
06.06.2019. 
Седница Градског већа 
 

На деведесет другој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали пет тачака дневног реда. 

 

Већници су разматрали Предлог решења о престанку важења Решења 
Градског већа о расподели средстава за одржавање некатегорисаних путева на 
територији града Краљева за 2019. годину, број 011-125/2019-I од 25. 04. 2019. 
године, и донели Решење о престанку важења Решења Градског већа о расподели 
средстава  за одржавање некатегорисаних путева на територији града Краљева за 
2019. годину. 

 
„На једној од претходних седница Градског већа донели смо распоредно 

Решење средстава за одржавање некатегорисаних путева на територији свих 
месних заједница града Краљева. С обзиром да овај новац није утрошен, а није ни 
расписана Јавна набавка за избор извођача радова, одлучили смо да овај новац 
преусмеримо тако да се он искористи за куповину материјала и за све друге 
радове које спроводе наша градска предузећа ЈКП „Путеви“, ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП 
„Водовод“. До добијања других средстава која очекујемо, од државе и од донатора, 
ова средства ће бити коришћена за све ургентне радове“, образложио је 
градоначелник др Предраг Терзић. 

 
На седници Градског већа донет је Правилник о додели подстицајних 

средстава у циљу економског оснаживања жена са руралних подручја града 
Краљева у оквиру пројекта Спровођење мера популационе политике јединица 
локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години. 

 
Град Краљево, као и претходне године, и ове године је добио средства од 

Министрства задуженог за демографију и популациону политику у циљу 
снаживање жена на руралном подручјима.  

 
„Прошле године укупно 15 жена добило је по 250.000 динара заједничких 

средстава града Краљева и Министарства задуженог за демографију и 
популациону политику. Ове године десет жена добиће по 300.000 динара и треба 
нагласити да оне жене које су претходне године конкурисале и добиле средства, 
ове године немају права на тај новчани износ“, истакао је Терзић. 

 
„Циљ је да се помогне што већем броју жена на селу, једне су добиле новац 

претходне године, друге су добиле ове године, а ми се надамо да ћемо добити 
подршку Министарства за демографију и популациону политику, како би и 
наредних година могли да омогућавамо људима на селу, породицама на селу, 
мајкама, да могу да добију новац како би унапредиле своју пољопривредну 
производњу и како би побољшали живот своје породице“, нагласио је 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. 

  


