
 

 

08.07.2020. 

Седница Градског већа 

На сто тридесет првој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали седам тачака дневног реда. 

Чланови Градског већа донели су Закључак којим се усвајају извештаји Завода 
за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току маја 2020. 
године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за мај 2020. 
године. 

Према речима заменика градоначелника Краљева Вукмана Ракочевића, вода 
за пиће је била исправна у периоду за који је усвојен Извештај Завода, а таква је била 
и за време поплава које су у јуну задесиле територију града Краљева, као и сада. 
Како наводи, једини проблем је водоснабдевање Месне заједнице Ушће.  

„У Ушћу, за сада, вода није исправна за пиће. Екипа Завода за јавно здравље 
Краљево узоркује воду и у оном тренутку када, по њиховом стручном мишљењу, вода 
буде исправна, обавестићемо јавност. Надам се да ће то бити ускоро“, рекао је 
заменик градоначелника. 

Већници су донели Решење за доделу средстава за подстицаје инвестицијама 
у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2020. годину по расписаном 
Јавном огласу.  

Како је појаснио Ракочевић, ради се о расподели средстава за подстицаје 
пољопривреде у износу од 24.500.000 динара. Он је истакао да су ово јако значајна 
средства која ће бити опредељена за 130 корисника који су, по овом јавном позиву, 
испунили прописане услове и који ће потписати уговор са градом. 

На Градском већу донето је Решење о коришћењу средстава текуће буџетске 
резерве у износу од 4.000.000,00 динара за финансирање посебних програма у 
области спорта. 

„Предвидели смо ангажман из текуће резерве за спортска дешавања. То ћемо 
узети са резервом, пошто не знамо какав је период пред нама и да ли ће спортских 
дешавања уопште бити. Међутим, ако нас стварност демантује, због дешавања са 
вирусом, ако буде потребе да се та средства определе у неке  друге намене које су 
корисније и битније у овој ситуацији, наравно да ћемо обуставити ово решење и 
утрошити средства за неке друге намене“, појаснио је заменик градоначелника града 
Краљева. 

Већници су донели Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у 
износу 408.000,00 динара за суфинансирање Пројекта „Дрвореди као ветрозаштитни 
појасеви у граду Краљеву“. 
 Заменик градоначелника је истакао да се ради о пројекту Министарства 
заштите животне средине чија је вредност 2.000.000 динара.  

„Учешће града Краљева износило је 400.000 динара из текуће резерве, пошто 
нису била предвиђена средства у буџету на тој позицији. Овим чином су се стекли 
услови да реализујемо пројекат. Пошто имамо јако добру и успешну сарадњу са 
Министарством, надам се да ћемо и убудуће успешно сарађивати“, изјавио је 
Ракочевић. 
           На Градском већу донето је Решење по жалби изјављеној на Одлуку о додели 
студентских стипендија.  
 Како је појаснио Ракочевић, жалба због које 50 најбољих студената града 
Краљева није могло да добије стипендије одбијена је као неоснована. Након 
одбијања ове жалбе, у наредном периоду студентима ће почети исплата студентских 
стипендија.  
  
 
 
 


