
АКТИ СА 23.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 12.03.2021.ГОДИНЕ 

 

Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Скупштине 
Регионалног центра за управљање комуналним отпадом “Регион Краљево” д.о.о, Краљево 
број, 60/21 од 18.02.2021. године, о избору председника Скупштине друштва и којим се 
Скупштини града Краљева предлаже доношење решења 
  
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о праву на накнаду дела трошкова сахрањивања 
лица преминулих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 и којим се 
Скупштини града Краљева предлаже доношење одлуке 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о непосредном отуђењу непокретности из јавне 
својине у Доситејевој улици, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење 
одлуке 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о висини економске цене услуга Предшколске 
установе „Олга Јовичић-Рита“ Краљево за 2021. годину, и којим се Скупштини града Краљева 
предлаже доношење одлуке 
 
Решење о утврђивању месечног износа висине накнаде трошкова боравка деце у приватној 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града 
Краљева за радну 2020/2021 годину 
   
Решење о образовању и именовању Kомисије за оцењивање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији града Kраљева у 2021. Години 
 
Решење о давању сагласности на спроведени поступак давања у закуп непокретности Центру 
локалних услуга града Краљева 
 
Решење о давању у закуп пословног простора у улици Излетничкој број 2 на к.п.број 4171 КО 
Краљево Удружењу пензионера града Краљева, на период до 10 година 
 
Решење којим се преноси право јавне својине на покретним стварима 
 
Закључак о усвајању Извештаја о раду Жалбене комисије за период од 01.01.2020. године до 
31.12.2020. године 
 
Закључак о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за 
додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и 
предложеним и пруженим подршкама за 2020.годину 
              
Решење по приговору Бојана Јанића из Краљева, изјављеном на Закључак Одељења за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности - Одсек за обједињену 
процедуру 

  
Решење по жалби Драгослава Матића из Краљева због недоношења решења у законом 
прописаном року 
 
Решење по жалби предузетника Биљане Мишић УР „DOLCE VITA SR“ Краљево, изјављеној на 
Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
  
Решење по жалби Јована Обреновића из Краљева изјављеној на Решење Одељења за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
 
Решење по жалби Светлане Ставрић, управника Стамбене заједнице из Краљева, изјављеној 
на Решење Одељења за инспекцијске послове-Комунална инспекција 
 
Решење по жалби Драгане Станишић из Краљева, изјављеној на Решење Одељења за 
инспекцијске послове-Комунална инспекција 
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Решење по жалби Милана Ђоковића из Краљева, изјављеној на Решење Одељења за 
инспекцијске послове-Инспекција за саобраћај и путеве  
 
Решење по жалби Драгице Матић из Краљева, изјављеној на Решење Одељења за 
инспекцијске послове-Инспекција за саобраћај и путеве 
 
Решење по жалби Срећка Радовановића из Краљева, изјављеној на Решење Одељења за 
инспекцијске послове-Инспекција за саобраћај и путеве 
 
Решење по жалби Драгана Ђоровића, управника Стамбене заједнице, изјављеној на Решење 
Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
 
Решење по захтеву Витомира Вукадиновића из Краљева 
 
Решење по захтеву Зорана Старчевића из Краљева 
 
Решење по захтеву Миломира Мрвића из Краљева 
 
Обавештење по захтеву Милана и Андреја Ракочевића из Краљева  
 
Обавештење по захтеву Радована Марушића из Краљева  
 
Решење по захтеву Бојана Зупана из Краљева 
 
Решење о утврђивању коришћења средстава из буџета града Краљева за реализацију 
подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима за 2021. годину  
 
 


