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Седница Градског већа 
 
 На сто осмој (ванредној) седници Градског већа, већници су расправљали о 
шест тачака дневног реда. 
 
 Како је истакао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, 
најважнија тачка односила се на доношење Решења  о отуђењу укупно 5 хектара 
земљишта које је јавна својина града, на локацији спортски аеродром у Краљеву и 
две производне фирме CIP центар за информатички инжењеринг и пројектовање 
д.о.о. и Пеком инжењеринг д.о.о. из Краљева, купиле су три и два хектара 
земљишта.  
 

„С једне стране, веома је важно да краљевачке домаће фирме имају 
могућност да купе инфраструктурно, потпуно опремљено, земљиште где ће већ на 
пролеће започети градња два нова производна погона. Са друге стране, град 
Краљево је остварио приход у буџету у износу од 55.000.000 динара. На овај 
начин показује се да су град Краљево и Министарство привреде донели добру 
одлуку када су обезбедили средства за опремање индустријске зоне спортски 
аеродром, тако да данас тамо имамо саобраћајницу, тротоар, расвету, 
канализациону, водоводну мрежу и гас, односно све услове који омогућавају 
почетак изградње производних погона“, појаснио је градоначелник.  

 
Терзић је додао да на овој локацији град Краљево има још шест хектара 

земљишта, са могућношћу ширења ове зоне, тако да је град отворен за сарадњу 
са свим предузећима који желе да граде своје погоне. Он је истакао да град 
Краљево може извршити и препарцелацију у складу са потребама тих предузећа, 
а све у циљу како би што је могуће већи број радника дошао до запослења. 

 
 Градски већници су донели Закључак о давању позитивног мишљења на 
финансијске планове месних заједница за 2019. годину.  
 

Градоначелник је појаснио да је после усвајања измењене Одлуке о буџету 
града Краљева за 2019. годину било неопходно ускладити финансијске планове 
месних заједница са износом средстава који је у ребалансу буџета опредељен за 
ову намену. На данашњој седници Градског већа усвојени су финансијски планови 
Месних заједница који ће важити до краја 2019. године. 
 


