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Седница Градског већа града Краљева 
 

На седамдесет трећој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 21 
тачка дневног реда се нашла пред већницима. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, у обраћању медијима, 
најпре је нагласио је важност прве тачке дневног реда која се односила на 
разматрање Предлога решења о образовању Комисије – Стручног тима за 
спровођење поступка избора стратешког партнера за реализацију гасификације 
широке потрошње на територији града Краљева, коју су већници и изгласали. 
 Градоначелник је истакао да је на претходној седници Скупштине града 
усвојена Одлука о гасификацији, а на данашњој седници Већа донета Одлука о 
формирању Комисије односно стручног тима. 

„Средства која су планирана за 2018. годину за накнаду штете су 
вишеструко премашена, јер се велики број грађана Краљева јавио због уједа паса 
који немају власника. У тој ситуацији град Краљево је дужан да надокнади штету. 
Како су неки грађани тужили град, пристигле су пресуде судова и морамо да 
надокнадимо тај износ средстава. Али и други грађани, који нису желели да туже 
град него су се обратили Комисији, и који су пристали да се споразумно са градом 
Краљевом договоре о надокнади штете, нису у потпуности исплаћени, тако да је 
било неопходно да определимо средства из текуће буџетске резерве како бисмо 
покрили и једне и друге трошкове. Превише новца дајемо у ове намене, као што је 
на седници Градског већа изнео руководилац Одељења за привреду и финансије, 
ради се о 30.000.000 динара“, рекао је градоначелник образложивши да ће сав 
новац који је опредељен на седници Већа ићи за надокнаду оним грађанима које 
су ујели пси који немају власника, без обзира да ли су тужили град и добили 
пресуде или су се договорили са градом и потписали Споразум, уз напомену да је 
извршење на тој позицији већ сада 100%.  

Градоначелник је истакао да је неопходно определити новац и оним месним 
заједницама које дугују новац, на првом месту за струју која се користила за 
пумпе, за функционисање њихових сеоских водовода или за струју која је 
коришћена у капелама на гробљима. 

„Из буџета града Краљева обезбеђујемо новац за функционисање месних 
заједница, за њихове материјалне трошкове, струју, воду и друге трошкове. 
Имамо план према коме се зна колико новца је оптимално за функционисање неке 
од месних заједница. Оне су та средства вишеструко премашиле на тај начин што 
су струју користиле и у друге намене, а не само за месну заједницу“, рекао је 
Терзић и додао:  

„Уколико имате пумпу за воду и снабдевате водом становнике, потпуно је 
нормално да они плаћају воду и да се од тих средстава на првом месту измире 
дугови према „Електропривреди Србије“, а онда да се новац користи и за друге 
трошкове одржавања постојећих водовода. С обзиром на то да је њихова наплата 
јако ниска, они нису плаћали струју, а Централни регистар фактура предвиђа да 
сваки рачун мора да се плати у року од 45 дана. Уколико месна заједница као 
корисник буџета града Краљева не исплати рачун у року од 45 дана, град долази у 



јако тешку ситуацију јер се блокирају трансфери према граду и из тог разлога 
морамо да измирујемо и ове рачуне које праве савети месних заједница и 
установе и сви други људи који се, нажалост, понашају неодговорно у овој 
ситуацији. Ви треба да трошите онолико колико вам је неко определио пара“, 
рекао је председавајући Градским већем.  

Према речима грдаоначелника, није у реду да, за разлику од оних 
председника месних заједница који су јако коректни неко не измирује своја 
дуговања рачунајући да ће то неко други учинити уместо њих. Истакао је као 
позитиван пример председникемсавета месних заједница који се труде да у свом 
месту што је могуће више утичу на побољшање живота грађана, да обезбеде што 
је могуће више новца и за асфалтирање и за канализациону мрежу и за водоводну 
мрежу и за расвету и да организују друштвени живот у својим местима и да 
помогну фудбалском клубу.  

„На сву срећу, већина председника месних заједница су поштени, часни и 
одговорни људи, али неки не спадају у ту гурпу“, рекао је Терзић објаснивши да се 
ради о судским споровима који су настали знатно раније, најпре судски спорови 
који су вођени са „Електропривредом Србије“, зато што су извођени одређени 
радови на изградњи електромреже, односно јавне расвете у тим местима и које су 
потписивале месне заједнице у то доба са „Електросрбијом“.  

„Касније је дошло до спорова између месних заједница и овог предузећа, 
град се укључио на тај начин што је Градско правобранилаштво штитило интересе 
месних заједница. Дакле ове дугове нису направили председници месних 
заједница и чланови савета у овом сазиву већ они датирају из претходног 
периода“, појаснио је градоначелник. 

Чланови Градског већа града Краљева су разматрали и жалбе грађана 
изјављене на решења Одељења за инспекцијске послове Градске управе града 
Краљева.   
 


