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АКТИ СА 33. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 
19.09.2017.ГОДИНЕ 

 

 
Мишљење о Амандману Луке Петровића, одборника у Скупштини града Краљева, поднетом на 
Предлог одлуке о условима и начину држања домаћих животиња 
 

Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о пословању за 2016. годину 
Јавног комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева 
 

Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о пословању за 2016. годину 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ из Краљева 
 

Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о пословању за 2016. годину 
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ из Краљева 
 

Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о пословању за 2016. годину 
Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ из Краљева 
 

Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о пословању за 2016. годину 
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева 
 

Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о пословању за 2016. годину 
Јавног предузећа „Градско стамбено“ из Краљева 
 

Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о пословању за 2016. годину 
Јавног енергетског предузећа „Топлана“ из Краљева 
 

Допуне Пословника о раду Градског већа града Краљева 
 

Решење о утврђивању новчаног износа Октобарске награде града Краљева за 2017. Годину 
 

Решење о утврђивању новчаног износа Специјалне награде за подстицај хуманости „Миломир 
Главчић“ 
 

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 218.800 динара за санацију 
латерне на објекту Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево 
  
Решење о отуђењу кп број 654/5 КО Рибница у корист Горана Вулановића ради формирања 
грађевинске парцеле и озакоњења породичног стамбеног објекта 
 

Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма 
подршке за спровођење пољопривреде политике и политике руралног развоја, Друштву пчелара 
„Краљево“ у износу од 45.000,00 дин (плаћање трошкова превоза организације седмог Сабора 
пољопривредника Србије у Краљеву 23.09.2017. године) 
 

Решење о распоређивању износа од 130.000,00 дин. Женском кошаркашком клубу „Краљево“ на 
име подмирења дела трошкова за организацију  турнира пријатељства за млађе категорије 
 

Решење о распоређивању износа од 130.000,00 дин. Фудбалском   клубу „Јединство“ из 
Драгосињаца на име подмирења дела трошкова за организацију  турнира пријатељства за старе и 
младе 
 

Решење о распоређивању износа од 85.000,00 дин. Фудбалском   клубу „Прогорелица“ из 
Прогорелице на име подмирења дела трошкова за организацију традиционалног турнира 
 

Решење по жалби Радомира Бараћа из Краљева, Улица Томислава Андрића 39 К, изјављеној на 
Одлуку ЈКП „Чистоћа“ Краљево број: 1292 од 20.03.2017. године 
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Решење по жалби Радомира Бараћа из Краљева, Улица Томислава Андрића 39 К, изјављеној на 
Одлуку ЈКП „Чистоћа“ Краљево број: 1292/1 од 20.03.2017. године 
 

Решење по жалби Станке Ђерковић из Краљева, улица Зелена Гора 1/1, изјављеној на решење 
Центра за социјални рад Краљево, број: 55330-2869 2017/2017 од 07.04.2017. године 
 

Решење по жалби Жарка Лазића из Краљева, улица Цара Душана број 71, изјављеној на решење 
ЈКП „Водовод“ Краљево, број: 31054/052017 од 15.05.2017. године 
 

Решење по жалби Мирославе Јаковљевић из Краљева, улица Жичка број 55, изјављеној на 
решење ЈКП „Водовод“ Краљево, број: 63324/112016 од 28.11.2016. године 
 

Решење по жалби Мирослава и Миладина Пљакића из Стубла, изјављеној на решење Одељења 
за инспекцијске послове- Комунална инспекција, број: VIII-355-1103/16 од 28.04.2017. године 
 

Решење по жалби МЗ Берановац, изјављеној на решење Одељења за урбанизам, грађевинарство 
и стамбено комуналне делатности, број: 344-310-2017- VI од 29.05.2017. године 
 

Решење по жалби Душанке Цвијовић из Краљева, предузетника СУР „Пегаз“, изјављеној на 
решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности, број: 353-
179/2017-6 од  09.05.2017. године 
 

Решење по жалби Душанке Цвијовић из Краљева, предузетника СУР „Пегаз“, изјављеној на 
решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности, број: 353-
231/17-6 од  31.05.2017. године 
 

Решење по жалби Бранислава Вукмановића из Краљева, Улица Југ Богданова 148/81, изјављеној 
на Решење Комисије за избор корисника, број: 312-1/17 
 

Решење по жалби Мирјане Личине из Краљева, Витановац, изјављеној на Решење Комисије за 
избор корисника, број: 332-1/17 од 23.06.2017. године 
 

Решење по приговору Ратка Аксентијевића из Краљева, насеље Браће Пирић 133, изјављеном на 
Локацијске услове број: 353-1-45/2017-6 од 13.04.2017. године 
 


