
АКТИ СА 66.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 

12.СЕПТЕМБРА 2018.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 јула 2018.године и 
о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за јул 2018.године 

Утврђен Предлог за промену Статута града Краљева 

Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о прихватању предлога за промену Статута 
града Краљева и предложило Скупштини града њено доношење 

Закључак о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра 
локалних услуга града Краљева и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе 
ову одлуку  

Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра локалних 
услуга града Краљева из Краљева број 10-2 коју је донео Привремени Управни одбор дана 
25.07.2018.године и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење одлуке 

Закључак о утврђивању Предлога одлуке о обавезном инвестиционом одржавању зграда и 
суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева и којим се 
Скупштини града Краљева предлаже доношење одлуке 
 
Закључак о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Краљева за 
2017.годину и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку 

Закључак о утврђивању Предлога других изменā и допунā Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2018. годину и којим се Скупштини града Краљева предлаже да 
донесе Друге измене и допуне Програма 

Закључак о утврђивању Предлога одлуке о потврђивању Споразума о братимљењу Јужног 
Јуклида у Охају, Сједињене Америчке Државе и Краљева, Република Србија,  и којим се 
Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку 

Решење о о утврђивању висине појединачног новчаног износа Октобарске награде града 
Краљева за 2018. годину 

Решење о утврђивању висине појединачног новчаног износа Специјалне награде за 
подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2018. годину  
 
Решење о изменама и допунама Решења о распоређивању буџетских средстава 
индиректним корисницима буџета месним заједницама за 2018. годину  
 
Расписан Јавни оглас за прикупљање затворених понуда у поступку привременог давања 
јавне површине у закуп ради постављања киоска на територији града Краљева за потребе 
традиционалних цркви и традиционалних верских заједница. 

Решење о образовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта 
 
Закључак о усвајању Извештаја о процени штете од елементарних непогода - поплава и 
клизишта које су задесиле град Краљево јула и августа 2018.године 
  
Закључак о награђивању противградних стрелаца 
 
Решење о давању у закуп пословног простора у ул. Милоша Великог број 2 у Краљеву 
угоститељској радњи „ Брза храна ГАЛИЈА Краљево“ као најповољнијем понуђачу по основу 
расписаног јавног огласа 

 



 
Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији 
града Краљева за период од 01.јануара до 30.јуна 2018.године 

Закључак којим се утврђује Предлог скупштинског закључка о усвајању Извештаја о стању 
безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01.јануара 
до 30.јуна 2018.године 
 
Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01. 01. до 30. 06. 2018. 
Године 
  
Правилник о додели подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена са 
руралних подручја града Краљева у оквиру пројекта Спровођење мера популационе 
политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018.години 
  
Решење којим се Влади Републике Србије предлаже да донесе закључак којим се граду 
Краљеву даје на коришћење без накнаде, за потребе Историјског архива у Краљеву, објекат 
број 1 на кп број 946 КО Краљево 
 
Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.368.410,00 динара 
за суфинансирање мера популационе политике по Уговору о суфинансирању мера 
популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години  

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.500.000,00 динара 
за комплетно уређење спортских терена Дечјег одмаралишта „Гоч“ Краљево  


