
 

АКТИ СА 99.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 

23.08.2019.ГОДИНЕ 

 

 

Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској 
исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву току месеца јула 2019. године и о 
праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за јула 2019. Године 
 
Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за 
реализацију тачке Г.2.2.1 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину - 
изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони 
надлежности ЈКП „Водовод“ Краљево 
 
Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за 
реализацију тачке Г.2.1.3 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину - 
реконструкција коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја 
производно - привредних активности и развоја сеоског туризма 
 
Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског    земљишта „Краљево“ 
за реализацију тачке Г.2.6.2 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину – 
изградња јавног осветљења са нереализованим обавезама из претходног периода 
 
Решење за давање сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
2019. годину на територији града Краљева, ради организовања Сајма пољопривреде у 
Краљеву 
 
Решење за давање сагласности Друштву пчелара Краљево за коришћење дела средстава 
за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за 2019. годину на територији града Краљева (обезбеђење 
финансијских средстава за превоз на  Сајам пчеларства југоисточног Балкана у Врању, дана 
21. 09. 2019. године, пчеларски сајам у Београду и трошкове организовања изложбе 
пчелињих производа и опреме у оквиру манифестације „Пасуљијада“) 
  
Решење за давање сагласности ЈУ Културни центар „Рибница“ Краљево за издавање у 
закуп простора за спорт и манифестације у површини од 402,47м2, који се налази на кат. 
парцели број 4171/1 КО Краљево 
 
Решење о отуђењу кат. парцеле број 14/2 КО Милиће, која је јавна својина града Краљева, у 
корист Антонијевић Драгослава из Милића број 74, ради формирања грађевинске парцеле и 
озакоњења породичног стамбеног објекта 
 
Решење о измени Решења о утврђивању распореда коришћења средстава из буџета града 
Краљева у области спорта за финансирање годишњих програма и за реализацију посебних 
програма 
 
Решење о изменама Решења о одобрењу посебних програма по јавном позиву у области 
спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију 
за 2019. Годину 
 
Решење о распореду средстава по основу програма без јавног позива за остваривање јавног 
интереса у области спорта Спортском удружењу „Слога 1947“ Краљево 
 
 
 

 
 
 



 

 

 


