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Седница Градског већа  
 

На сто седамнаестој (редовној) седници Градског већа града Краљева, 
чланови Већа су разматрали програме рада и финансијске планове свих јавних 
установа чији је оснивач град Краљево, осим програма рада и финансијског плана 
Дома здравља Краљево, који ће, како је рекао градоначелник др Предраг Терзић, 
бити разматран на наредној седници Градског већа.  

Након што су градски већници донели закључке којима се утврђују предлози 
решења о давању сагласности на планове и програме рада са финансијским 
плановима за 2020. годину, ове тачке дневног реда, према речима 
градоначелника, наћи ће се и на дневном реду наредне седнице Скупштине града 
Краљева, која ће бити одржана крајем фебруара. 

Како је у Програму рада Краљевачког позоришта дошло до умањења 
финансијских средстава за износ од 3.500.000 динара на програмским 
активностима, председавајући Градског већа је саопштио да ће на некој од 
наредних седница Градског већа из текуће буџетске резерве бити издвојен део 
средстава како би био омогућен несметани рад Краљевачког позоришта.  

„Приликом измене Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину, биће 
опредељен већи износ средстава за ову установу. Врло је важно, и то треба да 
знају и запослени у Краљевачком позоришту, али и посетиоци Краљевачког 
позоришта, да ћемо већи износ средстава определити током првог дела године 
односно они ће повући процентуално већи ниво средстава у односу на друге 
установе како бисмо приликом ребаланса буџета определили средства за други 
део сезоне, од септембра“, објаснио је Терзић. 
 Градско веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о 
новчаној помоћи незапосленим породиљама.  

Градоначелник је подсетио на то да је на некој од претходних седница 
разматрана жалба једне наше суграђанке која је закаснила са пријавом за 
добијање средстава од града Краљева.  

„Ми смо сада одлучили да период до када породиља може да се пријави 
како би добила средства од града Краљева буде 12 месеци, за разлику од 
досадашњих шест. Друге измене, од Закона о управном поступку, преко Закона 
који подразумева подршку породицама са децом, проузроковале су и промене ове 
одлуке и мислим да ће нова одлука бити у корист свим мајкама“, поручио је др 
Предраг Терзић. 

На 117. седници Градског већа донета је и одлука да се 56.000.000 динара, 
колико је опредељено за спорт у буџету за 2020. годину, распореди за редовно 
функционисање спортских клубова, удружења и организација.  

Градоначелник је најавио да ће град Краљево ове године бити и домаћин 
Лиге нација у одбојци, у мушкој конкуренцији, подсетивши на то да смо пре две 
године били домаћини и у мушкој и у женској конкуренцији.  

„Биће неопходна финансијска средства како бисмо организовали овај 
догађај. Та средства ћемо обезбедити на други начин, не из ових 56.000.000 
динара“, објаснио је Терзић и додао да ће Краљево у јулу бити домаћин и једног 



кошаркашког турнира, на коме ће се такмичити млађе категорије националних 
селекција.  

„Имали смо подршку некадашњег капитена кошаркашке репрезентације 
Србије, нашег суграђанина Ненада Крстића, како би Краљево постало домаћин 
још једног великог кошаркашког турнира. У наредним годинама морамо 
опредељивати више средстава за спорт... Одбојкашки клуб Рибница се такмичи у 
највишем рангу такмичења, Кошаркашки клуб Слога се враћа у Кошаркашку лигу 
Србије, тренутно су други на табели. Победа над Пиротом нам даје наду да ћемо 
се без икаквих проблема, надам се, пласирати у Кошаркашку лигу Србије. Женски 
Кошаркашки клуб Краљево је веома успешан и надам се да ће нам „малене“ 
донети деценијама чекану титулу у једном спорту са лоптом, то је јекао важно. Као 
што развијамо град, као што градимо - од ауто-пута, преко отварања аеродрома, 
две велике фабрике, инфраструктура... ми морамо коначно да имамо и неки 
озбиљан клуб, а да бисмо имали озбиљне клубове, неопходно је и више 
средстава издвајати за спорт и ми ћемо од буџета за 2021. све више новца 
издвајати за развој спорта у Краљеву“, поручио је градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић.      


