
19.02.2019. 
Седница Градског већа  
                                                         
На осамдесетој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 

разматрано је осамнаест тачака, чиме су, према речима градоначелника др 
Предрага Терзића, готово у потпуности припремљене све тачке за седницу 
Скупштине града која ће бити одржана у четвртак, 28. фебруара 2019.  

Након накнадних консултација, Градско веће је донело Закључак којим се 
утврђује Предлог решења о давању сагласности на План рада са Програмом 
активности и Финансијским делом за 2019. годину ЈУ „Туристичка организација 
Краљева“, који ће се наћи пред одборницима на Скупштини. 

Донет је и Закључак којим је утврђен Предлог одлуке о остваривању права 
на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. Прошле године су на седници 
Скупштине града усвојене измене Одлуке о вантелесној оплодњи, чиме је и 
женама до 46 година омогућена помоћ града приликом покушаја да постану мајке, 
док Република помаже до 42 године.  

„Град Краљево ће, уколико се одборници усагласе, финансирати покушаје 
вантелесне оплодње и жена које имају до 50 година без обзира на то да ли је 
четврти, пети, осми покушај. Једино ограничење ће бити да жена може да добије 
максимално 300.000 динара у једној календарској години. Водиће се рачуна о 
томе да прва три покушаја вантелесне оплодње, за оне које имају до 42 године, 
буду финансирани из републичког буџета, а сваки следећи суфинансираће град 
Краљево. Вантелесна оплодња може да се изведе и у иностранству. Жене старије 
од 42 године, које нису искористиле три могућности да им покушај вантелесне 
оплодње суфинансира република неће бити дискриминисане - следеће покушаје 
ће финансирати град Краљево“, рекао је градоначелник нагласивши да Краљево 
брине о својим грађанима и жели да се што више деце рађа. 

Већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању 
сагласности на одлуку о ценама топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца, 
коју је донео Надзорни одбор ЈЕП „Топлана“ Краљево. 

Градоначелник се осврнуо на смањење цена грејања новембра 2016, што је 
био јединствен случај, али и на то да је дошло до великих промена – до великог 
скока цене гаса, за чак 30 одсто у односу на исти месец прошле године.  

„'Топлана' годишње троши 6.500.000 m3 гаса. Ако помножимо са 10 динара, 
колико износи поскупљење, долазимо до тога да јој је 65.000.000 више неопходно 
како би ове године функционисала. Топлане у неким градовима у окружењу се 
налазе у јако лошој финансијској ситуацији, са дуговима од сто, двеста, триста 
милиона динара, док наша одлично функционише, сваке године са добитком. Да 
бисмо сачували предузеће, омогућили развој и улагање у ширење мреже и 
побољшање рада, неопходно је да оно буде финансијски стабилно. „Топлана“ не 
запошљава велики број људи, функционише домаћински, али да би наставила 
тако, цена мора да се повећа. Предложено повећање, у складу са методологијом, 
било је 20 одсто, међутим, Надзорни одбор се сагласио да буде 15 одсто, а да део 
трошкова сноси и предузеће. Нова цена ће бити 92 динара по квадратном метру, 
плус ПДВ“, образложио је Терзић наводећи да је у другим градовима у окружењу 



цена виша - у Јагодини 96, Ужицу 100, Новом Пазару 102, Смедереву 104, Горњем 
Милановцу 105 динара по метру квадратном.  

Чланови Градског већа су донели Закључак којим се усваја Извештај о 
реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја у 2018. години на територији града Краљева. 

„Прошле године смо на седницама Градског већа мењали Програм. Када 
приметимо да на одређеној позицији постоји много веће интересовање 
пољопривредника у односу на средства која су опредељена, а за одређене 
позиције не постоји, пребацимо новац где је потребније, наравно, уз сагласност 
Министарства пољопривреде, што је омогућило да се скоро 96 одсто Програма 
реализује. Новац опредељен за пољопривреду је готово у потпуности утрошен за 
пољопривреду, што је јако важно“, истакао је Терзић уз коментар да Краљево 
издваја два процента свог буџета за развој пољопривреде, а неки много већи 
градови седам-осам милиона динара - у односу на наших 65.000.000. 
 Донет је и Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању 
Извештаја о реализацији Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ) града 
Краљева за 2018. годину. Градоначелник је навео да је током претходне године 
град у оквиру ЛАПЗ издвојио 12.000.000 динара.  

„Ми смо средства удруживали са Националном службом за запошљавање 
тако да су средства издвојена за стручну праксу и за јавне радове била знатно 
већа. Ове године ћемо 13.050.000 динара дати за активне мере запошљавања, за 
стручну праксу, јавне радове и самозапошљавање односно за суграђане који би 
да покрену сопствени посао. Три милиона динара смо определили за удруживање 
са организацијом Хелп, која ће омогућити запошљавање наших суграђана, а са 
којом смо 2016. јако успешно сарађивали, омогућивши великом броју суграђана да 
добију посао, и то углавном код приватних послодаваца“, рекао је градоначелник. 

„Град Краљево подстиче запошљавање и изградњом инфраструктуре за 
своје и привреднике из других градова и из иностранства. Прошле године смо 
уложили значајна материјална средства у изградњу приступне саобраћанијце ка 
„Амиги“, „Радијатору“, „Профи карду“, „Гали“, више од 35.000.000 динара, и 
омогућили овим краљевачким привредним субјектима да добро функционишу. У 
Програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину смо обезбедили 
новац неопходан за изградњу инфраструктуре за фабрике које се граде у 
Краљеву, „Леони“ и „Тај групу“, имали смо значајну помоћ и Амбасаде Краљевине 
Норвешке. Очекује нас изградња нових трафостаница са „Електропривредом 
Србије“, које ће бити коришћене и за „Тај групу“ и за домаће привреднике. Градиће 
се две трафостанице укупне снаге 16 мегавата - осам за Тај групу, а осам ће моћи 
да користе домаћи привредници у близини те индустријске зоне“, објаснио је 
Терзић и истакао значај изградње царинске зоне на територији Краљева, јер ће 
слободна зона омогућити „Тај групи“ одређене привилегије, што је прва фаза, док 
је друга ширење слободне зоне, како би и домаћи привредници могли да без 
плаћања ПДВ-а обезбеде репроматеријал, струју, елементе који им омогућавају 
да произведу нов производ са минимумом трошкова и да на тај начин касније могу 
да га извезу и да и држава и привредни субјети и радници имају користи. 

Донето је и Решење о утврђивању распореда коришћења средстава из 
буџета града Краљева у области спорта за финансирање годишњих програма и за 



реализацију посебних програма са јавним позивом. Од 56.000.000 динара за 
суфинансирање спортских клубова и организација, 49.000.000 ће, по Јавном 
конкурсу, бити распоређено клубовима и организацијама, а 7.000.000 
искоришћено по посебном програму.  

Градоначелник се осврнуо на претходну годину у којој је наш град био 
домаћин Одбојкашке Лиге нације у мушкој и у женској конкуренцији, када су 
Краљевчани могли да уживају у светској одбојци у Новој хали спортова, а сви 
хотелски капацитети били попуњени и угоститељи имали много веће приходе, а 
Краљево промовисано у најбољем могућем светлу. Након тога, били смо 
домаћини и Дејвис куп меча са Индијом.  

„Ове године Краљево ће на новом, реконструисаном атлетском стадиону, 
бити домаћин Балканског шампионата за јуниоре и јуниорке. Очекујем да ћемо још 
једном бити одличан домаћин, да ћемо град приказати у најбољем светлу, да ће 
наши хотелијери, угоститељи и други привредни субјекти имати користи. 
Реконструисани атлетски стадион остаје за будуће генерације краљевачких 
атлетичара. У буџету за 2019. годину смо предвидели и додатних 40.000.000 
динара за реконструкцију сала за куглање у подтрибинском простору атлетског 
стадиона, што је још један нов и добар потез града према својим спортистима“, 
навео је Терзић. 

Градско веће је расписало Јавни позив за суфинансирање пројеката 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији града 
Краљева. Како је истакао градоначелник, Краљево је један од ретких градова у 
Србији који је обезбедио новац за суфинансирање пројеката реконструкције 
фасада и енергетске ефикасности стамбених зграда.  

„Постоје зграде у Краљеву које су оштећене након земљотреса 2010. године 
и нису реконструисане, постоје дотрајале фасаде, којима се троши много више 
топлотне и електричне енергије јер немају добру изолацију и нису грађене у 
складу са стандардима енергетске ефикасности. У буџету за 2019. годину смо 
предвидели 10.000.000 динара, да распишемо Јавни конкурс како би ове стамбене 
заједнице заједно са градом определиле средства за реконструкцију. Ми можемо 
да определимо до 50 одсто износа средстава и бесповратно их дајемо стамбеним 
заједницама. Станари треба да се организују, припреме Пројекте, конкуришу, 
почев од 25. фебруара па наредан 21 дан, и на основу њихових пројеката град ће 
им суфинансирати реконструкцију фасада. Мислим да се ради о одличном потезу 
града и доказу да желимо да са својим грађанима решавамо проблеме, да се 
удружујемо“, рекао је Терзић истакавши да је град свестан да грађани сами не 
могу да реше проблем јер немају довољно финансијских средстава, а да је ово 
пут будућности и да све стамбене заједнице и њихови управници треба да 
размисле о овом предлогу како би опредељени новац био утрошен, а потом се 
разговарало колико је новца неопходно за наредну годину.  

 


