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 Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о  изменама и допунама Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину, и предложило Скупштини града њено доношење. 

 Закључак којим се утврђује Предлог Измена и допуна Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2021. годину, и којим се Скупштини града Краљева 
предлаже његово доношења. 

 Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације 
„Јарчујак“, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку. 

 Закључак којим се утврђује Предлога решења о давању сагласности на Измене и 
допуне Програма пословања са финансијским планом Јавног енергетског предузећа 
„Топлана“, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ово решење. 

 Закључак којим се утврђује Предлога решења о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Краљево број 233/3 од 04.02.2021.године којом је 
усвојен Ценовник радова и услуга, са Елементима за одређивање цена радова и 
услуга утврђеним Одлуком Надзорног одбора број 233/1, и којим се Скупштини града 
Краљева предлаже доношење решења 

 Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Измене и 
допуне Статута установе „Краљевачко позориште“ у Краљеву, и предложило 
Скупштини града Краљева доношење решења. 

 Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Статута 
установе Спортски центар „Ибар“ у Краљеву, и предложило Скупштини града Краљева 
доношење решења. 

 Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о допуни Одлуке о мрежи јавне 
Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ Краљево, и којим се Скупштини града 
Краљева предлаже да донесе ову одлуку. 

 Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској 
управи града Краљева и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову 
одлуку. 

 Решење о давању сагласности Небојши Миленковићу, закупцу пословног простора у 
Омладинској улици број 28 у Краљеву – локал Л5, за извођење радова који имају 
карактер инвестиционог одржавања. 

 Решење по жалби Ђорђа Тодоровића из Крагујевца, Балосава, изјављеној преко 
пуномоћника – адвоката Љубинка Словића, поништава ожалбено решење ЈКП 
„Водовод“ Краљево број: 60022 од 15.04.2021. године 

 Решење по жалби Маје Мемаровић из Краљева, изјављеној преко пуномоћника – 
адвоката Михаила Зечевића из Краљева, на Решење Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне делатности, број:360-12/21-6 од 
09.04.2021.године 

 Решење по жалби Момчила Мурганића из Краљева, изјављеној на Решење Одељења 
за друштвене делатности, број: 553-2-159/2021 од 28.04.2021.године (остваривање 
права на на накнаду дела трошкова сахрањивања лица преминулих услед болести 
COVID 19) 

 Решење по жалби Верке Савић из Краљева, изјављена на Решење Одељења за 
друштвене делатности, број: 553-2-247/2021 од 28.04.2021.године (остваривање права 
на накнаду дела трошкова сахрањивања лица преминулих услед болести COVID 19), 

 Решење по жалби Станише Обреновића, управника Стамбене заједнице у Улици 
Хероја Маричића број 77, изјављеној на Решење Одељења за инспекцијске послове – 
Комунална инспекција, број:VIII-355-944/18 од 15.10.2018.године. 



 Решење по жалби Срећка Милосављевића, управника Стамбене заједнице у Улици 
Хероја Маричића број 77 и 79, изјављене на Решење Одељења за инспекцијске 
послове – Комунална инспекција, број: VIII-355-890/18 од 15.10.2018.године. 

 Решење по жалби Драгана Тошковића из Краљева, изјављеној на Решење Одељења 
за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број: VIII-355-319/21 од 
25.05.2021.године. 

 Решење по жалби предузетника Ивана Дужића, УТР „EXIT 1999“ Краљево, изјављеној 
на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број: VIII-355-
244/21 од 29.04.2021.године. 

 Решење по жалби предузетника Драгана Парезановића, УР „Caffe FLASH 036“ 
Краљево, изјављеној на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална 
инспекција, број: VIII-355-242/21 од 29.04.2021.године. 

 Решење по жалби предузетника Дамљана Матовића, УТР „ПУБ 37 С.Д“ Краљево, 
изјављеној на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, 
број: VIII-355-251/21 од 5.05.2021.године. 

 Решење по жалби предузетника Слободана Дејановића, УР брза храна „Галија“ 
Краљево, изјављеној на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална 
инспекција, број: VIII-355-259/21 од 5.05.2021.године. 

 Решење по жалби предузетника Славице Ковачевић Ивановић, УР „Кафана код Џина 
2009“ Краљево, изјављеној на Решење Одељења за инспекцијске послове – 
Комунална инспекција, број: VIII-355-154/21 од 23.04.2021.године. 

 Решење по жалби предузетника Немање Шиљковића, УР  и производња колача „Raff 
Lux“ Краљево, изјављеној на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална 
инспекција, број: VIII-355-250/21 од 5.05.2021.године. 

 Решење по захтеву Радомира Вулетића из Краљева за отплату дуга, насталог по 
основу становања у социјалним условима, на чије је плаћање обавезан Пресудом 
Основног суда у Краљеву, П. 1933/20 од 03.03.2021.године. 

 Решење по захтеву Радмиле Милутиновић из Београда у вези са изменом Решења 
Градског већа града Краљева о отуђењу кп број 291/8 КО Краљево, број: 011-85/2020-I 
од 12.05.2020. године. 

 


