
 

АКТИ СА 73. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА  
ОДРЖАНЕ 4.12.2018. ГОДИНЕ   

 
 

1. Решење о образовању Комисије – Стручног тима за спровођење поступка избора 
стратешког партнера за реализацију гасификације широке потрошње на територији града 
Краљева 

  

2. Решење о давању сагласности Радмили Милутиновић из Краљева за препарцелацију кп 
број 2980/1 и 2981/1 КО Краљево ради формирања грађевинске парцеле  

                

 

3. Решење о отуђењу кп број 1192/2 КО Краљево у корист Сретена Јеремића из Опланића, 
ради формирања грађевинске парцеле 

 

4. Решење о отуђењу кп број 5467/5 КО Краљево у корист Звонимира Книвалда из 
Краљева, ради формирања грађевинске парцеле и озакоњења бесправно изграђеног 
објекта 

 

5. Решење о измени Решења о образовању Савета за грб и именовању његових чланова  
                   

  

6. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.500.000,00 
динара за трошкове накнаде штете за повреду или штете нанете од стране државних 
органа 

  

7. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 650.000,00 динара 
за исплату накнаде штете на име бесправног коришћења пољопривредног земљишта (по 
основу предлога вансудског поравнања између министарства и Пољопривредно-хемијске 
школе „Ђорђе Радић“) 

                    

8. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 4.000.000,00 
динара за измирење судских трошкова тужених месних заједница 

  

9. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 600.000,00 динара 
за измирење обавеза за струју и воду месних заједница 

  

10. Решење о изменама и допунама Решења број 011-75/2018-I о распоређивању буџетских 
средстава индиректним корисницима буџета месним заједницама за 2018. годину 

  

11. Решење о распоређивању износа од 650.000,00 дин на име учешћа града Краљева у 
финансирању трошкова у области фудбалског спорта ФК „Грдица“ из Краљева за 
реновирање фудбалског терена 

  

12. Решење по жалби Братислава Новичића из Краљева, Лађевци број 184, изјављеној на 
Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, број VIII-
344-525/17 од 27.08.2018.године 
 

13. Решење по жалби МЗ Рибница, Улица Зеке Николајевића број 2Б-Л1, изјављеној на 
решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, број VIII-
344-819/18 од 29.08.2018.године 
 

14. Решење по жалби МЗ Рибница,Улица Зеке Николајевића број 2Б-Л1, изјављеној на 
решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, број VIII-
344-828/18 од 29.08.2018.године 
 

15. Решење по жалби Часлава Ракића из Краљева, Пекчаница број 39 изјављеној на 
решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, број VIII-
344-699/18 од 04.10.2018.године 

 

16. Решење по жалби Станке Обрадовић из Краљева, Улица Светозара Марковића број 3, 
изјављеној на решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и 
путеве, број VIII-344-699/18 од 04.10.2018.године 
 

17. Решење по жалби ЈП „Србијашуме“ - Шумско газдинство „Столови“, изјављеној на 
решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, број VIII-
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344-986/18 од 04.10.2018.године 
 

18. Решење по жалби Часлава Ракића из Краљева, Пекчаница број 39, лично и као 
пуномоћника Весне Јаблановић из Краљева, Улица Карађорђева број 259/А, изјављеној 
на решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, број 
VIII-344-986/18 од 04.10.2018.године 
 

19. Решење по жалби Миладина Коматовића из Краљева, Витановац, изјављеној на решење 
Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, број VIII-344-
597/18 од 06.09.2018.године 
 

20. Решење по жалби Драгомира Радивојевића из Београда, Улица Великоморавска 7/1, 
изјављеној на решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број 
VIII-355-984/18 од 14.09.2018.године 
 

21. Решење по приговору „Рајић енерго“ доо Крагујевац, Улица Јосипа Панчића број 1, на 
закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу „МHE 
GRAIĆI 2“ на Граићкој реци у Мланчи код Краљева, број РОП-KRA-26998-LOC-1/2018, 
инт.број 353-1-146/2018-06  

 

 
 

 
 


