
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АКТИ ДОНЕТИ НА 4.СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 

28.09.2020.ГОДИНЕ 
 

Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској 
исправности воде за пиће у току августа 2020. године и о праћењу квалитета ваздуха и 
евалуацији резултата мерења за август 2020. Године 
  
Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину 
за период 01.01.2020–30.06.2020. године 
 

Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о 
буџету града Краљева за 2020.год. за период 01.01.2020–30.06.2020. године 
 

Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Краљева за 2020.годину, и предложило Скупштини града њено доношење 
 

Закључак којим је утврдило Предлог изменā и допунā Програма уређивања грађевинског 
земљишта за 2020. годину, и предложило Скупштини града предлаже њихово доношење 
 

Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење 
јавних површина за територију града Краљева, и предложило Скупштини града Краљева њено 
доношење 
 

Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о такси превозу путника, и којим се предлаже 
Скупштини града Краљева њено доношење  
 

Закључак којим се утврђује Предлог изменā Кадровског плана у Градској управи града 
Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града 
Краљева, Служби за послове локалног омбудсмана града Краљева и Служби за интерну 
ревизију органа и служби града Краљева за 2020. годину, и којим се Скупштини града Краљева 
предлаже да донесе Измене Кадровског плана  
 

Закључак о упућивању Финансијског извештаја ЈКП „Пијаца“ Краљево за 2019. годину 
Скупштини града ради упознавања 
 

Закључак о упућивању Финансијског извештаја ЈКП „Чистоћа“ Краљево за 2019. годину 
Скупштини града ради упознавања  
 

Закључак о упућивању Финансијског извештаја ЈКП „Путеви“ Краљево за 2019. годину 
Скупштини града ради упознавања 
  
Закључак о упућивању Финансијског извештаја ЈКП „Водовод“ Краљево за 2019. годину 
Скупштини града ради упознавања 
  
Закључак о упућивању Годишњег финансијског извештаја ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2019. 
годину Скупштини града ради упознавања  
 

Закључак о упућивању годишњих финансијских извештаја за 2019.годину ЈП за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ за 2019. годину Скупштини града ради упознавања 
  
Закључак о упућивању Годишњег финансијског извештаја ЈП „Градско стамбено“ Краљево за 
2019. годину Скупштини града ради упознавања  
 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Савета за заштиту и унапређење животне средине 
 

Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити исказане по финансијском извештају за 2019. годину, број 925, коју је дана 29.06.2020. 
године донео Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево и којим се Скупштини града Краљева 
предлаже доношење решења 
 

Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за 
реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на 
територији града Краљево) и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење одлуке 
. 


