
 
ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

ЗА 
СКУПШТИНУ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
 Градско веће града Краљева на Педесет осмој (ванредној) седници одржаној 
дана 23. децембра 2021. године, у складу са чланом 74. став 2. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 1/21) 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 
„Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије“ у Скупштини града Краљева за допуну 
предложеног дневног реда Једанаесте седнице Скупштине града Краљева и донело 
следеће 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

Подносилац предлаже да се у предложени дневни ред Једанаесте седнице 
Скупштине града Краљева као тачка уврсти: „Разматрање програма пословања са 
финансијским планом и програмом коришћења субвенција за 2022.годину Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца“ из Краљева“. 

 
 Градско веће града Краљева предлаже Скупштини града Краљева ДА  

УСВОЈИ ПРЕДЛОГ Одборничке групе „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије“ 
у Скупштини града Краљева, да се у предложени дневни ред Једанаесте седнице 
Скупштине града Краљева уврсти „Разматрање Програма пословања са 
финансијским планом и Програмом коришћења субвенција за 2022.годину 
Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ из Краљева“, с обзиром да је Програм 
пословања сачињен у складу  са Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС, број 15/2016 и 88/2019), Смерницама за израду годишњег програма пословања за 
2022.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024 године 
јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег 
интереса („Службени гласник РС“,број 97/21) и одредбама Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, 88/11, 104/16 и 95/18) те да се из Изјашњења 
Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, број:VI-
260/21 од 21.12.2021. године и Изјашњења Одељења привреду и финансије IV 
број:1390/21 од 21.12.2021. године, утврђује да је предметни Програм пословања са 
финансијским планом и Програмом коришћења субвенција за 2022.годину Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево сачињен у складу са напред наведеним 
прописима, тако да предлог за допуну треба прихватити.  
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