
1 

АКТИ ДОНЕТИ НА 28.СЕДНИЦ И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
ОДРЖАНОЈ 13.07.2017.ГОДИНЕ 

 

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе 
„група „Александар Вучић – Србија побеђује“ у Скупштини града Краљева: 
 да се из предложеног дневног реда скине тачка 2: „Предлог одлуке о општим условима за 
одржавање и коришћење јавног водовода у сеоским насељима“ 

                  

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе 
„Александар Вучић – Србија побеђује“ у Скупштини града Краљева, да се у предложени дневни 
ред уврсти тачка: „Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 
2017. годину“ 
 

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог који је поднела 
Одборничка група „Александар Вучић – Србија побеђује“ у Скупштини града Краљева: Да се у 
предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним 
паркиралиштима“ 
  
Решење о престанку рада службеника на положају начелника Градске управе града Краљева 
Милоша Петровића 
 

Решењe за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у области примарне пољопривредне 
производње по расписаном јавном огласу број 011-112/2017-I од 04. 05. 2017. Године 
 

Решење о давању сагласности Основној школи „Браћа Вилотијевић“ из Краљева на нацрт 
уговора о финансирању изградње непокретности у јавној својини града Краљева и издавању у 
закуп  непокретности на кп број 1728 КО Краљево 
 

Решење о давању сагласности МХЕ СОКОЉА д.о.о. Краљево за установљење права трајне 
службености пролаза на кп број 917 КО Каменица ради изградње и постављања челичног 
цевовода 
 

Решење о давању сагласности Предузећу „Вирџинија“ д.о.о. за препарцелацију кп број 1879/1 и 
1879/16 КО Адрани ради формирања јединствене грађевинске парцеле  
 
Решење о распоређивању износа од 85.000,00 динара Кошаркашком клубу „Play“ из Краљева на 
име подмирења дела трошкова организације три кошаркашке манифестације  
 
Решење о распоређивању износа од 50.000,00 динара Тениском клубу „Краљево“ из Краљева на 
име подмирења трошкова за одлазак тенисера на два турнира у Скопљу  
  
Решење о распоређивању износа од 120.000,00 динара Женском фудбалском клубу „Слога 036“ 
из Краљева на име подмирења дела трошкова организације турнира у фудбалу за жене  
 

Закључак о измени Закључка о начину и динамици измиривања обавеза Предшколске установе 
„Олга Јовичић-Рита“ према корисницима услуга број 06-182/2016-III од 1.09.2016.године 
 


