
 
19.09.2019. 
Градско веће  
 

На 101. седници Градског већа града Краљева, пред већницима се нашло 
шест тачака.  

Чланови већа су донели Решење о располагању јавном својином, којим се 
даје непокретност - пословни простор у закуп без накнаде, односно на коришћење 
Републици Србији, кориснику „SPV IBAR“ д.о.о. из Краљева. 

Како је градоначелник Краљева др Предраг Терзић објаснио, простор у 
Улици цара Лазара број 44, на трећем спрату, биће дат без накнаде предузећу 
које је основала Влада Републике Србије, како би пратила изградњу станова за 
снаге безбедности у Воћаревим ливадама у Рибници.  

„Ова предузећа су основана у свим градовима у којима се граде станови и 
имаће као задатак и то да сви заинтересовани грађани могу да дођу у просторије 
предузећа, распитају се о структури станова, о томе на који начин и ко има право 
да их купи. Мислим да је то јако важно за све припаднике Војске Србије, 
Полицијске управе у Краљеву, Бие, Судске страже, Окружног затвора, Одреда 
Жандармерије, јер ће сва ова лица која имају право да купе станове по 
повољнијим услoвима сада имати прилику и да се распитају о условима“, изнео је 
детаље градоначелник. 

Чланови Градског већа су донели Закључак о усвајању Извештаја о 
реализацији активности и оправданости наменског утрошка средстава за развој 
сеоског туризма на подручју града Краљева у 2018/19. години, као и Решење о 
образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава 
за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2019. години и 
расписало Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на 
територији града Краљева за 2019. годину. 

Градоначелник је подсетио на то да град Краљево од 2016. године 
обезбеђује средства за подстицај развоју сеоског туризма на територији града 
Краљева. Како је навео, Комисија која је имала задатак да обиђе сва домаћинства 
која су током претходне године добила средства за развој сеоског туризма је 
посао обавила закључно са 10. септембром ове године.  

„Након тога смо на седници Градског већа донели одлуку о образовању 
Комисије и расписивању конкурса за доделу средстава за развој туризма на 
територији града Краљева. Неколико сеоских домаћинстава није успело да 
потроши новац у складу са наменом која је у њиховим пројектима дефинисана до 
расписивања новог конкурса. С обзиром на то да уговор тече до децембра, они ће 
моћи да заврше тај посао у складу са уговорним обавезама, али неће имати права 
да конкуришу на конкурсу за 2019. годину“, рекао је градоначелник, уз напомену 
да ће конкурс, од понедељка, 23. септембра, трајати 15 дана.      

Градско веће је донело Препоруку Центру за социјални рад Краљево да 
средства у укупном износу од 42.298.000,00 динара, одобрена из буџета 
Републике Србије за доделу једнократне новчане помоћи, усмери ка корисницима. 

Градоначелник је рекао да се, будући да је велики број грађана Краљева 
који се налази у стању социјалне потребе, долазио у Центар за социјални рад и 



обраћао се градоначелнику, заменику градоначелника, помоћнику ресорно 
задуженом за социјална питања, члановима Градског већа, јавила потреба за 
додатним финансијским средствима, која је Влада Републике Србије обезбедила, 
и тај новац ће бити распоређен на 1.339 Краљевчана. 
   Чланови Градског већа града Краљева су на 101. седници донели и 
Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију 
мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за 2019. годину, ради обезбеђења финансијских средстава за 
закуп изложбеног простора на 16. Шумадијском сајму пољопривреде. 
 
 
 
 


