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На сто двадесет седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали пет тачака дневног реда. Донели су Закључак о 
прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево“ за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица 
и некатегорисаних путева уз учешће грађана од 15 одсто. 

Градоначелник је подсетио да је град Краљево 2016. године издвојио 
35.000.000 динара за асфалтирање путева на сеоском подручју, при чему је из 
градског буџета издвајано 85 одсто средстава неопходних за асфалтирање, а 15 
одсто су обезбеђивали грађани.  

„Донели смо веома добру одлуку да је неопходно да увећавамо тај износ. 
Из године у годину је увећаван и сада износи читавих 100.000.000 динара. Данас 
не треба да на седници Градског већа доносимо одлуку како распоредити свих 
100.000.000 динара, него чекамо захтеве савета месних заједница и пројектно-
техничку документацију коју они припремају. Након тога, доносимо одлуке на 
седницама Градског већа, а ЈКП „Путеви“ потписује уговор са Јавним предузећем 
за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и започињу радови на терену“, 
појаснио је Терзић, па додао да ће, за месец-два-три, када пристигну нови захтеви 
и пројектно-техничка документација савета месних заједница, на Градском већу 
бити донета још једна одлука о расподели преосталих 34.000.000 динара.  

Терзић је нагласио да је град Краљево сада у ситуацији да може да помогне 
свим месним заједницама на својој територији.  

„Можемо да асфалтирамо путеве од Рудна, Бзовика, до Гледића и Закуте. 
Сваког дана добијамо захтеве, а сигуран сам да ће град, континуираним радом, за 
три или четири године бити у ситуацији да асфалтира готово све путеве на 
сеоском подручју. На тај начин се показује брига локалне власти за све грађане 
Краљева, живели они у центру, приградском насељу или на селу, у неком месту 
које је удаљено 20, 30 или 50 километара од центра Краљева“, истакао је 
градоначелник. 

Градски већници усвојили су Закључак о прихватању иницијативе Јавног 
предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачке 
Г.2.1.3 Програма за уређивање грађевинског земљишта за 2020. годину - 
реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху 
подстицаја производно–привредних активности и развоја сеоског туризма. 

Према речима градоначелника, град издваја новац из буџета и за 
асфалтирање путева који воде ка нашим привредним субјектима.  

„Сваке године помажемо привредним субјектима на територији града 
Краљева тако што асфалтирамо путеве, изграђујемо канализациону и водоводну 
мрежу. Град Краљево помаже микро, малим и великим предузећима на својој 
територији, тако што сваке године има као посебну ставку у Програму уређивања 
грађевинског земљишта која се води као помоћ пољопривреди и привреди на 
тертиторији града Краљева. С једне стране, имамо привредне субјекте, с друге 
имамо пољопривредна газдинства и домаћинства која се баве сеоским туризмом. 
То је ставка у износу од 7.000.000 динара, где ми изграђујемо путеве до њихових 



привредних и пољопривредних газдинстава, при чему се додатно обезбеђују 
средства за канализациону и водоводну мрежу и јавну расвету“, појаснио је 
градоначелник града Краљева. 

Чланови Градског већа су донели Решење о измени Решења о утврђивању 
распореда коришћења средстава из буџета града Краљева у области спорта за 
финансирање годишњих програма.  

„Ако неком фудбалском клубу у Адранима, Ратини, Прогорелици издвојите 
100.000 динара, та средства за те људе значе много више него два, три или 
четири милиона динара које републички органи издвајају за неки велики 
фудбалски клуб. Они нису професионални клубови, њих су основали мештани, 
људи који свакодневно раде на њиви или у неком предузећу, па тек после радног 
времена одлазе на тренинге, људи који воле фудбал. За њих фудбалски клуб не 
представља само место за бављење спортом, већ и место за дружење, они живе 
за тај клуб. Када прославе 50, 60, 70 година постојања, видите како изгледа љубав 
према том клубу“, изјавио је Терзић.  

Он је подсетио да је претходне године био у Адранима на прослави клуба 
„Борац“, као и у Ратини, и истакао да ће наставити да се одазива позивима из свих 
места, да разговара са људима и види њихову срећу када им град помогне. Како је 
истакао, град не може стално да издваја новац само за професионалне спортисте, 
треба да помогне и овим, условно речено, малим клубовима.  

„То што неки клуб игра у најнижем рангу такмичења не значи да је он мали. 
За људе који у њему играју - он је највећи на свету. Хајде да им помогнемо и да их 
разумемо. Када смо започели са реформом у области спорта, сви наши клубови 
су морали да плаћају фудбалске судије, делегате и превоз када гостују, а сада је 
потпуно другачије. Знам да неко жели да истакне да Фудбалски савез финансира 
трошкове службених лица, а у ствари град Краљево обезбеђује средства, а након 
тога Фудбласки савез та средства распоређује фубалским клубовима“, разјаснио 
је градоначелник, па додао да они људи који воле фудбал не треба да скупљају 
новац за делегате и судије, град све то плаћа.  

Како је истакао, ова реформа је била тежак корак, с обзиром на то да је број 
фудбалских клубова на територији града Краљева већи у односу на број 
фудбалских клубова, професионалних и аматерских, на територији читаве Црне 
Горе. На територији града Краљева нека села имају чак два фудбалска клуба, а 
град жели да пронађе начин да им свима помогне, да људи који воле спорт не 
морају да размишљају и о парама. На њима је да се такмиче, а на граду Краљеву 
је да покрије трошкове. 
 Већници су донели Решење о измени и допуни Решења о распореду 
коришћења буџетских средстава Здравствене заштите за текуће и капиталне 
трансфере на нивоу Републике за 2020. годину. 

„Као градоначелник Краљева вероватно би требало да кажем да сам 
радостан што примарна здравствена заштита прелази у надлежност Републике и 
што више није неопходно да град Краљево издваја двадесетак милиона динара за 
примарну здравствену заштиту на својој територији. Међутим, моје мишљење је 
другачије. То јесте уштеда у нашем буџету, али град ни до сада није имао обавезу 
да додатно финансира ангажовање лекара и медицинских сестара, а ипак је то 
радио“, нагласио је градоначелник.  



Како је појаснио Терзић, када недостаје лекар у Богутовцу, или неком 
другом месту, када у амбуланти у Витановцу нема довољно медицинских сестара, 
град доноси одлуку да обезбеди средства за ангажовање тих људи. Њихове плате 
нису исплаћиване из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, 
већ их је обезбеђивао град Краљево.  

„Сигурно је да ће градски већници и одборници града Краљева много више 
бринути о амбулантама које се налазе на сеоском подручју у односу на 
Министарство здравља, које треба да брине о амбулантама у Краљеву, али и 
Нишу, Лазаревцу, Сурдулици, Суботици, Сомбору и сваком месту у Србији. Ми 
смо данас донели одлуку да људи који су радили у Респираторној амбуланти, све 
време ванредног стања, добију новац из градског буџета, односно да средства 
која су распоређена за друге намене буду усмерена за плате ових људи“, изјавио 
је Терзић, па истакао да примарна здравствена заштита треба да буде у 
надлежности локалних самоуправа, зато што много боље они који се налазе у 
Скупштини града, у Градском већу, они који живе у Краљеву, знају потребе 
мештана који се налазе у центру града и у селима, у односу на људе који се 
налазе у Београду у министарствима. 


