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АКТИ СА 32.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА, ОДРЖАНЕ 
8.09.2017.ГОДИНЕ 

 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о социјалној заштити града Краљева, којим се 
Скупштини града предлаже њено доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању на коришћење Месној заједници 
„Центар“ из Краљева пословног простора у Улици Обилићевој број 26 у Краљеву на к.п. 
број 392 КО Краљево, којим се Скупштини града предлаже његово доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању на коришћење Јавном предузећу 
за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“: зграде у Краљеву у Улици Хајдук 
Вељковој број 61 на к.п. број 1149 КО Краљево, пословног простора у згради број 1 улаз 3 
у Улици Цара Лазара број 40 на к.п. број 1105/3 КО Краљево и пословног простора у два 
нивоа у згради број 1 у Улици Ибарској број 19 на к.п. број 1377 КО Краљево, којим се 
Скупштини града предлаже његово доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о  изменама и допунама Одлуке о комуналној 
полицији, којим се Скупштини града предлаже њено доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о 
расподели добити број 1656, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа“ Краљево дана 
27.06.2016. године, којим се Скупштини града предлаже његово доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о измени Одлуке о градским 
административним таксама и накнадама за услуге које врши Градска управа, којим се 
Скупштини града предлаже њено доношење 
 

Решење о измени Решења о образовању Жалбене комисије 
 
Решење о одбијању захтева Јована Лазовића из Краљева за откуп дела кат.парцеле број 
2303/1 КО Рибница 
 
Решење о одбијању захтева Ангелине Цветковић из Краљева за давање сагласности за 
препарцелацију кат.парцеле број 165/1 КО Краљево 
 
Решење о одбијању захтева Весне Лазаревић из Краљева за откуп дела кат.парцеле број 
4124 КО Краљево 
 
Решење о одбијању захтева Драгољуба Каличанина из Краљева за давање сагласности 
за препарцелацију кп број 624 КО Рибница 
  
Решење о одбијању захтева Снежане Савић из Краљева за давање сагласности за 
препарцелацију кп број 1105/3 КО Краљево 
 

     Решење о отуђењу грађевинског земљишта јавним надметањем – кп број 1145/5 КО 
Самаила (сагласност за расписивање јавног огласа ради спровођења поступка) 

 
Решење о давању сагласности Предузећу EKOENERGOSISTEM 2010 DOO KOVIN за 
установљење права службености пролаза на к.п број 1948 КО Предоле за изградњу трасе 
електроенергетског прикључка за изградњу МХЕ „Игришт“ на Колској реци 
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Решење о отуђењу к.п. број 371/43 КО Јарчујак у корист Гордане Томовић ради 
формирања грађевинске парцеле 
 
Решење о давању сагласности „ЕПС Дистрибуција“ Београд–огранак Електро-
дистрибуција у Краљеву, за установљење права службености пролаза на к.п. број 3213 и 
3227 КО Рудно, 3359, 3360 и 43 КО Река, 2323 и 2321 КО Бзовик, 3295 и 3294 КО Милићи 
за изградњу ДВ од ТС 35 кВ „Рудно“–„Милићи“, као и за изградњу ТС 35/10кВ Милићи 
  

Решење којим се Друштву за борбу против шећерне болести Краљево, као закупцу 
пословног простора у Улици Хајдук Вељкова број 39, умањује обавеза плаћања месечне 
закупнине за 80% 
 
Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 602.500,00 динара за 
куповину и монтажу котла за централно грејање у ОШ „Јован Дучић“ у Роћевићима 
 
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава 
за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2017. Години 
 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града 
Краљева у 2017. Години 
 
Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из 
Програма подршке за спровођење пољопривреде политике и политике руралног развоја 
Сабору произвођача агропривреде Србије у износу од 200.000,00 дин (покриће дела 
трошкова организације седмог Сабора пољопривредника Србије у Краљеву 23.09.2017. 
године) 
 
Решење о преносу права својине у корист Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ 
Краљево на 20 (двадесет) клима - уређаја робне марке „VIVAX ACP-12CH35AEC“ 


