
19.11.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Седница Градског већа града Краљева  

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

19. новембра 2020. године, десет чланова Градског већа, колико их је 
присуствовало седници, разматрало је пет тачака дневног реда. 
  Чланови Градског већа града Краљева усвојили су Правилник о изменама и 
допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској 
управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за 
буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и 
Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева.   

Градско веће је донело и Одлуку о одобравању подстицајних средстава за 
развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2020. години. За ове 
намене одобрена су подстицајна средства у укупном износу од 7.000.000 динара, 
за 20 захтева који су се нашли на коначној ранг-листи, од укупно 45 поднетих на 
конкурс града Краљева. 
 Донет је и Закључак о усвајању Извештаја Комисије за разматрање 
предлога за процену поделе ризика због примене мера услед проглашене 
епидемије вируса COVID-19 на обављање јавног градског и приградског превоза 
на територији града Краљева и давању сагласности на текст Споразума о подели 
ризика ради отклањања последица у обављању градског и приградског превоза 
путника на територији града Краљева насталих заразном болешћу COVID-19 
изазваном вирусом SARS-cov-2. Овим споразумом се утврђује и међусобо уређује 
подела ризика за трошкове, умањене приходе и изгубљену добит превозника у 
обављању јавне услуге градског и приградског превоза путника на територији 
града Краљева, за период 15. март – 31. август, у укупном износу 22.632.033,10 
динара. Град ће по основу поделе ризика 50 процената од укупног износа 
уплатити превознику, једнократно у року од 30 дана од дана потписивања 
Споразума.  

Краљевачки већници су донели и Закључак о прихватању захтева Друштва 
пчелара Краљево за набавку шећера у количини од 10.500 килограма у циљу 
спречавања даљег ширења заразне болести пчелињег легла – америчка куга на 
подручју града Краљева. Право на доделу бесповратне помоћи имају чланови 
Друштва пчелара Краљево – 210 пчелара по 50 килограма. Одељење за 
инспекцијске послове, Одсек за заштиту животне средине, подржало је захтев 
Друштва пчелара образложивши значај пчела у смислу заштите животне средине 
и очувања биодиверзитета. 

ЧЛланови Градског већа су донели и Закључак о давању сагласности 
Месној заједници Мрсаћ да из сопствених средстава изврши плаћање пехара и 
медаља за уручење победницима новогодишњих атлетских трка у Мрсаћу, које се 
одржавају, традиционално, сваке године - 2. јануара. Месна заједница Мрсаћ 
поседује расположива средства као приходе од издавања у закуп просторија у 
Дому културе а која су у власништву града.  
 
 
 


