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АКТИ СА 71.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 
7.11.2018.ГОДИНЕ 

 
Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке 
групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: 
„Предлог одлуке о подизању споменика краљу Стефану Немањићу Првовенчаном на Тргу 
Светог Саве у Краљеву“ 

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке 
групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: 
„Предлог одлуке о општим условима за одржавање и коришћење јавног локалног 
водовода у сеоским насељима на територији града Краљева“ 

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај града 
Краљева за 2018. Годину 
 
Решење о давању сагласности Јавној установи „Апотека Краљево“ да изда у закуп 
пословни простор на Тргу српских ратника број 32, који је јавна својина града Краљева 
 
Решење за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града 
Краљева за 2018. годину по расписаном Јавном огласу број 011-282/2018-I од 28. 09. 
2018. Године 
 
Решење за доделу подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена са 
руралних подручја града Краљева за 2018. годину по расписаном Јавном огласу број 011-
281/2018-I од 28. 09. 2018. Године 
 
Решење о отуђењу кат. парцеле број 1058/2 КО Цветке у корист Марковић Чедомира из 
Матарушке Бање, ради формирања грађевинске парцеле и озакоњења објекта 
 
Решење о отуђењу кат. парцеле број 4075/1 КО Краљево у корист Крумов Милентија из 
Краљева и Михов Славча из Београда, ради формирања грађевинске парцеле и 
озакоњења објекта 
 
Решење о отуђењу кат. парцеле број 488/2 КО Готовац у корист Биљане Симовић из 
Краљева, ради формирања грађевинске парцеле 
 
Решење којим се жалба Драгана Блажића из Краљева, Улица Драгића Пантовића – Патка 
број 81, изјављена на решење Центра за социјални рад Краљево, број 55330-7934-2018/2018 
од 15.08.2018. године, одбија као неоснована 

Решење којим се жалба Станице Марић из Краљева, Улица Омладинска бр.27/3, изјављена 
на решење Центра за социјални рад Краљево, број 2/55350-7729/2018 од 14.08.2018. године, 
одбија као неоснована 

Решење којим се жалба Миломира Тaслаковића из Краљева, Крушевица број 445, изјављена 
преко адв. Брадић М. Драгана, Улица Милоша Великог број 52, на решење Центра за 
социјални рад Краљево, број 55334-9553-2018/2018 од 25.09.2018. године, усваја као 
основана, а ожалбено решењe Центра за социјални рад Краљево, број 55334-9553-2018/2018 
од 25.09.2018. године поништава и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак. 

Решење којим се жалба Слађане Радојевић, Улица Топлице Милана 7/9, изјављена на 
решење Одељења за друштвене делатности, број 133-3/39/2018 од 20.07.2018. године, 
одбија као неоснована  
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Решење којим се жалба Борисава Пешића из Краљева, Улица Ибарска број 40, изјављена на 
решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности, број 
353-26/18-6 од 14.06.2018. године, одбија као неоснована 
  
Решење којим се жалба АЛМ доо из Краљева, Улица Раднички батаљон бр.26, изјављена на 
решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број VIII-355-954/18 од 
15.08.2018. године, одбија као неоснована 
  
Решење којим се жалба Јеврема Проковића из Краљева, Сирча број 260, изјављена на 
решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број VIII-355-864/18 од 
02.08.2018. године, одбија као неоснована 

Закључак којим се захтев Месне заједнице „Стара Чаршија“ упућен Градском већу града 
Краљева за обезбеђивање средстава за санацију клизишта у Улици Карађорђевој код броја 
85/1, одбија као неоснован 

Затражено изјашњење од Јавног правобранилаштва града Краљева у вези отписа дела дуга 
за преосталу камату по захтеву Марине Ћировић 


