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На сто шеснаестој (ванредној) седници Градског већа већници су 
разматрали тринаест тачака дневног реда. 
 Градско веће донело је Закључак којим се утврдио Предлог одлуке о 
ангажовању лица за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града 
Краљева за 2019. годину и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено 
доношење. 

Према речима градоначелника, сваке године у јануару месецу, покреће се 
процедура избора ревизорксе куће која ће вршити ревизију Завршног рачуна 
буџета града Краљева.  

„Неопходно је послати допис Државној ревизорској институцији, а уколико 
не одговори у року од 15 дана, сматра се да у свом плану није предвидела 
извршење ревизије Завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе. Стога 
имамо могућност и обавезу да ангажујемо екстерног ревизора који ће извршити 
ревизију Завршног рачуна буџета града Краљева. Ради се о уобичајеној 
процедури која се понавља из године у годину“, појаснио је Терзић. 

Већници су донели Закључак којим је утврђен Предлог одлуке о давању на 
коришћење пословног простора у улици Доситејевој 3Г, који је јавна својина града 
Краљева, установи Центар локалних услуга града Краљева. 

„Иза Храма Светог Саве налазе се просторије чији је власник град Краљево 
и они су јавна својина свих грађана Краљева, које је до сада користило Удружење 
грађана „Љубав, вера, нада“ и ове просторије биле су недоступне већ дужи 
временски период оним особама којима су намењене. Из тог разлога смо на 
данашњој седници Градског већа припремили предлог, који ће се наћи пред 
одборницима Скупштине града Краљева, да се овај објекат да на коришћење 
Јавној установи Центар локалних услуга. Они ће омогућити да овај простор  
користе удружења особа са инвалидитетом, у распореду коришћења који им 
одговара“, појаснио је градоначелник, па додао да је ова одлука донета након 
неколико састанака и са представницима Центра локалних услуга, али и са 
удружењима особа са инвалидитетом.  

Изразивши наду да ће одборници Скупштине града подржати ову 
иницијативу, Терзић је истакао: 

„Важно је да особе са инвалидитетом имају простор који могу, с једне 
стране користити за своје активности, а са друге стране да квалитетно проведу 
своје слободно време. Многи од ових људи немају могућности да се друже са 
другим људима и управо из тих разлога ми им омогућавамо да имају простор који 
ће користити у те сврхе, али и у сврхе едукације и усавршавања. Често људи који 
не познају велики број особа са инвалидитетом, који немају здравствене 
проблеме, не разумеју потребе ових људи. Управо из тог разлога одлучили смо да 
им обезбедимо одређени простор, простор који је до јуче био закључан и није се 
користио, сада је добио потпуно нову намену. Град мора да брине о свим својим 
грађанима, а посебно о особама са инвалидитетом.“ 



Градски већници донели су Решење о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве у износу од 3.000.000 динара за потребе хитних интервенција на 
локалним водоводима на основу ангажовања ЈКП „Водовод“ Краљево. 

Према речима градоначелника, град Краљево има највећи број сеоских 
водовода, када говоримо о водоводима који имају 50 или више корисника, ради се 
о 136 сеоских водовода на подручју града Краљева.  

„У току године, а  нарочито током летњих месеци, долази до честих кварова 
на овим водоводима и непопходно је да ЈКП „Водовод“ изврши хитне 
интервенције. Управо због тога смо определили средства која ће ЈКП „Водоводу“ 
надокнадити трошкове, а са друге стране омогућити житељима села у околини 
Краљева да, у случају када се њихов председник месне заједнице по унапред 
утврђеној процедури обрати градоначелнику, ЈКП „Водовод“ прво изврши проверу 
радова, након чега ће, у тачно временски предвиђеном року, извршити хитне 
интервенције, а Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ вршиће надзор над овим радовима“,појаснио је Терзић. 

Градско веће донело је Решење о коришћењу средстава текуће буџетске 
резерве у износу од 1.000.000 динара  за потребе наставка градње парохијског 
дома у Кованлуку при Храму посвећеном Светом Василију Острошком. 

Како је  појаснио градоначелник града Краљева, изградња парохијског дома 
почела је недавно уз помоћ грађана, привредника са подручја Берановца, 
Кованлука, Јовца, Каменице, Рибнице. Он је истакао да је јако важно да град, 
издвајањем 1.000.000 динара, помогне овом Храму и да очекује да ће још већи 
број и грађана, али и власници приватних фирми помоћи да се парохијски дом, за 
чију градњу је неопходно 7.000.000 динара, изгради. 

Градски већници донели су Решење о расподели средстава за 
финансирање редовног  рада политичких субјеката. 

Терзић је подсетио да политички субјекти који имају своје одборничке групе 
у Скупштини града Краљева добијају новац за своје редовно функционисање и да 
су све политичке странке који имају своје представнике, одборнике у Скупштини 
града добиле средства. Према његовим речима, Локални фронт је добио средства 
која су умањена за 10 одсто јер је, по пресуди Прекршаној суда, неопходно 
умањити средства за њихово редовно функционисање за овај износ. Како је 
нагласио пресуда Прекршајног суда је правноснажна и било је неопходно да 
Градско веће поштује ову одлуку. 

Већници су донели Програм чишћења и прања јавних површина за 2020. 
годину, Програм одржавања и чишћења зелених (јавних и јавних зелених 
површина) за 2020. годину,  Програм зимског одржавања јавних површина за 2020. 
годину, Програм обнављања и формирања нових јавних зелених површина и 
дрвореда за 2020. годину, као и Програм декорисања и уређивања града за 2020. 
годину. 

Градоначелник је истакао да град Краљево у Програму уређивања 
грађевинског земљишта издваја значајна финансијска средства и за одржавање 
зелених површина, али и за друге активности ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Путеви“. Како 
је нагласио, град Краљево се труди да, у складу са расположивим средствима, 
помогне у одржавању хигијене на територији града и одржавању зелених 
површина. 


