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Седница Градског већа  
             
               На осамдесет другој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
пред већницима су се нашле две тачкe дневног реда. Већници су разматрали 
Предлог о суфинансирању пројеката удружења по јавном позиву објављеном 
15.01.2019.године и Предлог решења о одобрењу годишњих програма у области 
спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову 
реализацију  за 2019. годину.  

„Koмисија која је формирана од стране Градоначелника града Краљева и 
коју су чинила стручна лица из Градске управе града Краљева, али и чланови 
Градског већа и помоћник градоначелника, дали су Предлог расподеле решења за 
средства која су опредељена за Удружења грађана. Већници на седници Градског 
већа нису имали примедби на ово распоредно Решење, које је урађено у складу 
са свим правилима и критеријумима која предвиђа Одлука, која се тиче расподеле 
средстава за Удружења грађана, али смо говорили и о одређеним проблемима“, 
рекао је градоначелник града Краљева, а затим појаснио „обзиром да смо током 
ове године обишли неколико села која су у оквиру “Сусрети села Србије“ 
организовала различите манифестације, а то су били Чукојевац, Самаила, 
Буковица и на крају Адрани, где се одржала завршна манифестација, говорили 
смо и о средствима која је било неопходно определити за културно уметничка 
друштва, која делују и на сеоском подручју. Данашњим распоредним Решењем 
обезбедили смо средства за културно уметничка друштва у Чукојевцу, Ратини, 
Опланићима и у Адранима.“ 

 Градоначелник Терзић је у свом даљем излагању изјавио да „сви ми знамо 
да је неопходно организовати културно уметничка друштва и у другим местима, 
као и да је њима неопходно обезбедити одређени износ средстава, како би могли 
несметано да функционишу током сваке године. Ви у селима имате фудбалске 
клубове, цркву, месну заједницу и имате културно уметничко друштво, дакле цео 
културни живот у оквиру неког села своди се на функционисање кулутрно 
уметничког друштва и управо из тог разлога град Краљево је у претходних 
неколико година обезбедио чак 150.000.000 динара за реконструкцију домова 
културе, али и за изградњу нових домова културе. Домови културе у нашим 
селима, чак и онима који су јако удаљена од града, изгледају боље него домови 
културе у центрима мањих општина у Србији. Наш циљ није био да ти домови 
кулутуре постоје као зграде у којима се не дешава ни један културни догађај, већ 
је неопходно да тамо гостује и наше позориште, али је неопходно и да постоје 
културно уметничка друштва која ће у њима имати своје пробе, концерте и друге 
активности“. 

Иако се Град потрудио да свима помогне колико може, из формално 
правних разлога, недостатка одређене документације, неправдања средстава у 
претходним годинама, једно или два културно уметничка друштва у овим 
месецима остала су без средстава. Градоначленик је нагласио да „се не ради о 
недостатку жеље чланова Градског већа, нити чланова Комисије, ради се о 
формално правним разлозима, што неко није оправдао новац који је добио од 



града Краљева, а са друге стране и у недостатку одређене документације, а 
чланови Комисије поред политичке, сносе и правну одговорност, уколико прихвате 
такву документацију“.  

У протеклих неколико година расправљало о расподели средстава 
Удружењима грађана, иако  то није у обавези града, Краљево је у буџету и за 
2018. годину и за 2019. годину определио по  12.000.000 динара за сва Удружења 
грађана. 

„Ако сам некада срећан што опредељујемо новац, онда сам срећан када га 
опредељујемо за Удружења особа са инвалидитетом, ратним војним инвалидима, 
породицама палих бораца, када настојимо да помогнемо људима који су цео свој 
живот подредили жељи да помогну  особама са инвалидитетом,а таквих људи у 
Краљеву има, и ми смо прво желели да њима обезбедимо простор који не можемо 
као Град да им уступимо потпуно бесплатно, али можемо да им га уступимо по 
ниским, симболичним ценама. Након тога да обезбеђујемо одређени новац за 
функционисање, да деца са шећерном болешћу могу да оду на камп на Гочу, да 
коначно и деца са аутизмом имају помоћ града. Не само кроз новац који 
обезбеђује Мото Клуб „Кингс“ током летњих месеци када одржавају камп у 
Матарушкој Бањи, него овако директно од града, да им град помогне и да они 
осете да имају подршку овог града, да ратни војни инвалиди, они људи који су 
рањени, или који су делове својих тела оставили од Вуковара до Кошара, добију 
могућност да могу да се скупе, да могу да причају о својим проблемима, да могу 
да помогну неком од рањеника који тешко живи и зато је добро што издвајамо 
новац, а не за неке друге организације које вероватно немају упориште у чланству 
и можда настоје да новац добијен од града искористе за ко зна које намене“, 
појаснио је у својој изјави за медије градоначелник града Краљева. 

Терзић је нагласио да Краљево из године у годину имам континуирани раст 
износа средстава која се опредељују за спортске клубове и спорстке организације, 
од 37.500.000 динара који су били обезбеђени у буџету града Краљева за 2016. 
годину, 40.000.000 колико је опредељено 2017. године, 50.000.000 динара 
2018.године, до 56.000.000 динара који су предвиђени у буџету за 2019. годину.  

„Када се говори о средствима које опредељујемо за спортске клубове треба 
говорити о неколико значајних ствари. Паре које обезбеђујемо су веома велике и 
значајне за буџет града Краљева, то је новац који клубови и организације добијају 
директно, поред овог износа средстава ми обезбеђујемо и бесплатно коришћење 
старе Хале спортова, нове Хале спортова, атлетског стадиона и стадиона ФК 
„Магнохрома“, рекао је градоначелник у свом излагању, а затим подсетио да 
кошаркашки клубови „Партизан“ и „Црвена звезда“ плаћају коришћење спортских 
хала, а у Краљеву нико не плаћа коришћење спортских хала које функционишу у 
оквиру спортског центра „Ибар“, већ им се све даје бесплатно.  

„Коришћење тих хала кошта град, кошта одржавање хале, њено хлађење 
лети и њено грејање зими, дакле поред овог износа додате трошкове које ми 
имамо и цену коју би требало да плате. Град је само у 2019. години издвојио 
огромна новчана средства за реконструкцију алтетског стадиона, 138.000.000 и 
40.000.000 колико ће бити неопходно обезбедити за подтрибински простор и за 
изградњу терена поред. Ми смо се изборили да обезбедимо новац од државе и да 
га донесемо у Краљево, поред Краљева можда ће само пар градова у Србији 



имати оваква атлетски стадион. Преговарамо и о могућности изградње 
фудбалског стадиона и јуче су били представници министарства на разговорима, 
како би краљевачки фудбалски клубови добили савремен стадион, који ће имати 
расвету и у ком ће моћи да се играју утакмице и у вечерњим терминима, а то су 
све и више него добре, чак одличне вести.“ 

Градоначелник је подсетио да „спорт није само могућност да се троши 
градски буџет, у шта смо се уверили прошле године, када се у Краљеву одржала 
Лига нација у одбојци, и у мушкој и у женској конкуренцији, кад су сви смештајни 
капацитети у Краљеву били попуњени до последњег места, где је сваки ресторан 
у Краљеву био пун, тада се много новца слило у Краљево, да су долазили гости 
чак из Бразила. И ове године када будемо имали Балкаснки шампионат у 
атлетици за јуниоре и јуниорке, град ће бити пун и то ће бити нови приход за град 
Краљево, који ће осетити сви становници“.  

Терзић је изразио жељу да поред бањског и сеоског туризма, развијамо и 
спортски туризам, да не причамо само о Жичи, Студеници, Магличу и сеоским 
домаћинствима, него да говоримо да је град Краљево био домаћин значајних 
спортских догађаја, од Лиге нација, Дејвис куп мечева, сада Балканског 
шампионата у атлетици, до других такмичења за која ћемо конкурисати и сигурно 
добити домаћинство, јер сви знају да је Краљево град који је добар домаћин и да у 
Краљеву живе људи широког срца који желе да приме госте. 

 


