
10.12.2019. 
Седница Градског већа – усвојени нацрти одлука о буџету за 2020. годину и 
месним заједницама на територији града Краљева  
 

На сто једанаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, 
градски већници су разматрали три тачке.  

Чланови Градског већа града Краљева су донели Закључак о утврђивању 
Нацрта одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину и упућивању јавног позива 
за учешће у јавној расправи у делу Нацрта одлуке који се односи на планирање 
инвестиција. 

„Уследиће Јавни позив, који ће трајати седам дана, а 16. децембра, у 15.00 
часова, сви заинтересовани грађани моћи ће да присуствују Јавној расправи како 
би поставили питања и дали предлоге, у вези са делом који се тиче инвестиција, 
који је предвиђен у буџету града Краљева за 2020. годину“, рекао је др Предраг 
Терзић, градоначелник града Краљева.  

Градски већници су донели и Закључак о утврђивању Нацрта одлуке о 
месним заједницама на територији града Краљева и упућивању јавног позива за 
учешће на јавној расправи, као и Закључак о потреби прибављања мишљења 
грађана са територија месних заједница Зеленгора, Сирча, Трговиште, 
Петропоље, Сибница и Закута о члану 8. Нацрта одлуке о месним заједницама на 
територији града Краљева.     

Градоначелник је позвао све грађане Краљева, а нарочито оне који живе на 
територији ових месних заједница, да се укључе у одређивање територија месних 
заједница, јер је, како је рекао, „овим Нацртом предвиђено да се на територији 
Месне заједнице Зеленгора формира нова месна заједница Сијаће Поље, да се 
укине Месна заједница Трговиште односно да се та територија припоји Месној 
заједници Сирча, а да се од територија месних заједница Петропоље, Закута и 
Сибница формира нова територија месне заједнице“. 

„У случају Месне заједнице Зеленгора, ради се о великом подручју, са 
великим бројем становника, са различитим потребама у Сијаћем Пољу и у 
градском делу Месне заједнице. Из тог разлога, поштујући иницијативу мештана 
Сијаћег Поља, предлажемо да се формира нова месна заједница - Сијаће Поље“, 
образложио је градоначелник и наставио:   
 „Када говоримо о Месној заједници Трговиште, тамо постоји веома мали 
број становника и не постоје ни формални услови за опстанак ове месне 
заједнице. Из тог разлога, предлог је да се она припоји најближој месној 
заједници, у овом случају то је Сирча.“ 

Како је навео др Терзић, на територији месних заједница Петропоље, 
Закута и Сибница постоји јако мали број становника, али се ради о великој 
територији. 

„Управо због тога позивамо грађане како би и они дали суд, а на основу тога 
чланови Градског већа ће предати предлог који ће се наћи на седници Скупштине 
града Краљева. Битно је да сви дамо предлоге, и чланови Градског већа и 
заинтересовани грађани, како би се пред одборницима Скупштине града нашао 
што је могуће бољи предлог Одлуке о месним заједницама града Краљева“, 



истакао је након седнице Градског већа града Краљева др Предраг Терзић, 
градоначелник Краљева.  


