
25.02.2020. 
Седница Градског већа – награда „Анђелко Савић“ најбољим средњошколцима, 
новчана помоћ породицама са троје и више деце, средства за спорт... 

 
На сто осамнаестој седници Градског већа града Краљева, међу тридесет 

тачака дневног реда, чланови Већа су разматрали Нацрт и утврдили Предлог 
одлуке о додели новчане награде „Анђелко Савић“ редовним ученицима средњих 
школа са територије града Краљева.  

„Град Краљево и ове године обезбеђује средства у буџету за расписивање 
конкурса за додељивање награде „Анђелко Савић“. Право да конкуришу имају сви 
редовни ученици средњих школа са територије града Краљева, а средства су 
обезбеђена од закупа зграде „Задужбине“ коју је Анђелко Савић оставио 
сиромашној омладини. У буџету је за ове намене обезбеђено 2.556.000 динара“, 
изјавио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић након седнице Градског 
већа.  

Чланови Градског већа су донели Закључак којим се утврђује Предлог 
одлуке о новчаној помоћи породицама са троје и више деце са територије града 
Краљева. Градоначелник је подсетио да је већ, на седници Градског већа, а након 
тога и на седници Скупштине града Краљева, разговарано о помоћи породицама 
са троје и више деце, где је град обезбедио попусте на цене ЈКП „Чистоћа“ и ЈЕП 
„Топлана“.  

„Због великог броја породица са троје и више деце које живе у деловима 
града где не постоји грејање и услуге ЈЕП „Топлана“, нити организовано 
одношење смећа, одлучили смо да убудуће одређени износ средстава 
опредељујемо и за ове породице. С обзиром на то да се ради о одлуци са 
финансијским ефектима, она може бити примењена тек од наредне буџетске 
године, тј. почеће да важи 1. јануара 2021. године“, рекао је Терзић уз напомену 
да, према изјашњењу Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, могућност ретроактивног плаћања за ову годину не постоји. 

Градско веће је донело Решење о одобрењу годишњих програма у области 
спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову 
реализацију за 2020. годину.  

Према речима градоначелника др Терзића, донета је одлука о расподели 
средстава спортским клубовима, удружењима, организацијама у укупном износу 
56.000.000 динара.  

„Град Краљево ће током априла бити домаћин Дејвис куп меча у тенису, 
након тога „Лиге нација“ у мушкој одбојци, а током јула Краљево ће бити домаћин 
кошаркашким репрезентацијама Словеније, Турске, Литваније и Србије у 
јуниорској конкуренцији. Град ће имати обавезу да обезбеди одређени износ 
средстава за одржавање такмичења „Лига нација“ у нашем граду, а очекујем да 
ћемо кроз ребаланс буџета определити још средстава за наше спортске клубове“, 
рекао је председавајући Градског већа. 

Градско веће је донело и Решење о давању у закуп дела пословног 
простора аутобуске станице у Улици Димитрија Туцовића број 3 предузећу „PUB 
INTERNATIONAL“ ДОО Краљево. 



„Град Краљево је донео одлуку о изнајмљивању простора аутобуске 
станице новом градском јавном превознику и он ће управљати аутобуском 
станицом јер смо добили допис од стечајног управника „Аутотранспорта“ да они 
више нису у могућности да управљају аутобуском станицом. Биће у обавези да 
одређени износ средстава уплаћују на рачун буџета града, о чему се изјаснио 
вештак, који је проценио износ ових средстава“, објаснио је градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић.   


