
 Закључак кпјим се утврђује Предлпг пдлуке п мрежи јавних пснпвних шкпла на теритприји 

града Краљева и кпјим се Скупштини града Краљева предлаже да дпнесе пву пдлуку 

 Закључак кпјим се утврђује Предлпг пдлуке п усппстављаоу сарадое града Краљева са 

Градскпм ппштинпм Врачар и кпјим се Скупштини града Краљева предлаже да дпнесе пву 

пдлуку 

 Решеое п даваоу сагласнпсти за кпришћеое дела средстава за реализацију мере из 

Прпграма ппдршке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја 

за 2021. гпдину Друштву пчелара Краљевп – превпз на сајам пчеларства југпистпчнпг 

Балкана, пчеларски сајам у Бепграду (Ташмајдан) и излпжба пчеларских прпизвпда и 

ппреме у пквиру манифестације „Пасуљијада“ у Краљеву 

 Решеое пп жалби Љубише Илића из Краљева, изјављенпј на Решеое ЈКП „Впдпвпд“ 

Краљевп, брпј:46447/052021 пд 14.05.2021. гпдине 

 Решеое Решеое пп жалби Драгпслава Милпванпвића из Краљева, изјављенпј на Решеое 

ЈКП „Впдпвпд“ Краљевп, брпј:5319/2021 пд 14.06.2021. гпдине 

 Решеое пп жалби Ане Гпчпбије из Краљева, ппднетпј збпг недпнпшеоа решеоа у закпнпм 

прпписанпм рпку пд стране Одељеоа за друштвене делатнпсти 

 Решеое пп жалби Султане Ђељиљи из Краљева, изјављенпј на Решеое Одељеоа за 

друштвене делатнпсти, брпј: III-553-90/2021 пд 20.05.2021. гпдине 

 Решеое пп жалби Стамбене заједнице Впјвпде Степе брпј 29Б, изјављена на Решеое 

Одељеоа за инспекцијске ппслпве – Кпмунална инспекција, брпј: VIII-355-196/21 пд 

17.05.2021. гпдине 

 Решеое пп жалби Драгпслава Матића из Краљева, изјављенпј на Решеое Одељеоа за 

инспекцијске ппслпве – Кпмунална инспекција, брпј: VIII-355-577/19 пд 04.06.2021. гпдине 

и на Закључак начелника Градске управе града Краљева, брпј 475/21 пд 11.03.2021. гпдине 

 Решеое пп жалби Гпрана Никплића из Краљева, Цветке, изјављенпј на Решеое Одељеоа 

за инспекцијске ппслпве - Инспекција за сапбраћај и путеве, брпј:344-58/21-VIII пд 

09.06.2021. гпдине 

 Решеое Решеое пп жалби Никпле Гарпвића из Краљева, Опланићи, изјављенпј на Решеое 

Одељеоа за инспекцијске ппслпве – Инспекција за сапбраћај и путеве, брпј: 344-186/21-

VIII пд 23.06.2021. гпдине 

 Решеое пп жалби „Кпрали“ д.п.п. Краљевп, Кпнаревп, изјављенпј на Решеое Одељеоа за 

инспекцијске ппслпве – Инспекција за сапбраћај и путеве, брпј: 344-904/20-VIII пд 

19.01.2021. гпдине 

 Решеое пп захтеву Марије Ђпрђевић из Краљева, Беранпвац 
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http://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2021/09/3-Resenje-o-dav.sagl_.-za-kor.-dela-sred.za-real.mere-iz-Programa-Drustvo-pcelara.pdf
http://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2021/09/3-Resenje-o-dav.sagl_.-za-kor.-dela-sred.za-real.mere-iz-Programa-Drustvo-pcelara.pdf
http://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2021/09/3-Resenje-o-dav.sagl_.-za-kor.-dela-sred.za-real.mere-iz-Programa-Drustvo-pcelara.pdf
http://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2021/09/3-Resenje-o-dav.sagl_.-za-kor.-dela-sred.za-real.mere-iz-Programa-Drustvo-pcelara.pdf
http://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2021/09/3-Resenje-o-dav.sagl_.-za-kor.-dela-sred.za-real.mere-iz-Programa-Drustvo-pcelara.pdf


 


