
 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА  

 

 

На двадесет седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева чланови 
Градског већа су разматрали тринаест тачака дневног реда. 
 Веће је донело Решење о расподели средстава из буџета Града за пројекте 
којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2021. годину. 
 Чланови Градског већа донели су Правилник 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. 

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили по питању расписивања Јавног 
огласа за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава у 2021. години. 

На седници Градског већа донети су Закључак о усвајању Извештаја о 
коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева 
за 2020. годину и Закључак којим се усваја Извештај о раду Савета за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период 
од 01.01. до 31.12.2020. године. 

Већници су донели Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине града Краљева за 2021. годину и Програм контроле квалитета 
ваздуха на територији града Краљева за 2021. годину. 

Након разматрања, донета су решења о давању у закуп гараже у улици 
Авалској  и о давању у закуп пословног простора у улици Хајдук Вељковој.  

  Краљевачки већници су донели решења о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве, и то: у износу од 306.000,00 динара за потребе суфинансирања 
пројеката „Дрвореди на левој обали Ибра у граду Краљеву“, затим у износу од 
1.000.000,00 динара за потребе суфинансирања пројекта „Израда и спровођење 
програма субвенције замене котлова за индивидуалне системе грејања“, као и у 
износу од 10.000.000,00 динара за потребе накнаде дела трошкова сахрањивања 
породицама чији су чланови преминули услед болести „Covid-19“. 

На седници је донет и Закључак којим се утврђује Нацрт стратегије са 
Локалним акционим планом за родну равноправност града Краљева за период 2021–
2026. године, и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту 
стратегије. 
  
 
 
 


