
 
 

Акти донети на 129. седници Градског већа града Краљева,  
одржаној 9. јуна 2020. године 

 
 
 

1. Закључак о разматрању захтева привредног друштва „Аутопревоз“ д.о.о Чачак за 
плаћањем дела трошкова насталих приликом спровођења епидемиолошких мера у циљу 
спречавања настанка и ширења заразне болести „COVID-19“  

                   

2. Решење о утврђивању износа непрофитне закупнине за станове у ул. Првомајска 
Берановац и Улици Зеке Николајевића у Рибници 

 

3. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.250.000,00 динара 
за суфинансирање пројекта „Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом на 
територији града Краљева“ (изградња стазе – рампе код Атлетског стадиона) 

 

4. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.200.000,00 динара 
за суфинансирање пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика 
средњих школа Краљево“ 
 

5. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.210.000,00 динара 
за реализацију ванредних уметничких програма Краљевачког позоришта на отвореном у 
периоду јун–јул 2020. године 
 

6. Решење о одбијању као неосноване жалбе Јанка Стојанчова из Краљева, изјављене на 
Решење Центра за социјални рад Краљево, број: 55330-311/2020 од 22.01.2020.године 

 

7. Решење о одбијању као неосноване жалбе Шерифе Емини из Краљева, изјављене на 
Решење Одељења за друштвене делатности, број: 133-4/54/2020 од 17.03.2020.године 

 

8. а) Решење о одбијању као неосноване жалбе предузетника Ненада Весића, Трговинска 
радња „КОРНИ АУТО 2017“ из Краљева, изјављене на Решење Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ број: 4209-2/19 од 28.11.2019.године 

б) Закључак којим се Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ 
налаже доношење аката којима ће се прецизирати поступак постављања рекламних 
табли на јавним површинама 

 

9. Решење о одбијању као неоснованог Приговора Стамбене заједнице из Улице 
Омладинске број 8А, 8Б,10Б и 10В из Краљева, изјављеног на издате локацијске услове 
Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено–комуналне делатности ЦИС број: 
ROP-KRA-3516-LOC-1/2020, Инт.број: 353-1-19/2020-06 од 21.02.2020.године  

 

10. Решење о одбијању као неоснованог Приговора Јована Милосављевића из Краљева, 
изјављеног на Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе Одељења 
за урбанизам, грађевинарство и стамбено–комуналне делатности ЦИС број: ROP-KRA-
2438-IUP-8/2020, Инт.број:351-9-3/2020-06 од 22.01.2020.године 

 

11. Решење о одбијању као неосноване жалбе Бранислава Стевановића из Краљева, 
изјављене на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број: 
VIII-355-864/19 од 13.01. 2020. године 

 

12. Решење о одбијању као неосноване жалбе Слободана Живића из Краљева, изјављене 
на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, 
број:344-944/19-VIII од 29.01. 2020. године 

 

13. Решење о одбијању као неосноване жалбе Мирољуба Живића из Краљева, изјављене 
на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, 
број:344-944/19-VIII од 29.01. 2020. године 

 

14. а) Решење о одбијању као неосноване жалбе Добривоја Главчића из Краљева, 
изјављене на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и 
путеве, број:344-116/19-VIII од 03.03.  2020. године 

б) Закључак којим се Одељењу за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и 
путеве налаже да донесе Допунско решење у вези са надокнадом трошкова поступка 
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15. (Белешка сачињена у складу са чланом 21. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева у вези са недоношењем решења по жалби Весне Јаблановић из Краљева, 
Часлава Ракића из Краљева, Пекчаница и Раша Ракића из Краљева, Пекчаница, 
изјављене на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и 
путеве, број:344-568/19-VIII од 10.12. 2019. године) 
 

16. Решење о одбијању захтева предузетника Саше Ћилерџића, Занатска радња 
„Masterbike“ из Краљева, упућеног Градском већу града Краљева, у вези са давањем 
сагласности за уређивање дела кп. бр.3567 КО Краљево, са упутством о подношењу 
адекватног захтева 
 

17. Решење о прекиду поступка по захтеву Петра Белошевића из Краљева, у вези са 
ослобађањем плаћања закупнине током извођења радова на пословном простору тзв. 
„Одбојкашки савез“, до окончанања судског процеса 
 

18. Решење о усвајању захтева Аеро клуба „Михајло Петровић“ из Краљева, Спортски 
аеродром бб,  у вези са одобрењем плаћања дуговања на рате и закључењем вансудског 
поравнања о исплати дуга у 60 једнаких месечних рата 

 
 
 
 

    
 


