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АКТИ СА 25.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 
7.06.2017.ГОДИНЕ 

 

Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности 
воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца марта 2017. године и о праћењу 
квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за март 2017.године 
 

Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности 
воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца априла 2017. године и о праћењу 
квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за април 2017.године 
 

Закључак о утврђивању Предлога одлуке о општим условима за одржавање и коришћење јавног 
водовода у сеоским насељима за седницу Скупштине града 
 

Закључак о утврђивању Предлога одлуке о управљању комуналним отпадом на територији града 
Краљева за седницу Скупштине града 
 

Решење о образовању и именовању Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2017. години 
 

Решењe о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских средстава Здравствене 
заштите за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2017. годину, број 011-5/2017-I од 
30.01.2017. године 
 

Решење о распореду и времену коришћења без накнаде спортске хале у Рибници и спортске хале 
у Краљеву у 2017. години 
 

Решење о распореду износa од 30.000,00 динара Карате клубу „Шампион“ из Краљева на име 
подмирења дела трошкова организације клупског првенства 
 

Решење о распореду износa од 100.000,00 динара Рашко-косовско-метохијском регионалном 
кошаркашком савезу из Краљева на име подмирења дела трошкова организације завршног 
турнира државног првенства у кошарци у категорији за јуниорке 
 

Решење о распореду износa од 60.000,00 динара Боди билдинг клубу „Супермен“ из Краљева на 
име подмирења дела трошкова на име учешћа на такмичењима у предстојећој такмичарској 
сезони 
 

Решење о распореду износa од 50.000,00 динара Плесном клубу „Спектар“ из Краљева на име 
подмирења дела трошкова организације плесног такмичења 
 

Решење о распореду износa од 30.000,00 динара ФК „Морава“ Мрсаћ на име подмирења 
трошкова организације турнира за млађе категорије, а у циљу популаризације физичке активности 
код школске омладине 
 

Решење  о давању сагласности за препарцелацију кат.парцела број 294, 299 и 448/1 КО Матаруге 
 

Решење о давању сагласности Ради Илић из Београда за установљење права службености 
пролаза на кп број 2720 КО Бресник за пролаз трасе цевовода ПЕ ДН 125 мм за изградњу МХЕ 
„Колањска река“ 
 

Решење о расписивању јавног огласа за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
града Краљева (кп број 99/1 и 99/2 КО Рибница). 
 

Закључак о давању сагласности за претварање (конверзију) потраживања насталих по основу 

уступљених јавних прихода у трајни улог града Краљева у капитал привредног друштва „ППТ-
ТМО“ а.д. Трстеник, на основу препоруке Владе Републике Србије 

Закључак којим се налаже Одељење за привреду и финансије да сачини обрачун главног 
дуга са припадајућом каматом поводом захтева Миладина Коматовића из Витановца за 

враћање пољопривредног кредита у више рата 
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Решења по жалбама изјављеним на решења и закључке донете у првостепеном поступку: 
од стране Одељења за инспекцијске послове (4), Одељења за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено комуналне делатности (3) и ЈКП „Водовод“ Краљево (1): 

 
1)Жалба Миломира Јовићевића  из Ушћа, Улица 7. јули број 124  
2) Жалба Стефана Матовића, предузетника, Угоститељске радње „COFFEE PUB KV“ Краљево, 
ул. Топлице Милана број 10, локал 30   
3) Жалба Душанке Цвијовић из Краљева, предузетника СУР „Пегаз“  
4) Жалба Момчила Мијатовића из Краљева, ПР Угоститељска радња „ ЕSPRESSO HOME“ 
Kраљево  
5) Жалба Радомира Симића из Краљева, улица Жичка број 55  
 

 
 

 

 


