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Oдржана јубиларна, стота по реду, седница Градског већа  
 

На јубиларној, стотој по реду, седници Градског већа већници су 
разматрали 10 тачака дневног реда, поред текућих питања, расправљало се о 
важним тачкама које се односе на процену укупне штете на инфраструктури у 
сектору становања, у пољопривреди и у привреди на територији града Краљева. 

Чланови Градског већа су донели Закључак о усвајању Извештаја о 
процени штете од елементарних непогода – поплава и клизишта, које су задесиле 
град Краљево у јуну 2019 године. 

„Ову тачку дневног реда смо усвојили како бисмо могли да наставимо 
процедуру која подразумева добијање финансијских средстава од стране 
Републике Србије. Поплаве које су 3. јуна погодиле наш град проузроковале су 
велику штету, и на инфраструктури, и у привреди, и пољопривреди, али и на 
домаћинствима. Осамдесет процената оних који су претрпели штету на својим 
објектима добили су помоћ Владе Републике Србије, преостало је још двадесет 
процената, с обзиром да постоји одређени број жалби, по завршетку процедуре, и 
ове грађани, који буду испунили услове, добиће помоћ од Владе Републике 
Србије“, појаснио је градоначелник. 

Терзић је истакао да се ради о штети која је настала на инфраструктури, 
саобраћајницама, мостовима, али и о штети која је проузрокована на привредним 
објектима, у области пољопривреде, али и да неки привредни субјекти нису били у 
могућности да одређени број дана, после поплаве раде, стога је настала и 
изгубљена добит по та привредна друштва.  

„Ми ћемо наравно добити помоћ Владе Републике Србије, као што знате 
град Краљево је већ добио 114.000.000 динара за регулацију водотокова првог 
реда, али и притока Западне Мораве. Наша домаћинства већ добијају помоћ, а са 
друге стране, ми ћемо у сарадњи са Владом Републике Србије и са председником 
Александром Вучићем, добити још већа финансијска средства како бисмо решили 
инфраструктурна питања. Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ је готово завршило сва мерења која су неопходна за пројектовање 
мостова, а Институт за путеве већ врши пројектовање, након чега нас очекује и 
почетак изградње нових мостова“, најавио је градоначелник. 

Већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о 
прихватању расподеле стамбених јединица из Листе реда првенства за доделу 
станова у непрофитни закуп. 

„Град Краљево у свом власништву има зграде на Берановцу и зграду у 
улици Зеке Николајевића у Рибници, те зграде служе за социјално становање 
интерно расељених лица, избеглица, али и социјално угрожених становника 
Краљева. Пет станова мање квадратуре, ради се о гарсоњерама и једнособним 
становима, су издати за пет породица. Желим да истакнем да је извршено 
бодовање и није било никаквих жалби, они се издају по условима непрофитног 
закупа, дакле по ценама које су ниже у односу на тржишне цене“, образложио је 
градоначелник. 



 
Градоначелник је подсетио да су већници на неколико претходних седница 

Градског већа разговарали о Предлогу решења о давању сагласности на 
спроведени поступак давања у закуп непокретности месним заједницама.  

„Градског веће је давало сагласност председницима месних заједница да 
потписују уговоре о давању у закуп непокретности које су јавна својина града  
Краљева, а дата су само на коришћење месним заједницама. Од ове седнице 
Градског већа примењује се Одлука коју је донела Скупштина града Краљева, по 
којој је неопходно да председници месних заједница по давању у закуп тог 
простора, по потписивању, уговор доставе на сагласност Градском већу града 
Краљева, како бисмо у потпуности знали како се издају објекти који су јавна 
својина града Краљева, а приход од издавања ових објеката треба да буде приход 
буџета града Краљева“, образложио је Терзић. 

Већници су донели Закључак о даваљу сагласности на Правилник о 
условима, начину и поступку одлучивања ЈКП „Водовод“ Краљево по захтевима 
корисника комуналних услуга за умањење рачуна на основу кварова на 
унутрашњем водоводу. 

„Приликом разматрања жалби које су упутили грађани града Краљева, 
неколико пута до сада смо расправљали о једном великом проблему, често је на 
унутрашњим инсталацијама долазило до пуцања водоводних цеви, при чему је 
отицала велика количина воде, на тај начин рачун за воду тих грађана је увећаван 
некада и за неколико хиљада динара. Није постојао правни основ да се овај рачун 
умањи, већ су грађани морали да плате целокупну суму, на пример уколико сте 
месечно за воду плаћали 1000 динара, долазило је до пуцања цеви на 
унутрашњим инсталацијама и ти рачуни су некада увећавани и за 2000 до 3000 
динара“, појаснио је градоначелник, па истакао да је усвајањем нове одлуке дат 
правни основ ЈКП „Водовод“ да ове рачуне умањи, како грађани града Краљева не 
би плаћали воду који нису користили. 


