
АКТИ СА 85.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
ОДРЖАНЕ 15.04.2019.ГОДИНЕ

Закључак  којим  се  утврђује  Предлог  одлуке  о  изменама  и  допуни  Одлуке  о
признањима  и  наградама  града  Краљева и  којим  се  Скупштини  града  Краљева
предлаже њено доношење 

Програм  подршке  за  спровођење  пољопривредне  политике  и  политике  руралног
развоја у 2019. години

Правилник  о  условима,  поступку  и  начину  коришћења  средстава  за  подстицаје
инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2019. годину

Решење  о  образовању  и  именовању  Радне  групе  за  скидање  усева  са
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева

Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских средстава
Основног и  Средњег  образовања и васпитања за текуће  и капиталне трансфере
нивоу Републике за 2019. годину број 011-33/2019-I од 11.02.2019. године

Решење о отуђењу кп број 3839/6 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева,
у корист Јордана Тулумбића из Краљева ради формирања грађевинске парцеле и
озакоњења породичног стамбеног објекта

Решење о утврђивању висине износа непрофитне закупнине

Решење по жалби Ђорђевић Драгице из Петропоља, изјављеној на решење Центра
за социјални рад Краљево, број 55330-217 2019/2019 од 18.01.2019. године

Решење по жалби  Банковић Ане из Краљева,  Његошева број  4/5,  изјављеној на
решење Центра за социјални рад Краљево, број 55330-924 2019/2019 од 05.02.2019.
године

Решење по жалби Миленковић Радане из Печенога, изјављеној на решење Центра
за социјални рад Краљево, број 55390-341 од 14.02.2019. године

Решење по жалби Синидоли Лидије из Краљева, Стадионска број 37, изјављеној на
решење  Центра  за  социјални  рад  Краљево,  број  55334-1109   2019/2019  од
20.02.2019. године

Решење по приговору WATER FOR ENERGY 2018 doo из Крагујевца, изјављеном нa
закључак  Одељења  за  урбанизам,  грађевинарство  и  стамбено  –  комуналне
делатности Градске управе града Краљева ЦИС број: ROP-KRA-38200-LOCH-2/2019;
Инт. број: 353-1-2/2019-06 од 21.01.2019. године

Решење  по  жалби  Милекић  Александре  из  Краљева,  Карађорђева  број  247,
изјављеној на решење Одељења за друштвене делатности Градске управе града
Краљева, број 133-4/397/2018 од 10.01.2019. године

Решење по жалби  Удружења немачко -  аустријског  културно  едукативног  Центра
„Willkommen“ Краљево, Ђуре Дукића број 82,  изјављеној на Одлуку Градског већа
града Краљева, број 011-45/2019-I од 01.03.2019. године

Решење  по  жалби  ДОО  „Млади  Радник“  из  Краљева,  Младог  радника  број  1,
изјављеној на решење Одељења за инспекцијске послове, Комунална инспекција,
број VIII-355-1334/18 од 11.01.2019. године



Решење по жалби Зимоњић Драгослава из Краљева, Солунских ратника број 2/13,
изјављеној на решење Одељења за инспекцијске послове, Комунална инспекција,
број VIII-355-1358/18 од 14.02.2019. године

Решење по жалби Групе становника Улице Хероја Роловића из Краљева, изјављеној
на решење Одељења за инспекцијске послове, Инспекција за саобраћај и путеве,
број 344-416/18-VIII од 26.10.2018. године

Решење  по  жалби  UTR  PASSAGE  PLUS  KRALJEVO  DEJAN  JOVANOVIĆ
PREDUZETNIK, изјављеној на решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и
стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева, број 353-74/19-6
од 20.03.2019. године


