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На осамдесет трећој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
пред већницима се нашло двадесет шест тачака дневног реда.  

Градски већници су донели Решење o распоређивању средстава за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији града Краљева у 2019. години. Како је градоначелник 
рекао, ово решење се односи на распоред средстава за медије који ће се на 
основу конкурса реализовати и део средстава у износу од једног милиона који ће 
бити опредељен по посебном програму.  

„Ово је уводна тачка која ће омогућити расписивање Конкурса за 
суфинансирање медијских пројеката у 2019. години. Процедура је ове године 
сложенија јер је неопходна и сагласност Министарства финансија. Град Краљево 
је упутио захтев Министарству и, по добијању сагласности, расписаћемо јавни 
позив“, рекао је градоначелник.  

Градско веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог решења о 
давању сагласности на Стратешки план Комуналне полиције града Краљева за 
период 2019–2023. година. 

„У овом плану су изнети најважнији комунални проблеми града и могућности 
за њихово решавање. Чланови Већа сматрају да је неопходно ангажовање већег 
броја људи, али и возила. Комунална полиција располаже само једним возилом и 
једним скутером, а потребно је обезбедити још возила како би функционисање 
комуналне полиције било на знатно вишем нивоу“, изнео је градоначелник.   

Он је искористио прилику и да апелује на грађане Краљева да се деца не 
пењу на постамент реконструисаног споменика на Тргу српских ратника. 

„Споменик је подигнут борцима који су погинули у Првом и Другом 
балканском и Првом светском рату и ми треба да поштујемо људе који су дали 
животе за нашу слободу, да не скрнавимо споменик који је њима посвећен, а који 
је реконструисан. Није циљ да комунални полицајац изађе на лице места и 
напише казну грађанину чије се дете пење по постаменту споменика и да на тај 
начин пуни буџет Краљева. Суштина је да се такве ствари више не догађају и да 
децу васпитавамо да поштују претке, да поштују ратнике који су дали своје животе 
како бисмо ми данас живели у слободи“, објаснио је Терзић.  

Већници су донели Решење о давању сагласности Предузећу за 
производњу и промет хидроелектричне енергије „STH ENERGY“ д.о.о. Краљево за 
установљење права службености пролаза на КП број 3912 КО Мланча ради 
изградње и постављања челичног цевовода дужине 20 m за МХЕ „Грајићи 1“, као и 
решења којим се као неосновани одбијају Приговор „Хидроенерго Дубочица“ д.о.о. 
Жича, изјављен на локацијске услове за изградњу МXЕ „Бресник“ на реци 
Дрсници, у Бреснику и Магличу, и Приговор „Електро Слатина“ д.о.о. из Милића 
код Ушћа, изјављен на локацијске услове за изградњу мале хидроелектране на 
Грајићкој реци.  

Градоначелник је напоменуо да су већници на неколико седница 
расправљали о мини хидроелектранама и да сматра да је прави тренутак да он и 
локална самоуправа кажу свој став о мини хидроелектранама, будући да се граде 



на подручју Краљева, Рашке и на територији других општина и градова у Србији. 
Он је недавно имао веома плодоносан и садржајан разговор са деканом 
Шумарског факултета у Београду проф. Ратком Ристићем, који је био на челу тима 
стручњака који су направили елаборат о мини хидроелектранама на територији 
Србије и показали користи и штете од њихове изградње у Србији.  

„У мини хидроелектранама се запошљава јако мали број људи, те ми нити 
добијамо значајнији новац од пореза на зараде нити успевамо да решимо питање 
великог броја људи у удаљеним подручјима од центра Краљева. Наш енергетски 
систем није заснован на снази мини хидроелектрана и, у погледу целокупне 
електричне енергије коју користе привреда и грађанство, удео струје коју оне 
произведу је јако мали - нема ни велике користи за енергетски систем. Једину 
корист имају људи који их граде јер струју не продају по ценама које важе за друге 
изворе енергије него по знатно вишим ценама. Из тог разлога Градско веће ће, у 
ситуацијама када не постоји правни основ да прихвати жалбе власника мини 
хидроелектране или људи који желе да их граде, и даље одбијати те жалбе. 
Прихватаћемо их када је закон на њиховој страни и када би евентуално тужбом 
према граду Краљеву могли да наплате одређени износ штете. Штитићемо буџет 
града и само у тим ситуацијама прихватаћемо овакве захтеве и жалбе, у другим 
ћемо настојати да их одбијамо“, објаснио је градоначелник.  
 Градско веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог закључка о 
усвајању извештаја о раду Јавног правобранилаштва града Краљева за 2018. 
годину. Према речима градоначелника, извештај је садржајан и у њему су 
представљени парнични и ванпарнични поступци које је град водио прошле 
године, од којих су неки започели знатно раније, водили су се у току претходне 
године, а неки се неће завршити ни ове. Градски јавни правобранилац је говорио о 
најважнијим судским споровима у погледу износа средстава које град може да 
плати у случају губитка спора, али је било речи и о великом броју штета које су 
настале чињењем или нечињењем органа града Краљева, на првом месту закона 
који предвиђа да на основу уједа паса без власника грађани имају право на 
надокнаду штете од јединице локалне самоуправе.  

„У 2018. години постојао је спор са 40 лица које су ујели пси или је настала 
штета од паса који немају власника на домаћинствима односно домаћим 
животињама. За укупно 40 захтева исплаћено је три милиона динара. Грађани који 
нису желели да туже град обраћали су се Градском јавном правобранилаштву 
захтевом да се направи ванпарнични споразум и 300 ових захтева реализовано је 
уз износ од шест милиона динара. На овај начин град је успео да уштеди готово 
двадесет милиона динара, што су огромна средства“, истакао је Терзић.  

Градоначелник је навео да је било речи и о политичким тужбама, захтевима 
да град Краљево плати сто милиона динара. 

„То је било због смена које су се дешавале пре доласка Српске напредне 
странке на власт. Иако нисмо учесници ових догађаја и нико од нас тада није био 
ни смењиван нити је кога смењивао, град је морао да поступи одговорно и да 
доказује да ти људи јесу нелегално смењени, али да су и на незаконит начин 
изабрани, именовани и постављени. Успели смо да ово докажемо и уштедимо 
новац у буџету града Краљева“, рекао је градоначелник др Предраг Терзић. 


