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На 19. (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 29. 

јануара 2021. године, чланови Градског већа града Краљева разматрали су 14 
тачака дневног реда. 

Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље 
Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току децембра 2020. године 
и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за децембар 
2020. године. 
 Већници су донели Решење о распоређивању средстава за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији града Краљева у 2021. години, као и Решење о 
расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2021. 
години, чији је саставни део текст јавног позива за учешће на конкурсу. 

На седници Градског већа донет је и Закључак о давању сагласности на 
Решење начелника Градске управе града Краљева о утврђивању расподеле 
коришћења буџетских средстава код индиректног корисника месних заједница 
за 2021. годину. 
 Градски већници гласали су за доношење Закључка о давању 
сагласности на Програм одржавања улица, јавних површина, градских и 
некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2021. годину. Такође 
за ову годину, донети су: Програм чишћења и прања јавних површина, Програм 
одржавања и чишћења зелених површина (јавних и јавних зелених површина), 
Програм зимског одржавања јавних површина, Програм обнављања и 
формирања нових јавних зелених површина и дрвореда и Програм декорисања 
и уређивања града. 

Поступајући по предлогу Комисије за спровођење поступка давања у 
закуп непокретности, чланови Већа донели су два решења о давању у закуп 
гаража на територији града Краљева. 
 Већници су донели Закључак о давању сагласности Месној заједници 
Обрва да из сопствених средстава од давања у закуп просторија у Дому 
културе у Обрви изврши плаћање једног лаптопа и једне пећи за грејање са 
опремом. 
 Чланови Већа града Краљева позитивно су се изјаснили о Решењу о 
коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 900.000,00 динара 
за плаћање додатних радова на санацији дела објекта и реконструкцији базена 
са минералном водом Специјалне болнице „Агенс“. 
 


