
 

АКТИ СА 91.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 

ОДРЖАНЕ 4.06.2019.ГОДИНЕ 

 

Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о 
хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца 
априла 2019. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења 
за април 2019. Године 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације 
„Лађевци – варошица“ и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено 
доношење  
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације 
„Рибница“ и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације 
„Ушће“ и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Друге измене Плана генералне 
регулације „Центар и Чибуковац“ и којим се Скупштини града Краљева предлаже 
њено доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Измене Плана генералне 
регулације насељеног места Матарушка Бања и којим се Скупштини града Краљева 
предлаже њено доношење 
 
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 
Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију 
града Краљева, Служби за послове Заштитника грађана града Краљева и Служби за 
интерну ревизију органа и служби града Краљева 
 
Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских средстава 
Основног и Средњег образовања и васпитања за текуће и капиталне трансфере 
нивоу Републике за 2019. годину, број 011-33/2019-I од 11.02.2019. годину, број 011-
120/2019-I од 15.04.2019. годину, број 011-131/2019-I од 25.04.2019. године и број 
011-142/2019-I од 20.05.2019. године 
 
Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских средстава 
Социјалне заштите за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2019. 
годину, број 011-17/2019-I од 31.01.2019. године 
 
Решење о измештању киоска ШТАМПА СИСТЕМ ДОО са јавне површине дате у 
закуп уговором о закупу, број 519/18 од 21.11.2018. године са постојеће на нову 
локацију на Тргу српских ратника 
 
Решење по жалби Милене Дедић из Краљева, Улица Доситејева број 206/9, 
изјављеној на Одлуку Комисије за доделу стипендија студентима града Краљева за 
школску 2018/2019. годину, број: 730/19 од 22. 04. 2019. године  
 
Решење по жалби Ане Николић из Краљева, Трг Краља Петра 1 - Ослободиоца 
6/15/58, изјављеној на Одлуку Комисије за доделу стипендија студентима града 
Краљева за школску 2018/2019. годину, број: 730/19 од 22. 04. 2019. године 
 



 

 
Решење по жалби Марије Шејат из Краљева, Улица Војводе Путника 12/62, 
изјављеној на Одлуку Комисије за доделу стипендија студентима града Краљева за 
школску 2018/2019. годину, број: 730/19 од 22. 04. 2019. Године 
 
Решење којим се обуставља поступак по пријави Милице Антонијевић из Краљева, 
Лађевци број  211,  пошто се именована одрекла права на стипендију 
  
Решење по захтеву Александре Костовић из Краљева, Ратина број 278  
 
Решење по приговору Драгана Пецовића из Краљева, Улица Обилићева број 40 
 
Решење у предмету мирног решавања спора у вези са изведеним радовима на 
прокопавању канала за одводњавање у Грдици Звездана Милетића из Краљева, 
Улица Бранка Ћопића број 2ј 
 
Решење по захтеву Горице Ракић из Краљева, Улица Лоле Рибара број 20 

Решење по захтеву Бојана Зупана из Краљева, Кованлук број 8 

Решење по ургенцији Слободана Сувочесмаковића из Краљева, Улица Мире 
Чукулића број 11 
 
Решење по захтеву Љубинка Луковића из Краљева, Улица Југ Богданова број 69/1 
 


