
 

ПЕТНАЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
22. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 
На петнаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, 

одржаној 22. децембра 2020. године, пред члановима Већа се нашла двадесет 
једна тачка дневног реда.  

Након разматрања Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту 
одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину, одржаној 21. децембра, 
разматрања и одлучивања по примедбама достављеним на Нацрт одлуке, и 
утврђивање Предлога одлуке за седницу Скупштине града, Градско веће града 
Краљева је донело Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о буџету града 
Краљева за 2020. годину и којим се Скупштини града предлаже њено 
доношење. 
 Градско веће је донело и Закључак којим се утврђује Предлог програма 
уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, као и Закључак којим је 
утврђен Предлог Кадровског плана у Градској управи града Краљева, Градском 
правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града 
Краљева, Служби за послове локалног омбудсмана града Краљева и Служби 
за интерну ревизију органа и служби града Краљева за 2020. годину. 

Чланови Градског већа су донели Закључак којим је утврђен Предлог 
одлуке о преносу права јавне својине на непокретностима Републици Србији, 
за потребе здравствених установа и Закључак којим је утврђен Предлог одлуке 
о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији 
је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева. 

Градско веће се позитивно изјаснило и у вези са Закључком којим је 
утврђен Предлог одлуке о субвенционирању привредних субјеката са 
територије града Краљева. 
 Донет је Предлог Решења којим се утврђује давање сагласности на 
Одлуку о ценама за обављање стручних послова Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева, поверених Јавном 
предузећу, са Елементима за целовито сагледавање цена услуга, као и 
Предлог Решења којим се утврђује давање сагласности на Одлуку о 
утврђивању Елемената за целовито сагледавање цена услуга за обављање 
стручних послова поверених Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево 
односно Предлог Решења којим се утврђује давање сагласности на Програм 
пословања Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион 
Краљево“ за 2021. годину. 

Градско веће града Краљева је донело предлоге решења којима се 
утврђује давање сагласности на програме пословања за 2021. годину јавних и 
јавних комуналних предузећа чији је град Краљево оснивач - Јавног предузећа 
за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, Јавног предузећа „Градско 
стамбено“, Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ односно предлоге решења 
којима се утврђује давање сагласности на програме пословања са 
финансијским плановима Јавног комуналног предузећа „Водовод“, Јавног 
комуналног предузећа „Путеви“, Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“, Јавног 
енергетског предузећа „Топлана“. 

Краљевачки већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог 
решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора АУТОПРЕВОЗ 
ДОО Чачак, којом је утврђена тарифа превоза у градско-приградском 
саобраћају на територији града Краљева, као и Закључак којим се утврђује 



 

Предлог закључка којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење 
решења о давању сагласности на Нацрт Анекса IV Јавног уговора о давању 
концесије јавне услуге градског и приградског превоза путника на територији 
града Краљева. 

На 15. седници Градског већа, већници су донели и Решење о 
коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.500.000,00 динара 
за исплату солидарне помоћи по Колективном уговору запосленима у 
Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ Краљево, Програм рада Службе за 
буџетску инспекцију града Краљева за 2021. годину, као и Решење којим су 
одбили захтев заменика Локалног омбудсмана града Краљева за покретање 
дисциплинског поступка против начелника Градске управе града Краљева. 

 
 


