
 

14.12.2020. 
Седница Градског већа града Краљева 

 
На четрнаестој (редовној) седници Градског већа града Краљева, 

одржаној 14. децембра, градски већници су, као најважнију тачку, разматрали и 
усвојили Нацрт одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, и којим се 
упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи у делу Нацрта одлуке који се 
односи на планирање инвестиција. 

Јавна расправа ће бити спроведена од 14. до 21. децембра, када ће, у 
08.00 часова, у сали 1 Градске управе града Краљева, бити одржана јавна 
седница, на којој ће, уз учешће заинтересованих грађана и стручне јавности, 
бити размотрене приспеле примедбе, предлози и сугестије, као и примедбе, 
предлози и сугестије изнети на јавној седници, уз поштовање мера 
предвиђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
COVID-19. 

Чланови Градског већа града Краљева су донели и закључке којима се 
утврђују предлози одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације града 
Краљева, затим о управљању гробљима и сахрањивању и погребној 
делатности, о изменама Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању 
зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града 
Краљева, као и о суфинансирању пројеката које реализују удружења грађана 
са територије града Краљева. 

На дневном реду су били и извештаји о раду и пословању за 2019. 
годину и годишњи обрачуни за 2019. годину односно финансијски извештаји 
установа чији је оснивач град Краљево - Народног музеја, Историјског архива, 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“, Културног центра „Рибница“, Дома 
културе „Студеница“ Ушће, Завода за заштиту споменика културе, Спортског 
центра „Ибар“, Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“, Јавне установе 
„Туристичка организација Краљева“, Центра за социјални рад, Центра локалних 
услуга, Дома здравља „Краљево“, „Апотеке Краљево“, Краљевачког позоришта, 
Дечјег одмаралишта „Гоч“. 

Већници су донели и Решење о давању сагласности Центру локалних 
услуга града Краљева да изда у закуп објекат – зграду пословних услуга, који је 
јавна својина града Краљева, а донели су и Закључак о прихватању 
иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције 
улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана. 
 Краљевачки већници су донели Правилник о начину и поступку 
искључења возила из саобраћаја, као и Решење о давању сагласности на 
Правилник којим се утврђује место паркирања, начин чувања и поступање са 
искљученим возилом којим се обавља превоз путника. Донели су и измене 
Програма чишћења и прања јавних површина и Програма зимског одржавања 
јавних површина за 2020. годину.   
 


