
 

АКТИ ДОНЕТИ НА 113.СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 26.12.2019.ГОДИНЕ 
 
Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској 
исправности воде за пиће из градског водовода у току новембра 2019. године и праћењу 
квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за новембар 2019. Године 
   
Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Снежане 
Јовановић, одборника у Скупштини града Краљева да се у предложени дневни ред 
31.седнице Скупштине града уврсти тачка: „Разматрање Програма пословања Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта 'Краљево' из Краљева за 2020. годину“ 
 

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Снежане 
Јовановић, одборника у Скупштини града Краљева да се у предложени дневни ред 
31.седнице Скупштине града уврсти тачка: „Предлог решења о давању сагласности на 
Одлуку о ценама за обављање стручних послова Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта 'Краљево' из Краљева, поверених Јавном предузећу, са 
Елементима за целовито сагледавање цена услуга, број 4415/19-3 донета на Надзорном 
одбору дана 02.12.2019. године“ 
 

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке 
групе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије“ да се у предложени дневни ред 
31.седнице Скупштине града уврсти тачка: „Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку 
Надзорног одбора ЈКП 'Пијаца' Краљево, број 24/19 од 02.12.2019. године о расподели 
добити“ 
 

Градско веће није донело Мишљење  о амандману који је на Предлог одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину поднео Мирољуб Баковић, одборник у Скупштини града Краљева). 
 

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји амандман који је на 
Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину поднела Снежана 
Јовановић, одборник у Скупштини града Краљева, који се односи на додавање подставке 
Б.1.20 „Измена ПГР Шеовац–Адрани“ 
 

Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји амандман који је на 
Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину поднела Снежана 
Јовановић, одборник у Скупштини града Краљева, који се односи на додавање подставке 
Д.1.36 „Обезбеђење земљишта ради санације и реконструкције водних објеката у оквиру 
касета Адрани 1 и Адрани 2 са заштитом од унутрашњих вода“ 
 

Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за 
достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних 
путева уз учешће 15% грађана 
  
Решење o расподели средстава за суфинасирање пројекта за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања појединачним давањем (МИХ МЕДИА, 300.000,00 динара) 
 

Решење o расподели средстава за суфинасирање пројекта за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања појединачним давањем (JOVAN PRODUCTION DOO, 
500.000,00 динара) 
 

Решење o расподели средстава за суфинасирање пројекта за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања појединачним давањем (Соња Цветковић, Селос Краљево, 
200.000,00 динара) 
 

Решење o коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 6.364.500,00 динара 
за измирење обавеза насталих по основу отклањања последица од поплава 2019. Године 
 

Решење o распоређивању износа од 12.850.000,00 динара на име учешћа града Краљева у 
финансирању трошкова у области фудбалског спорта Фудбалском клубу „Слога“ Краљево на 
име подмирења трошкова учешћа клуба у вишем рангу такмичења 
 
 

Решење о распоређивању износа од 150.000,00 динара на име учешћа града Краљева у 



 

финансирању трошкова у области кошаркашког спорта Кошаркашком клубу „Слога Елите“ 
на име подмирења трошкова организације новогодишњег турнира 
 

Решење о распоређивању износа од 250.000,00 динара на име учешћа града Краљева у 
финансирању трошкова у области фудбалског спорта Фудбалском клубу „Кикер“ Краљево 
на име подмирења трошкова организовања новогодишњег фудбалског турнира 
 

Решење о распоређивању износа од 1.034.000,00 динара на име учешћа града Краљева у 
финансирању трошкова у области атлетског спорта Спортском савезу Краљева на име 
подмирења трошкова организовања новогодишње атлетске трке у Краљеву и новогодишњег 
маратона у Мрсаћу 


