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На сто двадесет осмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали четрнаест тачака дневног реда.  

Градско веће је расписало Јавни позив за суфинансирање пројеката 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији града 
Краљева.  

Како је подсетио градоначелник др Предраг Терзић, град Краљево је донео 
Одлуку о суфинансирању реконструкције фасада и других делова стамбених 
заједница на територији града Краљева. Претходне године за ове намене 
опредељено је 10.000.000 динара и девет стамбених заједница добило је 
средства од града Краљева.  

„Како би, заједно са средствима које је стамбена заједница прикупила од 
власника станова, успели или да реконструишу фасаду зграде или да изведу 
друге инвестиционе радове, одређени број власника станова у стамбеним 
зградама имао је жељу да изврши реконструкцију и својих стамбених објеката, 
међутим, или нису имали довољно средстава на рачунима своје стамбене 
заједнице или није постојала одговарајућа пројектно-техничка документација. У 
буџету за 2020. годину опредељено је такође 10.000.000 динара и очекујем да ће 
већи број стамбених заједница конкурисати са комплетном документацијом и са 
средствима на својим рачунима“, изјавио је градоначелник, истакавши да град 
Краљево може да обезбеди до 50 одсто износа ових средстава.  

Терзић је додао да постоји интересовање и оних стамбених заједница које 
су претходне године определиле одређени износ средстава и заједно са 
средствима града извршиле реконструкцију дела фасаде. Ове године желе да 
наставе и град ће, у складу са правилником, извршити бодовање и, након 
завршетка конкурса, расподелити средства.  

Период за пријаву и предају документације је од 3. до 18. јуна, а у петак, 5. 
јуна, Јавни позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграда на територији града Краљева биће објављен у 
„Ибарским новостима“. 

Према речима градоначелника, одређене стамбене заједнице или нису 
имале добру пројектно-техничку документацију или нису имале новац на рачуну, 
па нису испуњавале услове како би могле да повуку средства од града.  

„Имали смо случај стамбене заједнице која није на време изабрала 
извођача радова и није завршила све радове на реконструкцији фасаде како би 
могла да повуче средства из буџета града Краљева, тако да је укупно потрошено 
око 6.400.000 динара, а преосталих 3.600.000 динара је преусмерено у друге 
сврхе. Очекујемо да ћемо ове године потрошити свих 10.000.000 динара јер смо 
их наменили како бисмо помогли људима који живе у зградама које су старе и 
оштећене. На тај начин, када град Краљево започне наплату топлотне енергије 
према количини испоручене топлотне енергије, а не према квадратури стамбених 
објеката, све стамбене заједнице које су реконструисане, чији су станови 
изграђени по принципима енергетске ефикасности, трошиће мање топлотне 
енергије и њихови рачуни ће бити мањи“, објаснио је градоначелник додајући да 



очекује да ће град Краљево заједно са једном европском банком успети да дође 
до решења које ће омогућити власницима станова на територији града Краљева 
да изврше реконструкцију својих зграда и станова, при чему ће цена бити изузетно 
повољна. Према његовим речима, на основу уштеда топлотне енергије биће 
извршена реконструкција зграда.  

Већници су донели Закључак о давању сагласности на Решење начелника 
Градске управе града Краљева којим се утврђује расподела коришћења буџетских 
средстава код индиректног корисника месних заједница. 

„Месне заједнице на територији града Краљева солидарно су, са градом, 
водиле неколико спорова против ЈП „Електропривреда Србије“, која је била 
ангажована за изградњу мреже јавног осветљења у периоду пре 2012. године. 
Град и месне заједнице су у неколико случајева изгубили спорове и платили 
одређени износ средстава. У другим случајевима наставили смо са судским 
процесима и извршење није могло да се изврши зато што је наш предлог био да 
се извршење изврши над покретном имовином која се налази у власништву 
месних заједница. С обзиром на то да су просторије јавна својина града Краљева, 
извршитељи су могли да изврше наплате само преко столова, столица, старих 
рачунара, односно извршење је било немогуће, тако да у тим случајевима град 
Краљево није исплатио износ средстава“, појаснио је градоначелник.  

Терзић је истакао да се град борио од почетка до краја како би се заштитио 
буџет града Краљева, међутим, у неколико случајева месних заједница рачуни за 
електричну енергију, које не би требало да плаћа град, стижу на рачун града и 
прете да блокирају трансферна средства према граду Краљеву.  

„Зато ћемо применити потпуно другачије решење, које ће одвојити оне 
рачуне које треба да плати град Краљево, то се односи на рачуне за електричну 
енергију за домове, просторије месних заједница и месних канцеларија, а друге 
рачуне морају да плате групе грађана. Дакле, прошло је време када је град 
Краљево плаћао све рачуне у одређеним месним заједницима, једноставно 
морамо да знамо ко шта треба да плати“, разјаснио је Терзић у својој изјави, па 
похвалио све одговорне председнике месних заједница, људе који се труде да 
развијају места у којима живе.  

Како је нагласио, постоје и месне заједнице у којима председници нису 
одговорни и град ће морати тај проблем да реши тако што ће одвојити оно што је 
обавеза града Краљева, коју ће град увек и на време измирити, и оно што је 
обавеза грађана у некој месној заједници. 

На претходне две седнице Градског већа прво је ангажован новац из текуће 
буџетске резерве и увећан износ средстава које је град Краљево определио за 
спорт, а затим је овај новац опредељен за посебне намене. Након заседања 
Комисије за спорт, на сто двадесет осмој седници Градског већа, прихваћен је 
њихов предлог и издвојен износ од 4.900.000 динара намењен спортским 
клубовима и организацијама на територији града Краљева.  

„Поред средстава која се издвајају за спот, а прошлог пута смо говорили о 
фудбалским клубовима на сеоском подручју, град издваја новац за турнире који се 
одржавају поводом јубилеја фудбалских клубова на територији града Краљева. 
Током претходне године био сам гост на обележавању јубилеја ФК „Борац“ Адрани 
и ФК „Полет“ из Ратине, а ове године ћемо сви заједно обележити јубилеје у 



Прогорелици и Цветкама. Фудбалски клубови на сеоском подручју се у потпуности 
разликују у односу на велике фудбалске клубове, то су мали сеоски клубови у 
којима тренирају људи који не да не добијају никаква средства за свој ангажман, 
већ потпуно супротно, труде се да помогну свом клубу. Они из чисте љубави 
према спорту сваког дана после напорног посла у њиви, после посла у фабрици, 
иду на фудбалске терене како би тренирали и како би током викенда играли 
утакмице. Њихову љубав према клубу видимо сваки пут када одемо на утакмице, 
када одемо на прославе њихових јубилеја. Јако је лепо када видите људе који 
имају 65, 70, 75 година, који су основали те клубове, и који тог дана добијају 
плакете којима им садашњи играчи захваљују на свему што су учинили за развој 
клуба и места“, рекао је Терзић.  

Како је истакао градоначелник, новац који град издваја у ове сврхе, нису 
велика средства за буџет града Краљева, али су изузетно значајна средства за 
све оне љубитеље фудбала у малим срединама, па додао да ће град наставити 
да помаже сваке године тим фудбалским клубовима како би се млади људи 
бавили спортом. 


