
31.01.2019. 
Седница Градског већа  
                                                         
На седамдесет осмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 

пред већницима су се нашле четрдесет три тачке дневног реда, које су се 
односиле на урбанистичке планове односно на План генералне регулације 
Берановац–Кованлук, усвојени су и Програми који су неопходни за 
функционисање ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Путеви“ и који треба да буду усвојени током 
јануара, разматран је и преостали Правилник Центра локалних услуга у Краљеву, 
као и жалбе грађана. Због формалних недостатака, једногласно је донета одлука 
да се једна тачка на овој седници не разматра.  

Чланови Градског већа су утврдили предлог Решења о давању сагласности 
на Измену и допуну Програма пословања са Финансијским планом Јавног 
енергетског предузећа „Топлана“ Краљево за 2019. годину. Како је истакао 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић, ради се о веома важној одлуци. 

„Надзорни одбор „Топлане“ је јуче донео Одлуку о измени програма како би 
омогућио инфраструктурне радове у Рибници, који су неопходни како би били 
добијени локацијски услови, а касније и грађевинска дозвола, за изградњу станова 
за снаге безбедности. У Рибници ће већ ове године бити започета градња више од 
две стотине станова за припаднике Војске, Полиције, Безбедносно-информативне 
агенције, Окружног затвора, судске страже и Министарства правде. Надам се да 
ће велики број краљевачких породица коначно решити стамбено питање по 
условима који су знатно повољнији у односу на тржиште“, рекао је градоначелник.  

Већници су донели Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града 
Краљева за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године. Како је изнео 
градоначелник, председник ужег сазива Савета за безбедност саобраћаја Ненад 
Марковић је изразио незадовољство тиме што новац који је опредељен за 
постављање камера није утрошен, јер се ради о процедури која је дуга, и да град 
очекује да ће тек ове године започети тај процес.  

„Не ради се о процедури која је дуга јер је проистекла из било које одлуке 
било ког органа Градске управе града Краљева, већ се ради о средствима 
донатора која се троше преко Министарства државне управе и локалне 
самоуправе односно тако се упућују јединицама локалне самоуправе. Због 
предуге и сложене процедуре, новац није обезбеђен у претходној години, али га 
очекујемо у овој“, нагласио је градоначелник. 

Значајно је истаћи, казао је Терзић, да је град Краљево био пионир у 
обезбеђивању седишта за децу која се рађају у календарској години, а за шта је 
новац обезбеђиван преко Савета за безбедност саобраћаја. 

„Велики број градова и општина је потом настојао да искористи краљевачки 
модел, а ми смо сматрали да је новац било неопходно определити и у друге 
сврхе. Ове године, с обзиром на то да већ три године нисмо делили седишта, 
сматрамо да је неопходно определити новац и за ове намене. У оквиру средстава 
која смо обезбедили преко Савета за безбедност саобраћаја, предвиђена је и 
изградња звучних семафора како би слабовидим лицима било омогућено да пређу 
улицу без икаквих проблема“, изнео је Терзић.  



Већници су донели и Правилник о условима обезбеђивања и пружања 
услуге лични пратилац детета. 

 „Средства која се обезбеђују за личног пратиоца произилазе из буџета 
Републике Србије, а град је дужан да обезбеди новац за плате и друге 
материјалне трошкове, за рад Центра локалних услуга, да обезбеди простор како 
би могли да ангажујемо оне особе које ће помоћи овој деци. Учешће грађана се 
мери у односу на њихова примања, а држава ће обезбедити највећи део 
средстава који је неопходан како би ова деца имала личне пратиоце“, објаснио је 
председавајући Градског већа. 

Чланови Већа су разматрали жалбе грађана, од којих су неке усвојили, неке 
одбили, а у неким случајевима, из процедуралних разлога, одложили њихово 
разматрање док се не прибави одређена докуменатација или мишљење стручних 
лица. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је најавио и да ће, пре седнице 
Скупштине града, која би требало да буде одржана око 20. фебруара, бити 
одржана још једна седница Градског већа, на којој ће бити усвајани програми 
установа, како би Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта могло 
да потпише уговоре са предузећима, а након тога следе и програми установа, 
којих је остало још неколико.  


