
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АКТИ ДОНЕТИ НА 3.СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ДАНА 

22.09.2020. 

 

Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину, и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи у делу 
Нацрта одлуке који се односи на планирање инвестиција 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Плана развоја града Краљева за период 
2021 – 2030. године, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење 
 
Закључак којим се повлачи закључак број 06-184/2020-I од 07.09.2020. године, утврђује 
Предлог одлуке о допунама Одлуке о преузимању оснивачких права над „Апотекарском 
установом Краљево“ и Скупштини града Краљева предлаже њено доношење 
 
Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење 
јавних површина за територију града Краљева, и којим се упућује Јавни позив за учешће на 
јавној расправи 

Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације „Центар и 
Чибуковац“, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Друге измене Плана генералне 
регулације „Шеовац – Адрани“ и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење 

Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „Центар града 
Краљева“ и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење 

Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације „Други 
градски саобраћајни прстен од петље 'Магнохром' преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“, 
и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење 

Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације „Гробље у 
Ковачима“ и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о  домаћем линијском превозу путника и којим се 
Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку 
 
Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о такси превозу путника и којим се упућује Јавни 
позив за учешће на јавној расправи  
 
Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити исказане по финансијском извештају за 2019. годину, број 1716/4, коју је дана 
29.06.2020. године донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“, и којим се Скупштини града Краљева 
предлаже доношење решења 
 
Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити исказане по финансијском извештају за 2019. годину, број 841, коју је дана 19.06.2020. 
године донео Надзорни одбор ЈЕП „Топлана“, и којим се Скупштини града Краљева предлаже 
доношење решења 
 
Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити исказане по финансијском извештају за 2019. годи-ну, број 1248/4 од 23.07.2020. 
године, коју је дана 23.07.2020. године донео Надзорни одбор ЈП „Градско стамбено“, и којим 
се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења 
 
Закључак о уређивању награђивања противградних стрелаца – ангажованих лица на 
пословима противградне заштите са територије града Краљева  у 2020. Години 
 
Решење о утврђивању висине појединачног новчаног износа Октобарске награде града 
Краљева за 2020. годину. 



 

Решење о утврђивању висине појединачног новчаног износа Специјалнe наградe за подстицај 
хуманости „Миломир Главчић“  за 2020. Годину 
 


