
19.04.2019. 
Буџетска резерва за радове на Атлетском стадиону  

 
На осамдесет шестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 

чланови Градског већа су разматрали само једну тачку и донели Решење о 
коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 16.500.000 динара за 
финансирање вишка-мањка и непредвиђених радова на реконструкцији и 
изградњи Атлетског стадиона у Краљеву.  

Према речима директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“ Александра Несторовића, пред крај прошле године се 
увидело да у току санације Атлетског стадиона трибине уопште нису третиране 
конструктивно у пројекту, па је ангажован Грађевински факултет из Ниша односно 
проф. Предраг Благојевић, са Катедре за бетон, да уради пројекат санације и 
конструктивне реконструкције трибина.  

Како је истакао, искрсао је и други проблем јер је квота терена за 20 
центиметра била виша у односу на оно што је пројектант нацртао на пројекту, што 
је захтевал додатно насипање.  

„Данас морамо да се обратимо Министарству привреде са изјавом 
градоначелника да имамо обезбеђена средства, а они ће већ колико данас да 
упуте Управи за јавне набавке, која треба да одобри, или не, накнадне радове да 
бисмо могли у пуном капацитету да наставимо радове“, објаснио је Несторовић 
хитно сазивање седнице Градског већа са само једном тачком дневног реда.  

Како је казао, мало је доведено у проблем и само одржавање јуниорске 
Балканијаде, предвиђене за 13. јул у нашем граду на новоизграђеном Атлетском 
стадиону, али „данас долази у посети Слободан Бранковић из Атлетског савеза 
Србије, који је рекао да ће се у пуном капацитету ангажовати и он и Атлетски савез 
да све буде спремно за ово такмичење“. 

Несторовић каже да се, нажалост, овакве ствари често дешавају у 
грађевини, али и да очекује, у току наредне недеље, позитиван одговор из Управе 
за јавне набавке и да се нада да ће радови врло брзо бити настављени. 

Поред јуниорске Балканијаде, на новом Атлетском стадиону у нашем граду 
треба да буду одржани и Куп Србије 7. јула и, 25. августа - Првенство Србије, на 
којем наступа Ивана Шпановић и други наши познати атлетичари.  

 


