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Краљеву средства за вртић и дечји павиљон  
 

Средства опредељена граду Краљеву Уговором о суфинансирању мера 
популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. 
години биће потрошена на макар две значајне инвестиције – истакао је 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић приликом потписивања уговора 
са министром без портфеља у Влади Републике Србије задуженим за 
демографију и популациону политику Славицом Ђукић Дејановић.  

„Нови вртић Предшколске установе, чија је изградња у току, биће комплетно 
опремљен – купићемо и креветиће и ормариће и постељине и све што је потребно 
деци. За изградњу овог вртића 200.000 евра дао је наш исељеник из Канаде 
Миломир Главчић, који, и 70 година од одласка из наше земље мисли на место 
одакле је потекао, труди се да обезбеђује новац. Стога је неопходно да и ми као 
држава односно град Краљево обезбедимо довољно новца за реализацију овог 
пројекта. У новом вртићу, површине 810 m2, готово 100 деце ће свакодневно 
долазити, проводити време. Наше листе чекања за вртић биће умањене 
отварањем овог објекта, а уз помоћ министра задуженог за демографију и 
популациону политику. Обезбедили смо и материјална средства од 65.000.000 
динара за изградњу павиљона на планини Гоч, који ће посећивати деца 
краљевачких основних школа, али и из других основних школа широм Србије“, 
рекао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић приликом потписивања 
уговора.  

Осим што ће бити унапређени услови за спровођење спортско-рекреативне 
и едукативне наставе у природи на Гочу – набављена опрема, реконструисани 
терени за кошарку и рукомет и балон хала, део средстава, према Уговору, биће 
утрошен и за Програм подстицаја и економског оснаживања жена у области 
економије – 15 газдинстава добиће по 250.000 динара, а биће уложено и у 
унапређење услова за рад Саветовалишта за младе града Краљева.  

Град Краљево је једна од 61 локалне самоуправе чији су градоначелници и 
председници општина потписали овај уговор. Град је на јавни позив пријаву 
послао са општинама Врњачка Бања и Рашка. Укупна одобрена средства су 
46.864.350,00, а само граду Краљеву 26.842.050,00.  

За суфинансирање мера популационе политике ове године ће бити 
издвојено 500.000.000 динара бесповратних средстава, што је четири пута више 
него прошле године, када је издвојено 130.000.000 динара, које је користило 15 
локалних самоуправа. Највише новца, око 306.000.000 динара, намењено је за 
адаптацију и санацију објеката предшколских установа и игралишта. 

 „Локалне самоуправе увек имају могућност да сет мера које смо 
предложили на националном нивоу допуне сопственим средствима“, рекла је 
министарка и апеловала на челнике локалних самоуправа да „награде“ жене које 
имају високе зараде, а желе и да оснују породицу. Као добар пример навела је 
средства за биомедицинску потпомогнуту оплодњу, где држава издваја новац за 
три покушаја до 42. године, док су многе јединице локалне самоуправе увеле своје 
програме подршке и финансирају четврти покушај из сопствених средстава. 



Како је изјавила министарка, за набавку механизације и опреме за 
започињање сопственог посла за младе брачне парове опредељено је 79 
милиона динара, а за побољшање услова на гинеколошким одељењима набавком 
седам ултразвучних апарата, као и 13 возила за потребе патронажних служби - 60 
милиона динара. У 14 локалних самоуправа, са 25 милиона динара, 
суфинансираће се оснивање или оснаживање саветовалишта за труднице и 
репродуктивно здравље, школе родитељства и саветовалишта за младе, а 16 
милиона динара намењено је изградњи кућа и станова за младе брачне парове.  

Министарка је навела да је број живорођене деце у Србији прошле године 
био 64.897, што је за неколико стотина више него 2016, која је била најлошија од 
када се врше мерења. Број умрлих у прошлој години је 103.722, а природни 
прираштај износи 38.828 и најнижи је икада. По просечној старости, која износи 43 
године, Србија је седма најстарија нација у Европи. Због свих ових чињеница, како 
је истакла министарка, усвојена је нова стратегија за подстицање рађања, која 
има два нова елемента – унутрашњу политику миграција и бригу о старима. 

Она је подсетила на мере финансијске подршке државе, која за свако треће 
и четврто дете обезбеђује месечно 12.000, односно 18.000 динара до 10. године 
живота, као и на меру усклађивања рада и родитељства у сарадњи са 
Привредном комором Србије, у оквиру које ће од септембра компанијама које 
излазе у сусрет родитељима бити додељени сертификати „Најбољи пријатељ 
породице“. 

На јавни позив за доделу средстава, расписан 25. маја ове године, стигла је 
71 пријава, коју је поднело 119 локалних самоуправа, будући да су се неке 
пријављивале удружено, као што је то учинио град Краљево са општинама 
Врњачка Бања и Рашка. Међу 61 изабраном локалном самоуправом 14 је у 
Војводини, 21 у региону Шумадије и Западне Србије и 26 у Јужној и Источној 
Србији.  


