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АКТИ ДОНЕТИ НА ТРИДЕСЕТОЈ СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
ОДРЖАНОЈ ДАНА 11.08.2017.ГОДИНЕ 

 
Закључак којим се утврђује предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2017. годину, и којим се Скупштини 
града предлаже његово доношење 
 

Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
постављању киоска на јавним површинама, и којим се Скупштини града предлаже њено 
доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о условима и начину држања домаћих животиња, 
и којим се Скупштини града предлаже њено доношење 
 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке o изменама и допунама Одлуке о чишћењу снега 

и леда на територији града Краљева и којим се Скупштини града предлаже њено доношење 
 
Измене и допуне Пословника о раду Градског већа града Краљева 
 
Закључак о измени закључка Градског већа града Краљева број 06-218/2017-I од 28. 07. 
2017. године (инвестиционо одржавање ојачањем коловозне конструкције улица и 
некатегорисаних путева) 
 

Решење којим се предлаже Влади Републике Србије да донесе закључак и пренесе у 
јавну својину града Краљева кп број 1450/13 КО Краљево ради изградње јавног паркинга 
иза зграде Основног суда у Краљеву 
 

Решење о давању сагласности на понуду ЈКП „Водовод“ Краљево број 2176/2 од 
21.07.2017.године за извођење радова на изградњи градилишних прикључака градилишта 
вишепородичне стамбене зграде I фазе и понуду ЈКП „Водовод“ Краљево број 2176/3 од 
21.07.2017.године за извођење радова на измештању постојећих инсталација са простора 
предвиђених за изградњу вишепородичне стамбене зграде I фазе 
 

Решење о отуђењу кп број 2834 КО Краљево без накнаде у корист Републике Србије, а за 
потребе Дома ученика средњих школа из Краљева 
 

Решење о распоређивању износа од 120.000,00 дин Фудбалском клубу „Партизан“ из 
Врбе на име подмирења дела трошкова за организацију прославе поводом 
деведесетогодишњице постојања клуба 
 
Решење о распоређивању износа од 150.000,00 дин Шаховском клубу „Слога“ из Краљева 
на име подмирења дела трошкова за одлазак на такмичење у Руми 
  

Решење о распоређивању износа од 30.000,00 дин Огранку Касе Ха Карате До Академије 
Србије из Краљева на име подмирења дела трошкова организације семинара у Врњачкој 
Бањи 
  
Закључак о усвајању захтева Радише Симеуновића из Обрве за плаћање дуга по основу 
закупнине у 36 рата, и којим се прихвата нацрт судског поравнања сачињен од стране 
Јавног правобранилаштва града Краљева 
 
Закључак којим се прихвата иницијатива ЈП за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ за изградњу и реконструкцију мреже и објеката водовода и фекалне 
канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“, по предлозима МЗ, уз сагласност 
Градског  већа, са нереализованим обавезама из претходног планског периода 
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Закључак којим се прихвата иницијатива ЈП за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ за достављање предлога за изградњу јавног осветљења донетих по 
предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа, са нереализованим обавезама из 
претходног планског периода 
  

Закључак којим се прихвата иницијатива ЈП за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ за достављање предлога за изградњу и реконструкцију мреже и објеката 
водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“, уз сагласност 
Градског већа, са нереализованим обавезама из претходног планског периода 
  
Решење о распоређивању износа од 120.000,00 дин Одбојкашком клубу „Техничар“ из 
Краљева на име подмирења дела трошкова за организацију турнира на песку „GENEVA 
2017“ 
  


