
23.08.2019. 
Седница Градског већа 
 
На деведесет деветој (ванредној) седници Градског већа већници су 

разматрали 12 тачака. 
Чланови Градског већа су донели Закључак о прихватању иницијативе 

Јавног предузећа 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“.  

Како је истакао заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић, 
Програм уређивања грађевинског земљишта је једна од важних тачака о којима се 
одлучивало на седници Градског већа.  

„Битно је напоменути да смо определили 10.600.000 динара што се тиче ове 
иницијативе у вези са реконструкцијом мреже и објеката  водоводне и фекалне 
канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“ на предлог Градског већа. У овом 
случају ради се о реконструкцији фекалне канализације у четири месне заједнице. 
За МЗ Чибуковац - канализација у Карађорђевој улици код бр. 263, опредељено је 
700.000 динара, за МЗ Јарчујак - измештање канализације преко „Ауотранспорта“ 
4.200.000 динара, за МЗ Жича канализација у 3имовнику 1 - 1.600.000 динара, МЗ 
Ковачи - канализација у улици Ковачких бораца 4.100.000 динара. Ово је јако 
значајна ствар зато што је ово наставак већ започетих послова, на овој позицији је 
кроз буџет града Краљева за 2019. годину било предвиђено 14.000.000 динара и 
кроз програм Јавног предузећа за уређивање јавног земљишта, међутим 3.400.000 
динара су пренете обавезе из 2018. године“, рекао је Ракочевић.  

Већници су донели Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа 
за уређивање грађевинског земљишта Краљево за реализацију тачке Програма 
уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину - реконструкција коловозне 
конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-
привредних активности и развоја сеоског туризма.   

Заменик градоначелника је нагласио да је јако битна и тачка која се тиче 
подстицаја за рурално подручје и за привреднике који раде на сеоском подручју.  

„Одвојили смо 5.000.000 динара кроз реализацију буџета и програма Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево. Ради се о МЗ 
Рочевићи, заселак Дедевци - помоћ пољопривреди 1.000.000 динара, МЗ 
Опланићи - помоћ пољопривреди 1.300.000 динара, МЗ Ковачи - помоћ привреди 
700.000 динара, МЗ Лопатница – Оаза мира 1.000.000 и приступна стаза 
одмаралишту на Гочу 1.000.000 динара“, рекао је заменик градоначелника Вукман 
Ракочевић.  

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта је предложило и 
изградњу јавне расвете у месним заједницама Савово, Чибуковац и Полумир, где 
се ради о око 400.000 динара.  

„Што се тиче подстицаја за Сајам пољопривреде и одласка Друштва 
пчелара на сајмове, определили смо средства преко посебног дела за подстицај 
на руралном подручју. Ради се о 600.000 динара којим помажемо ЈКП „Пијацу“ за 
промоцију пољопривреде кроз Сајам пољопривреде, који ће бити одржан ове 



године од 13. до 15. септембра, и Друштво пчелара помажемо са 100.000 динара 
за неколико акција које ће сповести у септембру“, навео је Ракочевић и додао: 

„Донели смо једно распоредно решење што се тиче спорта. Биће одржан 
турнир на захтев фудбалског клуба „Слога 1947“. Определили смо 1.300.000 
динара за турнир који ће се десити у септембру“, навео је заменик градоначелника 
града Краљева Вукман Ракочевић. 


