
На основу члана 46. Закона o локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 63. 
Статута  града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен 
текст) и члана 39. став 1. Пословника о раду Градског већа града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), у вези са чланом 68. 
и 70. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 20/10, 28/13 и 44/20),       

Градско веће града Краљева, на Сто петој (ванредној) седници одржаној дана 
8. новембра 2022. године, донело је 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

1. Усваја се Извештај Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево 
(Инт.бр.1659/22 од 07.11.2022.године) о почетку грејне сезоне 2022/2023 и 
умањењу накнаде цене грејања за месец октобар 2022.године. 
 

II 
 

2. Закључак доставити: ЈЕП „Топлана“ Краљево, Одељењу за урбанизам,        
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града 
Краљева и уз материјал седнице.                                      

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за  доношење  овог закључка  садржанан је  у члану  68. и 70. 
Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 20/10, 28/13 и 44/20), где се под 
непредвиђеним околностима у снабдевању и испоруци топлотне енергије 
подразумева и поремећај на тржишту енергије, поремећај у функционисању система 
услед хаварија, елементарних непогода, као и друге околности које онемогућавају 
уредно снабдевање купаца топлотном енергијом, а исте нису изазване кривицом 
„Топлане“. У овим случајевима „Топлана“ обавештава органе локалне самоуправе о 
насталим околностима и поремећају у функционисању система и предлаже мере 
које треба предузети за нормално функционисање дистрибутивног система. Сходно 
наведеном, ЈЕП „Топлана“ је граду Краљеву дана 07.11.2022.године доставила 
информацију, односно извештај о умањењу цене грејања за месец октобар 
2022.године свим корисницима грејања стамбеног простора којима се обрачун 
испоручене топлотне енергије врши по m2,за 40 динара, тако да рачуни за овај 
месец износе 52дин/m2, без урачунатог ПДВ-а. 
   
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
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                                                   ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
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