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АКТИ СА 76.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 26.12.2018.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 новембра 2018. године и о праћењу 
квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за новембар 2018. године 

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Снежане Јовановић, 
одборника у Скупштини града Краљева да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог 
одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама“ 

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Снежане Јовановић, 
одборника у Скупштини града Краљева да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог 
одлуке којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи 
искључиво за гајење биљака, односно другог садног материјала, односно шума, за сврху 
утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно односно 
шумско земљиште“ 

Градско веће није донело Мишљење о 1.Амандману 1 Јована Нешовића, одборника у Скупштини 
града Краљева  
 
Градско веће није донело Мишљење о 2.Амандману Јована Нешовића, одборника у Скупштини 
града Краљева  
 
Мишљење којим се прихвата Амандман Снежане Јовановић, одборника у Скупштини града 
Краљева чиме је он постао саставни део Предлога одлуке о буџету града Краљева за 2019. 
годину. 

Мишљење којим се прихвата Амандман Снежане Јовановић, одборника у Скупштини града 
Краљева, чиме је он постао саставни део Предлога програма уређивања грађевинског земљишта 
за 2019. годину. 

Измене програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Краљева за 2018. Годину 
 
Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 237.000,00 динара за 
потребе реализације програма пословања за 2018. годину Регионалног центра за управљање 
комуналним отпадом 
 
Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.260.000,00  динара за за 
плаћање новчаних казни и пенала по судским одлукама, преузетих обавеза по основу закључених 
уговора, обавезе по рачунима настале ради несметаног функционисања корисника, плаћање 
обавеза по основу накнада члановима комисија и за исплату накнада за мртвозорнике 
 
Решење о преусмеравању апропријација корисника буџета преношењем средстава у износу од 
43.400.000,00 динара ради уравнотежења расхода у погледу недостајућих средстава. 
 
Закључак о потреби да надлежна одељења Градске управе града Краљева преиспитају висину 
дневнице за службена путовања запослених у Градској управи 
 
 
 
 


