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Седница Градског већа  
             
              На деведесетој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали предложене тачке дневног реда и расправљали о 
предлозима две одборничке групе за допуну дневног реда 27. седнице Скупштине 
града Краљева, заказане за 24. мај 2019. године. 
 Градско веће је донело Мишљење којим се Скупштини града Краљева 
предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Ивица Дачић – Социјалистичка 
пратија Србије“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка Предлог  решења о 
давању сагласности на Допуну Програма пословања ЈКП „Пијаца“ Краљево за 
2019. годину.  

„С обзиром на то да смо у буџету за 2019. годину определили субвенцију у 
износу од 17.000.000 динара ЈКП „Пијаци“, а да смо на конкурсу Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу добили додатних 13.000.000 динара, дошло 
је до предлога за измену програма како би свих 30.000.000 динара било уложено у 
побољшање инфраструктуре у овом Јавном комуналном предузећу“, појаснио је 
градоначелник и истакао да је ово још једна одлична вест за град Краљево, који је 
још једном добио средства која се расподељују на конкурсима министарстава 
Владе Републике Србије. 
 Већници су донели Мишљење којим се Скупштини града Краљева 
предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Александар Вучић – Србија 
побеђује“ да се у предложени дневни ред скупштинске седнице уврсти тачка 
Предлог одлуке о доношењу програма комасације дела катастарских општина 
Самаила и Мрсаћ града Краљева. 

Према речима градоначелника, Одборничка група „Александар Вучић – 
Србија побеђује“ је поднела седам предлога за допуну дневног реда предстојеће 
седнице Скупштине града Краљева, од којих се четири односе на процес 
комасације који ће бити започет на територији града Краљева односно у 
катастарским општинама Мрсаћ и Самаила.  

Како је објаснио, наша сеоска имања често су уситњена, па је за време 
извођења сеоских радова, радова на пољу, неопходно прећи и по неколико 
километара од једне до друге парцеле, при чему пољопривредници изгубе много 
времена које би иначе утрошили на обрађивање земље.  

„Управо зато започиње се процес укрупњавања поседа, при чему је циљ 
прво решити имовинско-правне односе, јер имамо случајеве да се одређена 
имовина води на очеве, деде стварних власника, односно на људе који су 
преминули пре 20, 30 или 40 година. Циљ је направити веће парцеле, које су 
обрадиве, где ће људи моћи на најлакши могући начин на једној парцели да 
засаде нешто, неки посед користе за испашу или на други начин рационално 
користе време, а не да га и даље губе одлазећи од једне до друге парцеле“, 
образложио је Терзић.  

Градоначелник је истакао да ће приликом процеса комасације стручњаци 
настојати да обезбеде и улазе и излазе од датих парцела до главних путева.  



„Уколико се процес комасације на овим парцелама и у овим катастарским 
општинама покаже као добар, желимо да у наредним годинама поново 
аплицирамо за средства код Министарства пољопривреде и на првом месту уз 
помоћ државних пара помогнемо нашим пољопривредним произвођачима“, 
поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић након седнице Градског 
већа. 
  
 


