АКТИ ДОНЕТИ НА 18.СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА ДАНА
3.03.2017.ГОДИНЕ
Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Градске управе града
Краљева за 2016.годину за седницу Скупштине града Краљева
Закључак о усвајању извештаја о раду Жалбене комисије
Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града
Краљева за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године
Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о стању безбедности
саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01. јануара до 31. децембра
2016. године за седницу Скупштине града Краљева
Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима на територији града Краљева за период од 01.01. до 31.12.2016.године
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за за саобраћај града Краљева за 2017.годину
Решење о начину поверавања обављања делатности јавног линијског превоза путника на
територији града Краљева
Решење о образовању Комисије за давање у закуп пословног простора
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Предлога годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о образовању Савета за пољопривреду града Краљева
Одлука о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката удружења по јавном позиву
града Краљева
Решење о распореду средстава за спорт Стрељачком савезу Краљево на име подмирења
трошкова везаних за организовање државног првенства у стрељаштву у Краљеву у марту
2017.године
Решење о распореду средстава за спорт С.К. „Световид“ из Краљева на име подмирења
трошкова везаних за учешће у међународном турниру у Словенији
Решење о давању сагласности за издавање у закуп фискултурне сале за шест основних школа
као корисника непокретности које су јавна својина града Краљева
Решење о давању сагласности „ЕПС Дистрибуција“, Регионални центар Електросрбија Краљево,
за установљење права службености пролаза на кп број 894, 1066, 1070, 1081 КО Каменица за
изградњу кабловског вода 10кВ ТС „Сокоља“ – ТС „Добре воде“
Решење о давању сагласности Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ АД Београд,
Регија Крагујевац – ИЈ Краљево, за установљење права службености пролаза на кп број 2030/2,
430/4, 425/4, 270/6, 270/4 и 269/2 КО Ратина (државна својина) и кп број 2030/1, 269/1, 273/2, 492,
495, 250/7, 250/8 КО Ратина (јавна својина града Краљева) за полагање каблова
телекомуникационе мреже ТТ кабла за изградњу мини ИПАМ уређаја Ратина 2
Решење о давању сагласности Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ АД Београд,
Регија Крагујевац – ИЈ Краљево за установљење права службености пролаза на кп број 1638,
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2570/1, 1356, 2568/1, 2565/1, 1442/1 и 2564/1 КО Крушевица и кп број 4235/1 и 4236/5 КО Краљево
(јавна својина града Краљева) за полагање каблова телекомуникационе мреже Рибница Матарушка Бања
Решење о давању сагласности Републици Србији за изградњу јавног паркинга код Основног суда
у Краљеву на кп број 1461/3 КО Краљево
Решење о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп
пословног простора на кп број 1086/1 КО Краљево (тзв. „Задужбина“)
Решење о давању сагласности ОШ „Јово Курсула“ да изда у закуп без накнаде простор на првом
спрату новог дела Школе на кп број 3359/2 КО Краљево Правном факултету Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Решење о давању сагласности за препарцелацију кат.парцела број 335/12, 335/13, 345/2, 346/4,
346/3, 335/8 и 555/1 КО Грдица ради формирања грађевинских парцела производног комплекса
Д.О.О. „Радијатор-инжењеринг“
Решење о давању сагласности Предузећу „Електромрежа Србије“ АД за препарцелацију
кат.парцела број 35 и 340 КО Конарево ради формирања грађевинских парцела и припајања
новонасталим деловима кп број 378/4 КО Конарево
Програм такси стајалишта на територији града Краљева
Решење о давању сагласности ЈКП „Пијаца“ из Краљева да комунално и инфраструктурно опреми
кп број 8766/2 КО Ушће и да је користи за обављање пијачне делатности
Решење о преносу права коришћења ЈКП „Пијаца“ на 25 типских наткривених тезги, које је град
Краљево прибавио путем јавне набавке преко ЈП за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“
Решење о отуђењу кп број 1767/2 КО Краљево у корист Александра Поповића из Краљева ради
формирања грађевинске парцеле
Решење о отуђењу кп број 3866/3 КО Краљево у корист Звонка Секереша из Краљева ради
формирања грађевинске парцеле
Решење о давању сагласности ЈП „Градско стамбено“ Краљево за закључивање уговора о закупу
станова намењених социјалном становању и за утужење и спровођење извршења на овим
становима
Решење о распоређивању
удружењима за 2017. Годину

средстава

дотација

спортским

организацијама

и

спортским

Решење о давању сагласности на Пословника о раду Комисије за спровођење поступка за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево
Закључак о давању сагласности на Програм одржавања улица, јавних површина, градских и
некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2017.годину донет Одлуком Надзорног
одбора ЈП за уређивање грађевинског земљишта број 481/2 од 28.02.2017.године
Закључак о давању сагласности на Програм чишћења и прања јавних површина у Краљеву,
Матарушкој Бањи, Ушћу и Студеници за 2017. годину донет Одлуком Надзорног одбора ЈП за
уређивање грађевинског земљишта број 481/3 од 28.02.2017.године
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Закључак о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у Краљеву,
Матарушкој Бањи, Ушћу и Студеници за 2017. годину донет Одлуком Надзорног одбора ЈП за
уређивање грађевинског земљишта број 481/4 од 28.02.2017.године
Закључак о давању сагласности на Програм атмосферске канализације за 2017. годину донет
Одлуком Надзорног одбора ЈП за уређивање грађевинског земљишта број 481/5 од
28.02.2017.године
Решење по жалби Бана Марковића из Краљева, Ратина број 644
Решење по жалби Животе Бојовића из Краљева, Улица Рудничка број 95
Решење по жалби Мирка Јосиповића из Краљева, Самаила број 305, изјављена преко адвоката
Николе Недељковића из Чачка
Решење по жалби Дамира Костадиновића из Краљева, Улица Јована Дерока број 99
Решење по жалби Јеленка Димитријевића из Краљева, Дракчићи број 17
Решење по жалби ЈКП „Водовод“ Краљево из Краљева
Решење по жалби Петровић Ж. Михајла и Петровић М. Петра из Краљева, Тавник број 19
Решење по жалби Весне Чурлић из Краљева, Улица Жичка број 031
Решење по жалби Милутина Златића из Краљева, Матаруге бб и Милана Ђоковића из Краљева,
Улица Нушићева број 6
Решење по жалби Бранимира и Милана Ћендића из Доњег Дубца, Лучани, изјављена преко
пуномоћника адвоката
Решење по жалби Горана Штављанина из Краљева, Конарево 656
Решење по жалби Радисава Милутиновића из Ивањице, Прилике бб
Решење по жалби Славољуба Симовића из Краљева, Улица Омладинска број 34/1
Решење по жалби Групе грађана (Мирослав Вранић и други) из Краљева, Улица Васе Чарапића,
Решење по жалби Слободанке Зубер из Краљева, Улица 16.октобар број 21
Решење по притужби/жалби Антић Тошковић Душанке из Матарушке Бање, Улица Жичка број 57
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