
ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА  

12.03.2021. ГОДИНЕ 

 

На двадесет трећој (ванредној) седници Градског већа града Краљева већници 
су разматрали двадесет осам тачака дневног реда. 

Чланови Градског већа донели су Закључак којим се утврђује Предлог решења 
о давању сагласности на Одлуку Скупштине Регионалног центра за управљање 
комуналним отпадом „Регион Краљево” д.о.о, о избору председника Скупштине 
друштва, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење одлуке, 
Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о непосредном отуђењу непокретности из 
јавне својине у Доситејевој улици, као и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о 
праву на накнаду дела трошкова сахрањивања лица преминулих услед болести 
„Covid-19“ изазване вирусом SARSCoV-2 и којим се Скупштини града Краљева 
предлаже доношење одлуке. 
  Краљевачки већници позитивно су се изјаснили по питању Закључка којим се 
утврђује Предлог одлуке о висини економске цене услуга Предшколске установе 
„Олга Јовичић-Рита“ Краљево за 2021. годину, и којим се Скупштини града Краљева 
предлаже доношење одлуке, као и по питању Решења о утврђивању месечног износа 
висине накнаде трошкова боравка деце у приватној предшколској установи чији је 
оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева за радну 
2020/2021. годину. 
  На седници Градског већа донето је Решење о образовању и именовању 
Kомисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији града Kраљева у 2021. години, Решење о давању 
сагласности на спроведени поступак давања у закуп непокретности Центру локалних 
услуга града Краљева, Решење о давању у закуп пословног простора у Излетничкој 
улици Удружењу пензионера града Краљева, као и Решење којим се преноси право 
јавне својине на покретним стварима. 
 Веће је донело и Решење о утврђивању коришћења средстава из буџета града 
Краљева за реализацију подршке локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима за 2021. годину. 

Такође, донети су Закључак о усвајању Извештаја о раду Жалбене комисије за 
период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године и Закључак о усвајању Извештаја о раду 
Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, 
здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и 
пруженим подршкама за 2020. годину. 
            Краљевачки већници донели су решења и обавештења по жалбама, захтевима 
и приговорима грађана. 
             
 
 


