
 
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 решења о давању 
сагласности на Измене и допуне Програма пословања са финансијским планом 
ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2021.годину. 

 
 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 решења о давању сагласности на 
Измене и допуне Програма пословања са финансијским планом ЈЕП „Топлана“ 
Краљево за 2021.годину, с обзиром да је Предлог решења сачињен у складу са 
одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), 
и Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), да је Надзорни одбор ЈЕП „Топлана“ одлуком број 1358 дана 01.09.2021. 
године донео Измене и допуне Програма пословања са финансијским планом за 
2021. годину, да се и у предлогу за допуну наводи изјашњење Одељења за привреду 
и финансије број 76/21-IV од 13.09.2021.године у којем се истиче да се Изменама и 
допунама Програма не мења укупан износ опредељених субвенција и да је по основу 
уговора дошло до измене финансијског плана субвенција и преусмеравања 
субвенција за котларницу „Зелена Гора“ на изградњу гасног генератора „Воћареве 
ливаде“, те да се из Изјашњења Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности, број 197/2201-06 од 14.09. 2021. године, утврђује да су се 
стекли услови за спровођење даље законске процедуре.  
 
ЗТ/СМ 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
БРОЈ: 06-296/2021-I, ДАНА: 15.09.2021. ГОДИНЕ 

 
 
                                                    Председник Градског већа  
                                                          Градоначелник града Краљева  

 
                                                               др Предраг Терзић, дипл.политиколог 
                                                                      


