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Седница Градског већа  
             

На осамдесет четвртој (редовној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали 12 тачака дневног реда.  
 Између осталих аката, градски већници су донели Закључак о прихватању 
иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ 
за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и 
некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана.  

Буџетом града Краљева за 2016. и 2017. годину било је предвиђено по 
35.000.000 динара за асфалтирање путева на сеоском подручју. Ми смо одлучили 
да, приликом усвајања буџета за 2019. годину, определимо 70.000.000 динара за 
асфалтирање на сеоском подручју. Сатрам да је то веома добра порука и да је то 
неопходно било урадити и раније. Управо из тог разлога, с обзиром на то да је ЈКП 
„Путеви“ започело изградњу паринга испред Храма Светог Саве, да је започела 
реконструкција Змајевачке улице, да нас ускоро очекује и почетак радова на 
Рудничкој улици, неопходно је да на време почнемо и асфалтирање путева како 
бисмо све завршили док траје грађевинска сезона. Ово је само прва фаза радова, 
а ми ћемо на некој од наредних седница Градског већа усвојити даљи план 
асфалтирања путева на територији месних заједница уз учешће грађана од 15 
одсто“, рекао је након седнице Градског већа града Краљева градоначелник 
Терзић. 
 На седници је донет и Закључак о давању сагласности за преузимање 
обавеза по основу капиталних пројеката („Унапређење система јавног осветљења 
и уградња командних ормара за управљање јавним осветљењем у циљу 
енергетске ефикасности“). 

Градоначелник је подсетио на то да је град током 2016. године започео 
замену старих живиних сијалица новом ЛЕД расветом, која ће бити завршена у 
току ове године.  

„Поред ове уштеде, град Краљево је приликом усвајања буџета за 2019. 
годину донео Одлуку о капиталној инвестицији - уградњи командних ормара, како 
би се уштедело и на постојећим натријумовим сијалицама. С обзиром на данашњу 
Одлуку Градског већа, ми ћемо расписати јавну набавку, одмах извршити уградњу 
ормара када се јавна набавка заврши, а исплату ћемо вршити ове, али и у 
наредне две године. Уштеда ће бити постигнута практично одмах, а ми ћемо на 
основу средстава које уштедимо током 2020. и 2021. године исплатити у 
потпуности ову замену“, рекао је Терзић. 
 Чланови Градског већа града Краљева су донели и Решење о измени 
Решења о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града 
Краљева у 2019. години. 

Градоначелник је објаснио да је процедура за расписивање јавног Конкурса 
за суфинансирање медијских пројеката ове године сложенија због тога што је 
неопходна сагласност Комисије за давање државне помоћи.  



„Ми смо ту сагласност током претходне недеље добили и одмах након тога 
сам сазвао седницу Градског већа како бисмо данас расписали овај јавни позив. 
Он ће трајати до 3. маја и ове године у ове сврхе опредељено је више средстава у 
односу на претходну. Ми ћемо по Конкурсу расподелити чак 19.000.000 динара. 
Минимални износ који може добити нека медијска кућа, биле то новине, портал 
или телевизија, износи 100.000 динара, а максимални износ средстава износи чак 
6.000.000 динара“, изнео је детаље градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 
  


