
АКТИ СА 93.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
ОДРЖАНЕ 17.06.2019.ГОДИНЕ 

 
 

 
Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Пијачни 
ред ЈКП „Пијаца“ Краљево, донет одлуком Надзорног одбора број 18-4/19 од 
20.05.2019. године, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ово 
решење 

Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о 
утврђивању цене услуге по сату за пружање услуге Лични пратилац детета број 1-
8-5/2019, коју је дана 27.05.2019. године донео Управни одбор Центра локалних 
услуга града Краљева, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе 
ово решење 

Решење о расподели средстава из буџета града за пројекте којима се остварује 
јавни интерес у области јавног информисања за 2019.годину 
 
Решење о измени Решења о утврђивању појединачних ресорних задужења 
чланова Градског већа града Краљева 
 
Решење о отуђењу катастарске парцеле број 4715/6 КО Краљево, која је јавна 
својина града Краљева, у корист Младенке Достанић и Мирјане Достанић 
Глишовић, обе из Краљева, ради озакоњења и формирања грађевинске парцеле 
 
Решење о отуђењу катастарске парцеле број 4715/7 КО Краљево, која је јавна 
својина града Краљева, у корист Радмиле Јовановић из Краљева, ради 
формирања грађевинске парцеле 
 
Решење по жалби ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из 
Краљева, изјављене на решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција 
за саобраћај и путеве, број:344-986/18-VIII од 18.02.2019.године 
 
Решење по жалби СУР „Пегаз“ - предузетника Душанке Цвијовић из Краљева, 
Улица Омладинска број 25, изјављене преко пуномоћника Станише Николића из 
Краљева, Улица Милоша Великог бб на решење Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне делатности, број: 353-57/19-6 од 
28.03.2019.године 
 
Закључак по захтеву Управника Стамбене заједнице Предрага Јанковића из 
Краљева, Улица Цара Лазара број 32, упућеног 01.11.2018.године Градском већу 
града Краљева у вези постављања саобраћајног знака за противпожарни пут 
 
Закључак по захтеву предузетника Миле Манојловић „FRIGO – LOGO“ из 
Краљева, Улица Данице Коке Јаснић број 12, упућеног Градском већу града 
Краљева у вези са плаћањем на 24 месечне рате накнаде за промену намене 
пољопривредног у грађевинско земљиште 
 
Конкурс за доделу подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена 
са руралних подручја града Краљева  

 
 

Решење о образовању Комисије за процену штете 

 


