
29.10.2020. 
Девета седница Градског већа  

 
На деветој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 

уочи четврте седнице Скупштине града Краљева, заказане за 30. октобар 2020. 
године, чланови Већа су усвојили све четири тачке дневног реда. 

Већници су донели Мишљење којим се Скупштини града Краљева 
предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“ 
да се у предложени дневни ред уврсти тачка „Предлог Решења о давању 
сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево о доношењу 
Програма о изменама и допунама Програма пословања са финансијским планом 
ЈКП „Чистоћа“ Краљево за 2020. годину“. 
 На дневном реду се нашао и Извештај о раду Савета за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима за период од 1. јануара до 30. јуна 
ове године, за који су већници донели Закључак о усвајању. 
 Од најзначајнијих активности у овом периоду истакнуто је да су измирене 
обавезе за набавку – опремање светлосне сигнализације (семафора) допунским 
уређајима и набавку рачунарске и друге опреме, као и набавку аутомобила. 
Чланови Савета су присуствовали 15. Међународној конференцији Безбедност 
саобраћаја у локалној заједници, одржаној у Врњачкој Бањи у априлу ове године. 
Реализација свих осталих активности се очекује у другој половини године.   

Донет је и Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачке Програма 
уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину - изградња и реконструкција 
мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП 
„Водовод“ Краљево. Два милиона динара је опредељено за завршетак 
канализације у Зимовнику 1 у Месној заједници Жича, а 5.000.000 динара за 
наставак канализације ка Цветковићима у Месној заједници Ковачи. 

Већници су донели и Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа 
за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачке Програма 
уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину - изградња и реконструкција 
мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП 
„Водовод“ Краљево. Средства - 6.000.000 динара, одобрена су за Месну заједницу 
Ратина – канализацију Совљак и канализацију крака ка Метикошима. 
 
 
 


