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Седница Градског већа  
             
              На осамдесет седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
пред већницима се нашло 14 тачака дневног реда.  
 Између осталих аката, чланови Градског већа су донели Закључак којим су 
утврдили Нацрт одлуке о месним заједницама на територији града Краљева ради 
спровођења поступка јавне расправе од стране Градске управе града Краљева.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да, иако не постоји 
законска обавеза да се приликом доношења Одлуке о месним заједницама 
организује јавна расправа, одлучено је да град Краљево односно Градска управа 
распише факултативну јавну расправу, која ће трајати 10 дана.  

„Грађани ће имати могућност да предложе измене у погледу територије 
месних заједница, начина промене територије, укидања месних заједница, 
процедуре избора чланова савета месних заједница. Мислим да се ради о веома 
важној одлуци и да је јако важно да грађани дају свој суд. Управо због тога су 
данас на седници Градског већа већници одлучили да грађанима омогуће такву 
прилику. Надам се да ће она бити искоришћена“, рекао је градоначелник. 

Веће је донело и Решење о додели средстава за бесповратно 
суфинансирање инвестиционих пројеката стамбених заједница поднетих по 
јавном позиву града Краљева од 25. фебруара ове године.  

Градоначелник је подсетио на то да је у буџету за 2019. годину град 
определио 10.000.000 динара како би помогао стамбеним заједницама да 
реконструишу своје фасаде, као и да, у складу са принципима енергетске 
ефикасности, реконструишу зграде.  

„На данашњој седници Градског већа, после Одлуке Комисије, донели смо 
Одлуку да суфинансирамо девет пројеката, при чему ће град дати максимални 
износ - 50 одсто вредности укупног пројекта. Све стамбене заједнице које су 
имале комплетну документацију, пријаву и пројекат добиле су средства, али 
постоји велики број стамбених заједница које су предале захтеве, а нису имале 
припремљену пројектну документацију и обезбеђен новац на рачуну како би могле 
да учествују у пројекту“, објаснио је градоначелник изразивши наду да ће наредне 
године бити више заинтересованих стамбених заједница са комплетном 
документацијом, а град ће преко средстава јавног информисања настојати да 
објасни целокупну процедуру и како стамбене заједнице могу да конкуришу.  

„Мислим да је ово одлична одлука. Град Краљево је један од пионира, а 
данас се и други градови и општине интересују за ову одлуку јер желе да 
заједничким средствима које би обезбедили они и стамбене заједнице омогуће да 
њихови градови изгледају лепше, да зграде буду енергетски ефикасне и да се на 
тај начин троши и мање енергената“, казао је Терзић. 

Градско веће је расписало Јавни оглас за доделу средстава за подстицаје 
инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава, као и Решење о 
давању сагласности на коришћење дела средстава за реализацију мере из 
Програма Подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за 2019. годину.  



Председавајући Градског већа је подсетио да је и прошле године град 
расписао јавни оглас за суфинансирање инвестиција у области пољопривреде.  

„Ове године смо определили укупно 65.000.000 динара за развој 
пољопривреде. Према том критеријуму смо један од најуспешнијих градова у 
Србији јер готово два одсто свог буџета опредељујемо за развој пољопривреде. 
Обезбеђујемо и средства за развој сеоског туризма, али и новац за 
инфраструктуру на сеоском подручју. Ове године је опредељено много новца за 
развој села - поред 65.000.000 за развој привреде, определили смо и 70.000.000 
динара за асфалтирање путева на сеоском подручју, 10.000.000 за подасипање 
путева на сеоском подручју и 7.000.000 за развој сеоског туризма. Град Краљево 
брине о селу, као одговорна власт настојимо да равномерно развијамо и село и 
град и то ћемо радити и у наредним годинама“, поручио је градоначелник. 

Веће је донело и Решење о одобрењу посебних програма по јавном позиву 
у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за 
њихову реализацију за 2019. годину. Како је навео Терзић, град је у буџету за 
2019. године определио 56.000.000 динара за суфинансирање спортских клубова 
и организација, 49.000.000 је опредељено за редовно функционисање, а 7.000.000 
је преостало за финансирање по посебном програму.  

„Највише новца је добио Атлетски клуб „Краљево“ за организацију 
Балканског шампионата у аталетици, који ће у Краљеву бити одржан 13. јула. 
Гости Краљева биће такмичари из чак 19 земаља - поред земаља у суседству, ту 
су и Израел, Азербејџан, Молдавија, Украјина, Јерменија... Надам се да ћемо још 
једном показати да смо добар домаћин. После одржавања Лиге нација и Дејвис 
куп меча претходне године, ове смо домаћин још једног великог такмичења, а 
очекује нас и државно првенство у атлетици, тако да ће последње недеље августа 
гости Краљева бити и Емир Бекрић и Ивана Шпановић. Надам се да ћемо имати 
могућност да на новом реконструисаном градском стадиону пратимо и ове 
значајне догађаје“, казао је др Предраг Терзић нагласивши да поред новца који 
опредељује за развој спорта, спортске инфраструктуре, а ове године је на првом 
месту атлетски стадион, град Краљево обезбеђује и термине за тренирање 
спортиста у Новој и Старој хали спортова.  

„Вредност термина које су спортски клубови добили од града без надокнаде 
ове године износи 11.192.000 динара. То нису цене које постоје на тржишту, већ 
оне покривају само основне трошкове функционисања Старе и Нове хале 
спортова. На 56.000.000 треба додати и 11.000.000 и додатни новац који 
обезбеђујемо за инфраструктуру, чиме још једном показујемо да желимо да се у 
Краљеву развија спорт јер Краљево је одувек био град спорта“, истакао је 
градоначелник. 

Према његовим речима, опредељено је 7.000.000 за посебне програме, на 
првом месту за одржавање Балканског шампионата у атлетици за јуниоре и 
јуниорке, али је одређени износ средстава опредељен и неким сеоским клубовима 
који ове године славе различите јубилеје. Навео је и да су претходног понедељка 
гости „Јединства“ из Годачице били ветерани фудбалског клуба „Црвена звезда“.  

„Желели смо да помогнемо нашим пријатељима у Годачици и у Раваници, 
који су угостили бившег европског и светског шампиона, и да на тај начин 
покажемо да се бринемо и о „Јединству“ из Годачице и фудбалском клубу из 



Адрана и о другим фудбалским клубовима на територији града Краљева“, рекао је 
Терзић, уз напомену да је новац опредељен и за друге спортске манифестације 
које ће се одржавати на територији града Краљева, све у складу са захтевима 
клубова и у складу са Одлуком Комисије за спорт. 
  


