
 
ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

ЗА 
СКУПШТИНУ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 Градско веће града Краљева, на Четрдесет шестој (ванредној) седници 
одржаној дана 15.септембра 2021. године, у складу са чланом 74. став 4. Пословника 
о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 1/21-
пречишћен текст) и чланом 39. став 3. Пословника о раду Градског већа града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-пречишћен текст), размотрило 
је предлог Одборничке групе „Александар Вучић - За нашу децу“ у Скупштини града 
Краљева за допуну предложеног дневног реда Девете седнице Скупштине града 
Краљева и донело следеће 

 
М И Ш Љ Е Њ Е 

 
Подносилац предлаже да се у предложени дневни ред Девете седнице 

Скупштине града Краљева као тачка уврсти: Предлог одлуке о одређивању 
локације за регионални центар за управљање комуналним отпадом. 

 
 Градско веће града Краљева предлаже Скупштини града Краљева ДА  

УСВОЈИ ПРЕДЛОГ Одборничке групе „Александар Вучић - За нашу децу“ у 
Скупштини града Краљева, да се у предложени дневни ред Девете седнице 
Скупштине града Краљева уврсти Предлог одлуке о одређивању локације за 
регионални центар за управљање комуналним отпадом, с обзиром да је Предлог 
одлуке сачињен у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18), Закона о 
управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-
др.закон), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и Статутом града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), да је у 
предлогу за допуну наведена прелиминарна граница регионалне депоније, да је у 
изради документа учествовала Радна група за израду Одлуке која је одредила 
локацију за изградњу на потесу „Кулагића ада“, те да се из Изјашњења Одељења за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, број Инт. 198/2201-VI 
од 14.09. 2021. године, утврђује да је предлог могућ и оправдан, у смислу стварања 
предуслова за израду Одлуке о измени и допуни урбанистичког Плана генералне 
регулације наведеног подручја, као и за доношење планских решења која омогућавају 
реализацију наведених активности.  
 
ЗТ/СМ 
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                                                    Председник Градског већа  
                                                          Градоначелник града Краљева  

 
                                                               др Предраг Терзић, дипл.политиколог 
                                                                      


