
АКТИ СА 84.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА,
ОДРЖАНЕ 8.АПРИЛА 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
фебруара  2019.  године  и  о  праћењу  квалитета  ваздуха  и  евалуацији  резултата
мерења за фебруар 2019. Године

Закључак  којим  се  утврђује  Предлог  одлуке  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о
димничарским  услугама и  којим  се  Скупштини  града  Краљева  предлаже  њено
доношење 

Закључак  којим  се  утврђује  Предлог  одлуке  о изменама  Одлуке  о  давању  на
коришћење непокретности у јавној својини Дечјем одмаралишту „Гоч“ из Краљева и
којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење

Закључак којим се утврђује Предлог програма развоја туризма града Краљева 2019–
2020.  године  и  којим  се  Предлог  програма  доставља Министарству  трговине,
туризма и телекомуникација ради добијања претходног мишљења        

Закључак  којим  се  утврђује  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Статут
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево, који је усвојио Управни одбор
установе одлуком број 33 донетом 25.01. 2019. године и којим се Скупштини града
Краљева предлаже његово доношење

Закључак  о  прихватању  иницијативе  ЈП  за  уређивање  грађевинског  земљишта
Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица
и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана

Решење о давању сагласности за парцелацију кат. парцеле број 6045 КО Краљево
Милутину Павловићу, за потребе озакоњења објекта

Решење о измени Решења о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града
Краљева у 2019. Години

Решење  о  расписивању  конкурса  за  суфинансирање  пројеката  за  остваривање
јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2019.
години

Закључак  о  давању  сагласности  за  преузимање  обавеза  по  основу  капиталних
пројеката („Унапређење система јавног осветљења и уградња командних ормара за
управљање јавним осветљењем у циљу енергетске ефикасности“)

Закључак којим се усваја Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на
територији града Краљева за период од 01.01. до 31.12.2018. године

Закључак о  утврђивању  Предлога  закључка  о  усвајању  Извештаја  о  стању
безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од
01.01. до 31.12.2018. године, којим се Скупштини предлаже доношење Закључка

Решење  о  именовању  члана  Савета  за  координацију  послова  безбедности
саобраћаја на путевима


