АКТИ ДОНЕТИ НА 29.СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ
28.07.2017.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 јуна 2017.
године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за јун 2017.године
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о комуналном уређењу града и којим се
Скупштини града предлаже њено доношење
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о условима и мерилима за уклањање
грађевинских објеката, и којим се Скупштини града предлаже њено доношење
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке постављању пловила на делу обале и водног
простора на територији града Краљева и којим се Скупштини града предлаже њено
доношење
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева,
Служби за буџетску инспекцију града Краљева и Служби за послове заштитника грађана
града Краљева
Решење о допуни Решења број 011-131/2016-III од 5.08.2016.године и Решења број 011140/2016-III од 25.08.2016.године
Решење о стављању ван снаге Решења број 011-60/2017-I од 3.03.2017.године којим је
отуђена к.п.број 1461/3 КО Краљево Републици Србији без накнаде
Закључак о усвајању Извештаја о процени штете Комисије за процену штете од
елементарних непогода-клизишта, одрона, ерозија, земљотреса и поплава, након
елементарне непогоде-бујичних поплава у јуну 2017.године
Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 218.174,40 динара
за финансирање припремних радова који се односе на демонтажу постојећих седишта,
пода и израду равнајућег слоја у сали Краљевачког позоришта
Решење о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује
јавни интерес у области јавног информисања за 2017. годину
Решење о распоређивању износа од 120.000,00 динара ФК „Будућност“ из Конарева на
име подмирења дела трошкова организације турнира поводом 70 година постојања клуба
Закључак о усвајању захтева Слободана Сувочесмаковића из Краљева за закључење
судског поравнања у извршном поступку ради плаћања дуга у 10 рата
Закључак о усвајању захтева Ранке Аврамовић из Краљева за плаћање дуга по основу
закупнине у 36 рата.
Закључак о усвајању захтева Велимира Аврамовића из Краљева за плаћање дуга по
основу закупнине у 36 рата
Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 530.000,00 динара
за осликавање Храма Светог Саве
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Закључак којим се прихвата иницијатива ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“ из Краљева за достављање предлога за инвестиционо одржавање ојачањем
коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производнопривредних активности и развоја сеоског туризма и предлаже Надзорном одбору да
одобри средства.
Закључак о отпису и конверзији потраживања «Мостоградња» АД Београд
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