
 

АКТИ СА 28.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 

29.04.2021.ГОДИНЕ 
 

Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској 
исправности воде за пиће у току марта 2021.године и о праћењу квалитета ваздуха и 
евалуацији резултата мерења за март 2021. Године 
 

Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева 
за 2020. годину, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку  
 

Закључак о утврђивању Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево са нацртом огласа о 
јавном конкурсу, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење 
 

Закључак о утврђивању Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево са нацртом огласа о јавном 
конкурсу и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење 
 

Закључак којим се утврђује Нацрт Локалног акционог плана запошљавања града 
Краљева за период од 2021. до 2023. године, и којим упућује Јавни позив за учешће на 
јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања 
 

Закључак о давању сагласности на Годишњи план инвестиционог раскопавања 
површине јавне намене за 2021. Годину 
 

Закључак о давању сагласности на Годишњи план инвестиционог раскопавања 
површине јавне намене за 2021. Годину 
 

Решење о давању у закуп пословног простора у Улици Омладинској бр. 26, Л-3, на кп 
број 652 КО Краљево, Ђорђу Вуковићу из Ратине 
 

Решење о давању у закуп гараже број 1, на кп број 3719/8 КО Краљево, у улици 
Авалској број 3-7 у Краљеву, Мирославу Цветићу из Краљева 
 

Решење о давању у закуп гараже број 17, у улици Милоша Великог у Краљеву, на кп 
број 1450/1 КО Краљево, Александру Лазовићу из Краљева 
 

Решење о давању у закуп пословног простора у згради Месне заједнице Лазац, 
посебни део објекта бр. 1, на кп број 691/3 КО Лазац (бифе, кухиња и мокри чвор), Вери 
Ивић из Краљева 
 

Решење о давању у закуп пословног простора у згради Месне заједнице Лазац, 
посебни део објекта бр. 1, на кп број 691/3 КО Лазац (продавница, магацин и тоалет), 
Трговинској радњи „Трговина Стевановић Лазац“, предузетника Марице Стевановић из 
Ласца 
 

Решење по жалби Милице Митровић из Краљева, изјављеној на Одлуку Комисије за 
доделу стипендија студентима града Краљева за школску 2020/21.годину  
 

Решење по жалби Марије Бинић из Краљева изјављеној на Решење Одељења за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности  
 

Решење по жалби Владислава Басекића из Краљева професионалног управника 
Стамбене заједнице у Улици Зелена Гора број 41, изјављеној на Решење Одељења за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
 

Решење по захтеву Драгане Мијаиловић из Краљева  
 

Решење по захтеву Драгане Алексић из Краљева за поништај Решења Одељења за 
инспекцијске послове – Комунална инспекција 

              


