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Чланови Градског већа града Краљева, на 79. (редовној) седници Градског 

већа, разматрали су 24, од 25 предложених тачака дневног реда.  
Највећи број тачака се тицао програма рада са финансијским планом 

установа чији је град оснивач, али је изузета тачка која се односила на Јавну 
установу Туристичка организација Краљево. Како је након седнице објаснио 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић, План рада са програмом активности и 
финансијским делом за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор ове установе, 
урађен је у складу са правилима. Међутим, на консултацијама су већници 
сматрали да би било неопходно усвојити још једну програмску активност, тако да 
ће Управни одбор Туристичке организације још једном заседати, те ће План бити 
разматран на наредној седници Градског већа, а потом ће се наћи и пред 
одборницима. 

Градоначелник је истакао да су градски већници донели Закључак којим се 
утврђује Предлог одлуке о економској цени боравка деце у Предшколској установи 
„Олга Јовичић Рита“ Краљево за 2019. годину. Економска цена вртића је увећана у 
односу на прошлу годину, са 21.000 динара на 24.000 динара. Градоначелник је 
истакао да ће родитељи деце која похађају краљевачку Предшколску установу 
плаћати 20 одсто економске цене, тј. нешто више од 4.900 динара, а 80 одсто град. 

Већници су донели закључке којим се утврђују предлози одлука о 
успостављању сарадње између нашег града и града Јужног Јуклида у америчкој 
Савезној Држави Охајо, као и града Ђилина из истоимене провинције у Народној 
Републици Кини.  

Већници су донели Решење о давању сагласности ЈКП „Водовод“ за 
извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и извођење радова на 
реконструкцији атмосферске канализационе мреже у Доситејевој улици, као и 
набавку и постављање вертикалне сигнализације и саобраћајне опреме у току 
извођења радова.  

Како је навео градоначелник, с обзиром на то да ће део радова на припреми 
прикључака и атмосферске канализационе мреже у Доситејевој улици, где се 
налазе старе зграде непосредно поред Гимназије, изводити градско Јавно 
комунално предузеће „Водовод“, већници су усвојили ценовник по којем ће се 
обављати ови радови. 

Председавајући Градског већа је подсетио на то да су на претходној 
седници Градског већа разматрана распоредна решења за примарну здравствену 
заштиту која се налази у надлежности јединица локалне самоуправе, и за 
социјалну заштиту. 

„На овој седници смо разматрали распоредно решење за текуће и 
капиталне трансфере установама основног и средњег образовања на територији 
града Краљева и, с обзиром на финансијска средства којима располажемо, 
мислим да ћемо успети да у овој години решимо проблеме деце у неколико 
основних и средњих школа. Ове године нас очекује реконструкција зграде ЕСТШ 
„Никола Тесла“, за шта смо удружили средства са Републиком Србијом, 
Министарством рударства и енергетике, што је добар показатељ сарадње града са 
Републиком. Ђаци ове школе ће деценијама моћи да уживају у простору који ће 



бити неупоредиво бољи“, истакао је др Предраг Терзић и подсетио на то да је град 
сарађивао са KfW и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 
приликом извођења радова у Машинској техничкој школи „14. октобар“, у шта је 
уложено 60.000.000 динара.  

„Мислим да ћемо сваке године успети да удружујемо средства са 
различитим министарствима Владе Републике Србије, другим установама, другим 
донаторима, и да ће за неколико година наша деца похађати школе које ће 
изгледати много боље и у којима ће услови за учење и рад бити много бољи него 
пртетходних година“, поручио је градоначелник.    
 Он се осврнуо и на радове на изградњи Основне школе „Свети Сава“ 
напоменувши да донатори средстава захтевају да буду испуњени одређени 
услови, тако да су пројектанти променили одређене делове пројекта, који се најпре 
односе на приступ објекту особа са инвалидитетим.  

„Финансијска средства која је потребно обезбедити, а обезбеђује их 
донатор, биће већа. Очекујем да ћемо имати још бољи објекат, прилагођенији 
потребама ученика, а новац који ће издвојити донатор биће већи, град ће имати 
само користи. Завршили смо јавну набавку за реконструкцију Дома културе у 
Рибници како би деца похађала школу у овом простору док се не заврши изградња 
школског објекта. Родитељи ће бити обавештени о свим датумима који су важни за 
њих и њихову децу“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.    


