
 Рещеое п дпдели средстава за бесппвратнп суфинансираое инвестиципних прпјеката 

стамбених заједница кпје су испуниле критеријуме за дпделу средстава 

 Рещеое п пдбациваоу и пдбијаоу пријава за дпделу средстава за бесппвратнп 

суфинансираое инвестиципних прпјеката стамбених заједница и других лица кпје нису 

испуниле критеријуме за дпделу средстава 

 Закљушак п даваоу сагласнпсти на Рещеое п расппдели кприщћеоа бучетских средстава 

индиректним кприсницима месним заједницама за 2021. гпдину пп Одлуци п изменама и 

дппунама Одлуке п бучету града Краљева за 2021. Гпдину 

 Рещеое п расппреду кприщћеоа бучетских средстава за Градску управу, у пквиру 

прпграма 15 – Опщте услуге лпкалне сампуправе 

 Правилник п суфинансираоу мера енергетске санације стамбених зграда, ппрпдишних 

кућа и станпва 

 Расписан Јавни кпнкурс за суфинансираое реализације прпјекта смаоеоа загађеоа 

ваздуха ппреклпм из индивидуалних извпра на теритприји града Краљева у 2021.гпдини 

 Рещеое п расписиваоу јавнпг пгласа за птуђеое грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини 

града Краљева прикупљаоем писмених ппнуда 

 Рещеое п пренпсу права јавне свпјине на Републику Србију за пптребе кприсника 

Министарствп правде, на неппкретнпсти кпју шини градскп грађевинскп земљищте у Улици 

Др Драгпмира Карајпвића, на кп брпј 2880/1 КО Краљевп 

 Рещеое п птуђеоу кп брпј 3362/8 КО Краљевп, кпја је јавна свпјина града Краљева, Јанић 

Дамљану из Краљева кап најппвпљнијем ппнуђашу пп пснпву расписанпг јавнпг пгласа, и 

стављаоу ван снаге рещеоа Градскпг већа града Краљева брпј 011-135/2021-I пд 

07.06.2021.гпдине 

 Рещеое п птуђеоу ппкретне ствари из јавне свпјине – мппед марке PIAGGIO тип LIBERTI 50 

2T, Ивану Лукпвићу из Краљева кап најппвпљнијем ппнуђашу  на пснпву расписанпг јавнпг 

пгласа пд 25.06.2021. гпдине 

 Рещеое п даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра у Улици Олге Милутинпвић брпј 1 (Л-3), на 

к.п. брпј 682 КО Краљевп, Бприславу Бпжпвићу из Краљева 

 Рещеое п даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра у Улици Тпмислава Андрића Џигија брпј 29-

31 (Л-2), на к.п. брпј 1039/3 КО Краљевп, Јпвици Станпјевићу из Краљева 

 Рещеое п даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра у Улици Впјвпде Степе брпј 10-12 (Л-3), на 

к.п. брпј 91/1 КО Краљевп, Привреднпм друщтву „MOZZART“ ДОО, Бепград 
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 Рещеое п даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра у Улици Милпща Великпг у Краљеву, на к.п. 

брпј 1450/1 КО Краљевп, Гпрану Ђпкпвићу из Краљева 

 Правилник п изменама и дппунама Правилника п прганизацији и систематизацији радних 

места у Градскпј управи града Краљева, Градскпм правпбранилащтву града Краљева, 

Служби за бучетску инспекцију града Краљева, Лпкалнпм пмбудсману града Краљева и 

Служби за интерну ревизију пргана и служби града Краљева 

 Рещеое п кприщћеоу средстава текуће бучетске резерве у изнпсу пд 867.000,00 динара за 

санацију дела крпва на фискултурнпј сали ОШ „Вук Карачић“ Рибница 

 Рещеое п кприщћеоу средстава текуће бучетске резерве у изнпсу пд 1.000.000,00 динара 

за пптребе израде прпјекта защтите пд ппжара и изменā и дппунā прпјекта аутпматске 

детекције и дпјаве ппжара за ОШ „Свети Сава“ Рибница 
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