене Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Краљева, и доношење 
Измене Јавног позива 

3. Разматрање Предлога решења о допуни Решења о образовању Комисије за реализацију 
мера енергетске санације, и доношење Решења 

4. Разматрање Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду Комисије за реализацију мера 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града 
Краљева и предлагању даљег поступања, и доношење Закључка 

5. Разматрање Предлога решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 
850.000,00 динара за трошкове поправке и израде додатне инсталације грејања дворане 
Краљевачког позоришта, и доношење Решења 

 

ПРВА ТАЧКА: Разматрање извештаја Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској 
исправности воде за пиће из градског водовода у току маја 2022. године и праћењу квалитета 
ваздуха са евалуацијом резултата мерења за мај 2022.године. 
Известилац по овој тачки дневног реда била је представник Завода за јавно здравље града 
Краљева др Марија Цветић. 
 

Градско веће је без дискусије, једногласно (са 7 гласова ЗА) донело 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 УСВАЈАЈУ СЕ извештаји Завода за јавно здравље Краљево о: 

 

 - хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току месеца маја 2022. 
године, број 675 од 07.06.2022. године и 

 

 - праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за месец мај 2022. 
године, број 705 од 17.06.2022. године. 

II 
 Саставни део овог закључка чине извештаји Завода за јавно здравље Краљево 

под наведеним бројевима. 
 

 Закључак доставити: градоначелнику града Краљева, Заводу за јавно здравље 
Краљево и уз материјал седнице Градског већа. 
 
Прилог: Извештај о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току 
месеца маја 2022. године број: 675 од 07.06.2022. године, Месечни извештај о праћењу квалитета 
ваздуха за мај 2022. године број: 705 од 17.06.2022. године, Закључак Градског већа града Краљева 
број: 06-192/2022-I од 22.06.2022. године. 

 
ДРУГА ТАЧКА: Разматрање Предлога измене Јавног позива за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Краљева, и 
доношење Измене Јавног позива. 
Известилац по овој тачки дневног реда била је енергетски менаџер града Краљева Зорица 
Сретеновић која је приликом излагања истакла да су до дана 17.06.2022. године стигле само 
три пријаве привредних субјеката као и да је препорука Министарства да се позив продужи за 7 
(седам) дана, тако да ће последњи дан за предају документације бити 29.06.2022.године. 
Додатно образложење дао је и градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. 
У дискусији је учествовао заменик Локалног омбудсмана града Краљева Иван Петровић који је 
приликом дискусије сугерисао Градском већу града Краљева у вези расписивања Јавног 
позива, истичући да би ово требало да буде „Одлука о измени јавног позива“. Објашњење 
поводом дискусије дала је руководилац Одељења за послове Органа града Сања Матовић. 



  

                                 Градско веће је једногласно (са 7 гласова ЗА) донело 

 

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.  
 

Прилог: Предлог измене Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације стамбених објеката на територији града Краљева Одељења за инспекцијске 
послове – Енергетске менаџер број: 146/22 од 21.06.2022.године, Измена Јавног позива за учешће 
привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији 
града Краљева број: 011-211/2022-I  од 22.06.2022. године. 
 
 

ТРЕЋА ТАЧКА: Разматрање Предлога решења о допуни Решења о образовању Комисије за 
реализацију мера енергетске санације, и доношење Решења. 
Известилац по овој тачки дневног реда била је енергетски менаџер града Краљева Зорица 
Сретеновић. 
 

                    Градско веће је без дискусије, једногласно (са 7 гласова ЗА) донело 
 

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.  

 

Прилог: Предлог решења о допуни Решења о образовању Комисије за спровођење мера енергетске 
санације Одељења за инспекцијске послове-Енергетски менаџер број: VIII-147/22 од 
21.06.2022.године, Захтев Министарства рударства и енергетике – Сектор за енергетску 
ефикасност и топлане од 17.06.2022.године, Решење Градског већа града Краљева број: 011-
212/2022-I од 22.06.2022. године.                                            

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА: Разматрање Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду Комисије за 
реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на 
територији града Краљева и предлагању даљег поступања, и доношење Закључка. 
Известилац по овој тачки дневног реда била је енергетски менаџер града Краљева Зорица 
Сретеновић, а додатно образложење дао је и градоначелник града Краљева др Предраг 
Терзић. 
                  Градско веће је без дискусије, једногласно (са 7 гласова ЗА) донело 
 

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. 

 
Прилог: Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Комисије за реализацију мера енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева Одељења за 
инспекцијске послове – Енергетски менаџер број: 148/22 од 21.06.2022. године, Закључак Градског 
већа града Краљева број: 06-193/2022-I  од 22.06.2022. године.                                              
 
ПЕТА ТАЧКА: Разматрање Предлога решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 
у износу од 850.000,00 динара за трошкове поправке и израде додатне инсталације грејања 
дворане Краљевачког позоришта, и доношење Решења 
Известилац по овој тачки дневног реда био је руководилац Одељења за привреду и финансије 
Светомир Моравчић, а додатно образложење дао је и градоначелник града Краљева др 
Предраг Терзић. 
         У дискусији је учествовао заменик Локалног Омбудсмана Иван Петровић. 
        

                    Градско веће је једногласно (са 7 гласова ЗА) донело 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 

   1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2022. годину 
(„Службени лист града Краљева“, број 43/21) - Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, 
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,  Функција 160 –  Опште услуге, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 179, Економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу захтева Градоначелника града 
Краљева Број: 1697-1/22 од 20. јуна 2022. године, ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном 
износу од 850.000,00 динара за трошкове поправке и израде додатне инсталације грејања 
дворане Краљевачког позоришта.  

  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се за 
повећање апропријације која нису планирана у довољном износу у оквиру Раздела 5 – 
Краљевачко позориште, Глава 05 – Краљевачко позориште, Програм 1201 – Развој културе 
и информисања - Функција 820 – Услуге културе, Програмска активност/Пројекат 0001 – 
Функционисање локалних установа културе, Позиција 283, Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање, у износу од 850.000,00 динара. 



  

  3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева и Краљевачко позориште. 
   4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                                                      Образложење 
 

На основу дописа Краљевачког позоришта број 441/02 од 15.06.2022. године, 
градоначелник града Краљева поднео је захтев за ангажовање средстава текуће буџетске 
резерве Број: 1697-1/22 од 20.06.2022. године Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева за укупан износ од 850.000,00 динара за трошкове поправке и израде 
додатне инсталације грејања дворане Краљевачког позоришта. 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21) којима је 
прописано да ако се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава повећа, средства ће се обезбедити из текуће 
буџетске резерве, да се средства текуће буџетске резерве користе за непланиране сврхе или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне, да Градско веће 
града Краљева, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева 
доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве и да се средства текуће 
буџетске резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године.  

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Краљевачком позоришту, 
Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, Управи за трезор  и архиви. 
 
Прилог: Предлог решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 850.000,00 
динара – трошкови поправке и израде додатне инсталације грејања дворане Краљевачког 
позоришта Одељења за привреду и финансије IV број:1137/2022 од 21.06.2022. године, Захтев за 
ангажовање текуће буџетске резерве Градоначелника града Краљева број: 1697-1/22 од 20.06.2022. 
године, Захтев Краљевачког позоришта број:1697/22 од 15.06.2022. године, Решење Градског већа 
града Краљева број: 011-213/2022-І од 22.06.2022.године.                 

            
 
      
                                                 Седница је завршена у 09.11 часова. 
 
 
                                           

             Записничар                       
                                                               
Гордана Радовић, дипл. правник  

                                                                                           Председник Градског већа 
                                                                                        градоначелник града Краљева 

                                                                                         др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


