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Седница Градског већа 
 

На сто двадесет деветој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
пред већницима се нашло осамнаест тачака дневног реда.  

Градско веће донело је Закључак о  усвајању захтева привредног друштва 
„Аутопревоз“ д.о.о Чачак за плаћањем дела трошкова насталих приликом 
споровођења епидемиолошких мера у циљу спречавања настанка и ширења 
заразне болести „Covid-19“.  

Како је појаснио градоначелник, ради се о средствима у износу од 593.000 
динара које град Краљево надокнађује градском јавном превознику „Аутопревоз“ 
д.о.о Чачак. 
 Већници су донели Решење о коришћењу средстава текуће буџетске 
резерве у износу од 1.250.000 динара за суфинансирање пројекта „Побољшање 
квалитета живота особа са инвалидитетом на територији града Краљева“ у оквиру 
ког је изграђена стаза - рампа код Атлетског стадиона. 
 „Град је од ЕУ ПРО пројекта добио донацију у износу од 100.000 евра за 
реализацију овог пројекта. С обзиром на то да је надзор утврдио вишкове, 
односно мањкове радова, након тога град Краљево је, одлуком Градског већа, 
обезбедио додатних 1.200.000 динара и рампа за инвалиде је завршена. Мислим 
да ће све особе са инвалидитетом сада имати могућност да приступе Атлетском 
стадиону, као и делу града који називамо „под обалом“.  Мајке и очеви са децом 
моћи ће на веома лак начин да приступе и Атлетском стадиону и шеталишту 
поред Ибра“, појаснио је Терзић, па уједно најавио отварање рампе код Атлетског 
стадиона у среду, 09. јуна 2020. године.  
 Градски већници донели су и Решење о коришћењу средстава  текуће 
буџетске резерве у износу од 7.200.000 динара за суфинансирање пројекта 
„Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа 
Краљево“. 
 Градоначелник је подсетио да је град Краљево пре две године конкурисао 
за добијање средстава код Министарства енергетике, како би се извршила 
реконструкција фасаде Елетро-саобраћајно техничке школе „Никола Тесла“. Овај 
пројекат је успешно завршен, па је град Краљево, ове године, поново конкурисао и 
још једном добио средства, овог пута за Дом ученика средњих школа у Краљеву. 

„Градско веће је на  седници обезбедило наших 30 одсто средстава што је 
уговорна обавеза града Краљева. На овај начин ми ангажујемо средства из текуће 
буџетске резерве, али успевамо да много више средстава, као учешће државе и 
Министарства, обезбедимо за буџет града Краљева. У овом случају 7.200.000 
динара је износ средстава које смо ми обезбедили, а чак 16.800.000 динара су 
средства која  је обезбедила држава“, истакао је градоначелник.  
 Чланови Градског већа донели су Решење о коришћењу средстава  текуће 
буџетске резерве у износу од 1.210.000 динара за реализацију ванредних 
уметничких програма Краљевачког позоришта на отвореном у периоду јун-јул 
2020. године. 
 Према речима градоначелника, иако у периоду трајања ванредног стања 
нису одржаване представе, у Краљевачком позоришту сви запослени, на 



одређено и неодређено време, добијали су плату. Међутим, они глумци који су 
хонорарно ангажовани нису имали могућност да добију зараде. Терзић је нагласио 
да на овај начин, са више програма, биће и њима омогућено да зараде и да  
надокнаде средства за које су и они, али и њихове породице, били ускраћени 
током трајања ванредног стања. 
 


