
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 63. 
тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст) и члана 39. Пословника о раду Градског већа града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), 

Градско веће града Краљева, на Деведесет деветој (ванредној) седници 
одржаној дана 15.октобра 2022. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ  
о давању сагласности Јавном енергетском предузећу „Топлана“ Краљево за 

одлагање почетка грејне сезоне на територији града Краљева 
 

I 
 

Даје се сагласност Јавном енергетском предузећу „Топлана“ Краљево за 
одлагање почетка грејне сезоне на територији града Краљева, најкасније до 31. 
октобра 2022. године. 

 

                                                          II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 

                                           О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 63. тачка 29. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
којима је прописана надлежност Градског већа, и члана 39. Пословника о раду 
Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-
пречишћен текст), којим је утврђено да Градско веће доноси наредбе, упутства, 
решења, закључке, препоруке и др.акте. 
 Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево поднело је захтев број 1524 
од 15.10.2022. године за давање сагласности за одлагање почетка грејне сезоне 
на територији града Краљева. 

Разлог доношења овог решења је пружање могућности Јавном енергетском 
предузећу „Топлана“ Краљево да, сагледавајући поремећаје на тржишту 
снабдевања енергената, организује рационално коришћење енергије и 
рационалну употребу енергената, имајући у виду најаве Републичког 
хидрометеоролошког завода које предвиђају спољну температуру вишу од 
просека за ово доба године за Град Краљево, у складу са препорукама Владе 
Републике Србије и ресорног Министарства. 

 
Градско веће града Краљева                                Председник Градског већа 
Број:011-326/2022-I     Градоначелник града Краљева 
Дана:15.10.2022. године 
                                                                        др Предраг Терзић, дипл.политиколог 

  


