АКТИ ДОНЕТИ НА 78.СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
ОДРЖАНОЈ ДАНА 31.ЈАНУАРА 2019.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 децембра 2018. године и о праћењу
квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за децембар 2018. године
Закључак о утврђивању Предлога одлуке о доношењу Плана генералне регулације „Берановац –
Кованлук“ и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење
Закључак о утврђивању Предлога одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у
државној својини које се налази на територији града Краљева и којим се Скупштини града
Краљева предлаже њено доношење
Закључак о утврђивању Предлога одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини
установи Дечје одмаралиште „Гоч“ Краљево и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено
доношење
Закључак о утврђивању Предлога одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини
установи Дом културе „Студеница“ Ушће и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено
доношење
Закључак о утврђивању Предлога одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини
установи „Апотека Краљево“ из Краљева и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено
доношење
Закључак о утврђивању Предлога одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини
Основној школи „Браћа Вилотијевић“ из Краљева и којим се Скупштини града Краљева предлаже
њено доношење
Закључак о утврђивању Предлога одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини
установи Спортском центру „Ибар“ Краљево и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено
доношење
Закључак о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма
пословања са Финансијским планом Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево за 2019.
годину, донету одлуком Надзорног одбора број 180 од 30.01.2019. 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 31.12.2018. године
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај града Краљева за 2019. годину
Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине за 2018. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева за
2019. Годину
Закључак о давању сагласности на Годишњи програм одржавања пијаца за 2019. годину, донет
Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Пијаца“ Краљево, број 14-2/18 од 28.12.2018. године
Програм рада Службе за буџетску инспекцију града Краљева за 2019. Годину
Решење о распореду коришћења буџетских средстава Здравствене заштите за текуће и
капиталне трансфере нивоу Републике за 2019. годину
Решење о распореду коришћења буџетских средстава Социјалне заштите за текуће и капиталне
трансфере нивоу Републике за 2019. Годину
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Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.800.000,00 динара за
финансирање програмских активности по Програму рада за 2019. годину Народног музеја у
Краљеву
Решење о отуђењу кат. парцеле број 5873/2 КО Краљево у корист Зорана Јанковића из Краљева,
ради формирања грађевинске парцеле
Решење о отуђењу кат. парцеле број 796/15 КО Рибница у обиму удела 9/31 у корист Мирослава
Вранића из Краљева, ради формирања грађевинске парцеле
Решење о давању сагласности Стевановић Милосаву из Краљева за препарцелацију кат. парцела
број 5565 и 5567 обе КО Краљево ради формирања грађевинске парцеле за потребе озакоњења
објекта број 1
Решење о преносу права јавне својине на покретним стварима (рачунарској опреми и намештају)
са града Краљева на Републику Србију – корисника Завод за јавно здравље Краљево
Решење о преносу права јавне својине на покретним стварима (аутоматске рампе тип „Key Alt“
модел „Alt 424K“) са града Краљева на Републику Србију – корисника ЕСТШ „Никола Тесла“ у
Краљеву
Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета
Правилник о мерилима и критеријумима за утврђивање учешћа корисника у цени услуге личног
пратиоца детета
Закључак о давању сагласности на Програм одржавања улица, јавних површина, градских и
некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2019. годину
Програм чишћења и прања јавних површина за 2019. Годину
Програм одржавања и чишћења зелених површина (јавних и јавних
годину

зелених површина) за 2019.

Програм зимског одржавања јавних површина за 2019. годину
Програм обнављања и формирања нових јавних зелених површина и дрвореда за 2019. Годину
Програм декорисања и уређивања града за 2019. годину
Ко је за ___? Ко је против? ___ Има ли уздржаних? ___ Констатујем да је Градско веће са ___
гласова ЗА донело Програм декорисања и уређивања града за 2019. годину.
Решење по жалби предузетника Рајка Марушића „МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ КРАЉЕВО“ из Краљева,
Улица Омладинска број 63/1 изјављеној на решење ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“, број 4235/2 од 06. 11. 2018. године
Решење по жалби Бојане Стојчетовић из Краљева, Улица 8. Кованлучка број 8, изјављеној на
решење Одељења за друштвене делатности, број 133-4/311/2018 од 23. 10. 2018. године
Решење по жалби Бојане Стојчетовић из Краљева, Улица 8. Кованлучка број 8, изјављеној на
решење Одељења за друштвене делатности, број 133-4/312/2018 од 23.10.2018. године
Решење по жалби Рајка Марашевића из Краљева, Улица Свети Николај Жички 12/6, изјављеној
на решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број VIII-355-1217/18 од
05.11.2018. године
Закључак у вези жалбе Групе становника из Краљева, Улица Хероја Роловића, изјављене на
решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, број VIII-344416/18 од 26.10.2018.године
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Решење по жалби Радомана Шиљковића из Краљева, Улица Воћарска број 17, изјављеној на
решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број VIII-355-576/18 од
16.10.2018.године
Решење по жалби Југослава Шиљковића из Краљева, Улица Воћарска број 15, изјављене на
решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број VIII-355-576/18 од
16.10.2018.године
Закључак у вези жалбе Управника стамбене заједнице – Срећка Милосављевића из Краљева,
Улица Хероја Маричића број 79, изјављене на решење Одељења за инспекцијске послове –
Комунална инспекција, број VIII-355-890/18 од 15.10.2018.год
Закључак у вези разматрање жалбе Управника стамбене заједнице – Станише Обреновића из
Краљева, Улица Хероја Маричића број 77, изјављене на решење Одељења за инспекцијске
послове – Комунална инспекција, број VIII-355-944/18 од 15.10.2018.године
Решење по жалби Божидара Ракића из Краљева, Улица Доситејева број 5/1 стан бр. 4, изјављеној
на решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција, број VIII-355-1115/16 од
29.10.2018.године
Закључак у вези захтева “ГАЛА-ПРОМЕТ” ДОО за производњу, трговине и услуге, Улица Жичка
74Б, број: 771 од 10.12.2018. године упућеног Градском већу града Краљева у вези са умањењем
закупнине за објекат који се налази у Улици Омладинској број 44 (пословни простор „Задругар“)
Закључак у вези захтева “ГАЛА-ПРОМЕТ” ДОО за производњу, трговине и услуге, Улица Жичка
74Б, број: 764 од 06.12.2018. године упућеног Градском већу града Краљева у вези са умањењем
закупнине за објекат који се налази у Улици Омладинској број 44 (пословни простор „Задругар“)
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