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На деведесет трећој (редовној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали десет тачака дневног реда и две допуне. 

Пред члановима Градског већа Краљева се нашао текст Конкурса за доделу 
подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена са руралних 
подручја града Краљева у оквиру Спровођења мера популационе политике 
јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години.    

„Сматрали смо да је јако важно да распишемо Конкурс за подршку женама 
на селу, како бисмо новац који смо добили од Министарства задуженог за 
демографију и популациону политику за оснаживање жена на руралном подручју 
могли да расподелимо после конкурса. Укупно десет жена добиће финансијска 
средства у укупном износу од 3.000.000 динара, а то неће моћи да буду оне жене 
које су ова средства од државе и града добиле претходне године. Наш циљ је да с 
временом што је могуће више жена на сеоском подручју добија новац и надам се 
да ћемо и следеће године добити подршку овог Министарства“, рекао је 
градоначелник. 

Градско веће је донело Решење о изменама и допунама Решења о 
образовању Комисије за процену штете и потреба након елементарних и других 
непогода и именовању председника и чланова. Како је истакао Терзић, једина 
промена у односу на Комисију из 2018. године је то што је одређена и позиција 
заменика председника Комисије. 

„Ову позицију смо одредили да би, када председник Комисије не може да 
потписује решења, заменик председника Комисије могао да га мења. Комисије су 
већ започеле рад током претходне недеље, обилазе домаћинства, констатују 
износ штете, како бисмо могли да пошаљемо репрезентативан узорак и како би 
републичке комисије могле да дођу у Краљево и провере начин рада наше 
комисије“, објаснио је др Предраг Терзић. 

Већници су донели Решење о расподели средстава из буџета града за 
пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2019. 
годину. 

„На седници су већници разматрали овај предлог и главне критике су се 
односиле на то што чланови Градског већа не могу да учествују у расподели ових 
средстава, већ Комисија даје предлог Градском већу, а већници имају само 
могућност да га прихвате или у потпуности одбаце“, рекао је градоначелник и 
додао:  

„Законска регулатива је неумољива. Ми не можемо мењати мишљење 
Комисије само на основу својих схватања. Главни проблем је што чланови 
Градског већа, у овој ситуацији, немају могућност било какве промене и из тог 
разлога, не само на овој седници Градског већа, него и претходних година кад смо 
разматрали ову тачку, критички су говорили о Закону који регулише ову област.“ 

Чланови Већа су донели и Закључак којим се утврђује Предлог решења о 
давању сагласности на Пијачни ред ЈКП „Пијаца“ Краљево, Закључак којим се 
утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене 
услуге по сату за пружање услуге Лични пратилац детета, Решење о измени 



Решења о утврђивању појединачних ресорних задужења чланова Градског већа 
града Краљева, а разматрали су и жалбе грађана.  
 


