
27.01.2020. 
Седница Градског већа – измена и допуна Статута ЈЕП „Топлана“, земљиште 
домаћим привредницима... 
  

Сто петнаеста (редовна) седница Градског већа града Краљева донела је 
пред градске већнике 12 тачака.   

На предлог Надзорног одбора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ 
Краљево, Градско веће је усвојило измену и допуну постојећег Статута, тј. донело 
Закључак о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут о 
изменама и допунама Статута ЈЕП „Топлана“ Краљево.  

„Ово јавно предузеће ће, уколико се одборници Скупштине сложе, имати још 
једну делатност односно биће му омогућено да, поред топлотне, производи и 
електричну енергију и топлу воду. На тај начин, у процесу когенерације биће 
омогућена производња и других видова енергије. Мислим да ће предузеће на тај 
начин остваривати веће приходе. Самим тим ми омогућавамо ЈЕП „Топлана“ да у 
будућности настави да послује на овај начин. За разлику од других топлана у 
суседним градовима и општинама, које дугују огромна финансијска средства, наша 
топлана из године у годину послује добро и увећањем цена односно њиховим 
усклађивањем са другим градовима и општинама и проширивањем делатности 
омогућићемо ЈЕП „Топлани“ да прати техничко-технолошке промене и да буде 
један од пионира когенерације у овом делу Србије“, рекао је градоначелник 
Краљева др Предрага Терзић након седнице Градског већа.  

„Уверен сам да ће руководство овог јавног предузећа, са директором на 
челу, још једном успети да преброди евенуталне проблеме у техничко-
технолошком смислу и да ће остварити повољан финансијски ефекат и по грађане 
Краљева и по предузеће, али и по буџет града, јер профит јавних предузећа 
делимо тако што 50 одсто средстава остаје на рачуну предузећа, а друга половина 
се уплаћује на рачун града Краљева“, додао је градоначелник. 

Чланови Градског већа су донели Решење о отуђењу једне катастарске 
парцеле, у својини града Краљева, предузећу „Техноград Инжењеринг“ као 
једином најповољнијем понуђачу на основу расписаног огласа. 

„Град Краљево је заједно са Министарством привреде уложио значајна 
финансијска средства у изградњу индустријске зоне „Спортски аеродром“ и ми смо 
на том подручју продали велику површину земљишта домаћим краљевачким 
фирмама, од „Пекома“ - који је купио два хектара земљишта, преко „ЦИП 
инжењеринга“ - који је дошао у посед три хектара земљишта, и сада „Техноград“ 
купује читавих шест хектара земљишта. Ове краљевачке фирме нису до сада 
имале могућност да купе инфраструктурно у потпуности опремљено земљиште, са 
приступном саобраћајницом, канализационом, водоводном мрежом, са гасом на 
самој локацији. Сада ће они овде градити своје нове капацитете, запошљавати 
грађане Краљева, а град у први мах добија средства од продаје земљишта, а 
након тога ће приходовати и по основу дела пореза на имовину који се слива у 
буџет града Краљева“, навео је градоначелник изневши да постоји интересовање 
још великих краљевачких производних предузећа и да ће град тражити начин како 
да обезбеди земљиште и за њих.  

„С једне стране имамо стране инвеститоре као што су „Леони“, „Еуротај“, 
који су дошли у наш град, којима су град и држава помогли, али морамо бринути и 



о оним првредницима који су до сада само тражили начин да купе земљиште, али 
није било довољно инфраструктурно опремљеног земишта на територији града 
Краљева. Сада га имамо, а у будућности, када дође до регулације тока реке 
Западне Мораве, као део пројекта изградње ауто-пута Прељина-Појате, добићемо 
још сто хектара земљишта које ћемо моћи да понудимо привредницима. Краљево 
ће наставити да напредује у погледу броја новоотворених радних места и 
најбитније је да то нису места у администрацији, већ у производњи“, закључио је 
др Педраг Терзић, градоначелник Краљева.   

 
Градоначелник се осврнуо и на тренутно врло актуелну тему загађења 

ваздуха истакавши да град Краљево издваја знатна новчана средства за очување 
околине, а да у неким штампаним медијима, попут новина „Данас“, тврде супротно.  

„Ми смо пре неких десетак дана могли да прочитамо да град Краљево не 
издваја ни један једини динар за мерење аерозагађења, а знамо добро да је износ 
средстава у 2020. години увећан у односу на 2019. и да износи читавих 5.800.000 
динара у збиру“, навео је Терзић подсетивши на то да је усвојен Програм 
гасификације града Краљева и потписан уговор са стратешким партнером, али да 
је и тада једна опозициона политичка група говорила како није добро што се 
потписује стратешко партнерство баш са тим партнером, иако је, како наводи 
Терзић, поступак прикупљања понуда спроведен у складу са законом и све 
урађено у складу са прописима.  

„И онда су говорили против гасификације, а сада кажу да су забринути за 
квалитет ваздуха на територији града Краљева. Одлучите се хоћемо ли да гасимо 
индивидуална ложишта, престанемо и у Рибници, Ковачима, Сијаћем Пољу, 
Јарчујку и Чибуковцу са прављењем нових индивидуалних ложишта и да све 
гасификујемо и да нам ваздух буде чист или ћемо, са друге стране, да кажемо ми 
смо против гасификације“, изјавио је први човек града Краљева. 

 


