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Седница Градског већа  
             
              На осамдесет осмој (редовној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали двадесет четири тачке дневног реда и донели 23 закључка 
односно решења.  
  Градско веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији града Краљева за 2019. годину и којим је Скупштини града 
предложило његово доношење.  
 Како је истакао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, један од 
закључака се односи на сагласност о давању у закуп пољопривредног земљишта 
коју је град добио од Министарства надлежног за ову област и она ће се наћи на 
наредној седници Скупштине града Краљева.  

„Било је неопходно од земљишта које је државна својина, а налази се на 
територији града Краљева, издвојити шуме и оно обрадиво земљиште које постоји 
пописати и на основу тог пописа, по добијању сагласности, извршити и 
расписивање јавног позива за давање у закуп. Пољопривредно-хемијска школа 
„Др Ђорђе Радић“ је на овај начин добила на коришћење одређено земљиште у 
Мрсаћу, Мусиној Реци и Дивљем Пољу, и то, уз земљиште које већ поседују на 
Ратарском имању, чини 80 хектара, чиме се њихов рад не може довести у питање. 
Мислим да је то јако важна вест и за све професоре и ђаке ове школе, али и за 
јавност која је заинтересована по овом питању“, рекао је градоначелник. 
 Веће је донело и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 
у износу од 5.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Санација фасаде 
објекта“ зграде Гимназије и Економско-трговинске школе у нашем граду.  

Према градоначелниковим речима, град Краљево у последњих неколико 
година настоји да обезбеђивањем средстава из различитих извора реконструише 
зграде средњих школа на територији града.  

„Ми смо уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
преко КfW програма, обезбедили готово 60.000.000 динара, уз учешће града, како 
бисмо у потпуности реконструисали зграду Машинско-техничке школе „14. 
октобар“, што је и урађено. Сви ђаци који похађају ову школу, као и професори, 
могу се у то уверити и мислим да су сви више него задовољни“, изјавио је др 
Предраг Терзић, додавши да је град уз помоћ Министарства енергетике обезбедио 
средства како би реконструисао зграду Електро-саобраћајно техничке школе 
„Никола Тесла“ у Краљеву, што ће започети током ове године.  

„Град Краљево је и у том случају обезбедио недостајућа средства, а сада уз 
помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је обезбедило 
7.000.000 динара, град је обезбедио додатних 5.000.000 како бисмо већ дотрајалу 
фасаду Гимназије и Економско-трговинске школе реконструисали. Четири средње 
школе са територије града Краљева ће имати потпуно нове фасаде и зграде које 
су реконструисане по принципима енергетске ефикасности“, истакао је Терзић. 

Чланови Градског већа су донели Решење о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве у износу од 1.839.000 динара за суфинансирање мера 



популационе политике. Градоначелник је подсетио на то да је град и ове, као и 
претходне године, добио средства од министарке Славице Ђукић Дејановић за 
развој демографије и популационе политике на територији града Краљева.  

„Недостајућа средства, која представљају учешће града Краљева, 
обезбеђена су из текуће буџетске резерве и она ће се реализовати кроз установе 
културе на територији града Краљева - Народну библиотеку „Стефан 
Првовенчани“, Дом културе „Студеница“ Ушће“, појаснио је Терзић и додао да је 
град и ове године обезбедио новац за жене, мајке, које живе на селу и баве се 
пољопривредом.  

„То је била јако популарна мера која је добила јако позитиван одјек у 
Министарству и из тог разлога још једном смо добили средства. Надам се да ћемо 
као и прошле године успети да помогнемо породицама које живе на селу, и то је 
додатни подстрек за развој пољопривреде на територији града Краљева“, сматра 
градоначелник Терзић 

На данашњој седници чланови Градског већа су усвојили и извештаје о 
раду и финансијске извештаје установа за 2018. годину - установа културе, 
установа из области социјалне заштите, али и установа које се баве образовањем 
и бригом о деци, с тим што код њих, поред извештаја о финансијском пословању 
за 2018. годину, постоји и извештај о раду који се тиче периода док траје школска 
година. 
 


