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Деведесет седма седница Градског већа  
 

На деведесет седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали и усвојили свих пет тачака, колико је било на дневном 
реду.  

Градско веће је донело Закључак којим се усвајају извештаји Завода за 
јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског 
водовода у току јуна и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата 
мерења за јун 2019. године. 

Како је навео заменик градоначелника Краљева Вукман Ракочевић, донето 
је и Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог 
Одборничке групе „Александар Вучић - Србија побеђује“, да се у предложени 
дневни ред уврсти тачка „Предлог одлуке о изменама одлуке о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органима града 
Краљева“.  

„Реч је о томе да уподобимо одлуку о локалном омбудсману и заменику 
локалног омбудсмана. До сада се та институција звала заштитник грађана и 
заменик заштитника грађана. Коефицијенти остају непромењени и за једну и за 
другу функцију, а сутра ће одборници на Скупштина гласати ко ће бити изабран и 
на једну и на другу функцију“, рекао је Ракочевић.   

Већници су донели и Одлуку о додели подстицајних средстава у циљу 
економског оснаживања жена са руралног подручја града Краљева у оквиру 
пројекта „Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у 
Републици Србији у 2019. години“. 

„И прошле године смо имали овакву одлуку да се учини један додатни напор 
да се женама које имају регистровано домаћинство на руралном подручју помогне 
кроз ова подстицајна средства. На данашњој седници Градског већа смо 
определили близу 3.000.000 динара за десет пројеката. Средства је добило првих 
десет рангираних пољопривредних предузетница. Јако је битно напоменути да 
средства нису могле добити исте као прошле године, како би што више жена на 
подручју града Краљева могло да добије ову помоћ“, објаснио је заменик 
градоначелника. 

Градско веће је донело Решење о коришћењу средстава текуће буџетске 
резерве у износу од 150.000 динара за технички пријем радова на прикључењу 
објекта „Полетарац“ на градски топловод.  

„Крајем 2018. године смо утврдили да је у овој јединици котловско 
постројење јако проблематично и да није рентабилно, па смо решили да 
прикључимо овај велики вртић на градски топловод. Имали смо срећу да је мрежа 
већ била спроведена у близини, тако да смо на лак начин прикључили вртић на 
централно грејање и тиме су се стекли услови да од следеће грејне сезоне могу да 
користе толлотну енергију из ЈЕП „Топлана“ Краљево“, рекао је Ракочевић.  

Чланови Градског већа су донели и Решење о распоређивању 700.000 
динара Клубу малог фудбала „Карановац“ Краљево на име подмирења трошкова 
организације више турнира у наредном периоду.  
 


