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АКТИ СА 72.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 
21.11.2018.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 октобра 2018. године и о праћењу 
квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за октобар 2018. године. 

Решење о измени и допуни Решења, број 011-164/2017-I од 06. 07. 2017. године (Стручни тим за 
припрему Пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за потребе доделе 
уговора и пружању услуга градског и приградског превоза) 
 
Решење о допуни Решења Градског већа града Краљева, број 011-262/2018-I од 12.09.2018. 
године (одобрење доделе средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава у 2018. години) 
 
Решење о расподели минералног ђубрива KAN 27%N произвођачима који имају уписане 
површине под засадима воћа на територији града Краљева 
 
Закључак о давању сагласности на Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији 
града Краљева 
 
Закључак о давању сагласности на Друге измене Програма одржавања улица, јавних површина, 
градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2018. годину, донете Одлуком 
Надзорног одбора ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ број 4417/2 од 13.11.2018. 
године 
 
Решење о уступању Уговора о финансирању изградње непокретности у јавној својини града 
Краљева за корисника ОШ „Браћа Вилотијевић“ Краљево и издавању у закуп 
 
Решење о давању у закуп стана у Улици Доситејевој број 230 на кп број 3366/3 КО Краљево 
најповољнијем понуђачу Вуковић Зорици из Краљева на основу расписаног јавног огласа од 
26.10.2018. године 
 
Решење о давању у закуп стана у Улици Јована Сарића број 21/1 на кп број 1334 КО Краљево 
најповољнијем понуђачу Ђорђевић Гордану из Краљева на основу расписаног јавног огласа од 
26.10.2018. године 
 
Закључак којим се прихвата Мишљење Савета за грб поводом захтева предузећа ORGANIC 
JUNIPER DOO Краљево, Жича, за употребу Основног грба 
 
Закључак о утврђивању текста Предлога изменā Програма и упућивању надлежном министарству 
ради добијања претходне сагласности  
             
Закључак о усвајању захтева Данијеле Маркићевић за исплату припадајућег дуга 
 
Решење о изменама Решења о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији 
града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2018. годину 
 
 
 
 

 

 


