
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АКТИ СА 6.СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНЕ 

13.10.2020.ГОДИНЕ 
 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града 
Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, Служби за послове Локалног 
омбудсмана града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града 
Краљева 

Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ за реализацију тачке Г.2.1.2 Програма уређивања грађевинског земљишта 
за 2020. годину – достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица 
и некатегорисаних путева уз учешће 15% грађана и стављању ван снаге Закључка 
Градског већа, број 06-187/2020-I од 14.09. 2020. Године 
 
Закључак о усвајању Извештаја о реализацији активности и оправданости наменског 
утрошка средстава за развој сеоског туризма на подручју града Краљева, додељених у 
2019. Години 
 
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних 
средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2020. Години 
 
Расписан Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на 
територији града Краљева за 2020. Годину 
 
Решење о покретању поступка отуђења и расписивању јавног огласа за отуђење 
покретне ствари из јавне својине града Краљева (багер марке HYUNDAI 290 LC-
ROBEX) 
 
Решење о отуђењу кп број 411/117 КО Рибница, која је јавна својина града Краљева, у 
корист Милутина Милићевића из Краљева ради формирања грађевинске парцеле 
 
Решење о отуђењу кп број 1971/4 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева, у 
корист Бошка Радуловића из Краљева као земљишта за редовну употребу објекта 
 
Решење о отуђењу кп број 6043/7 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева, у 
корист Милице Крџић из Краљева ради формирања грађевинске парцеле и озакоњења 
породичног стамбеног објекта 
 
Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из 
Програма подршке за спровођење пољопри-вредне политике и политике руралног 
развоја за 2020. годину, Друштву пчелара Краљево ради обезбеђења финансијских 
средстава за превоз на сајам пчеларства југоисточног Балкана, пчеларски сајам у 
Београду и трошкове организовања изложбе пчелињих прозвода и опреме у оквиру 
манифестације „Пасуљијада“ 
 
Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из 
Програма подршке за спровођење пољопри-вредне политике и политике руралног 
развоја за 2020. годину, „Центру за културу, омладину и спорт“, Заклопача 138А, ради 
организовања сајма пољопривреде у Врби 
 
Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из 
Програма подршке за спровођење пољопри-вредне политике и политике руралног 
развоја за 2020. годину, Научно-пословном центру „WORLD“, Краљево, ради плаћања 
закупа штанда и других зависних трошкова за информативне активности у оквиру 



 

Деветог бизнис самита „Упослимо Србију“ 
 
Решење о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег 
образовања и васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2020. 
Годину 
 
Решење  о распореду коришћења буџетских средстава Здравствене заштите за текуће 
и капиталне трансфере нивоу Републике за 2020. Годину 
 
Решење о распореду коришћења буџетских средстава Социјалне заштите за текуће и 
капиталне трансфере нивоу Републике за 2020. Годину 
  
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Треће измене Плана генералне 
регулације „Центар и Чибуковац“ и којим се Скупштини града Краљева предлаже да 
донесе ову одлуку 


