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На сто тридесетој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали три тачке дневног реда.  

Чланови Градског већа донели су Решење о расподели средстава за 
финансирање трошкова изборне кампање у укупном износу од 357.800 динара. 

Како је појаснио градоначелник, средства су обезбеђена за све оне изборне 
листе које су захтевале финансирање из јавних извора, али најпре морају да 
положе јемство, како би, у случају да не остваре одређени изборни резултат, град 
Краљево све наплатио. За сада су то само три изборне листе, али и друге изборне 
листе које остваре одређени успех на изборима могу, после избора, да упуте 
захтев Изборној комисији. 
 Већници су донели Решење о коришћењу средстава текуће буџетске 
резерве у износу од 5.000.000 динара за накнаду члановима Изборне комисије и 
другим ангажованим лицима и штампање изборног материјала. 
 На Градском већу донето је Решење о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве у износу од 550.000 динара за суфинансирање пројекта 
„Уређење простора за спорт и рекреацију у насељу Стубал – Краљево“. 
 Према речима градоначелника, град Краљево је од Министарства државне 
управе и локалне самоуправе добио финансијска средства за реализацију два 
пројекта. Терзић је захвалио Министарству и министру Бранку Ружићу јер су 
Краљеву обезбедили средства за реализацију чак два пројекта, док је у 
случајевима других градова и општина у Србији издвојено знатно мање средстава 
како би могли да на својој територији реше проблеме грађана.  

„Будући да је умањен укупан износ средстава за помоћ локалним 
самоуправама на нивоу Србије, линеарно је дошло до смањења износа средстава 
које смо определили за изградњу спортских терена у Стублу. Град Краљево је 
одлучио да из текуће буџетске резерве обезбеди недостајућа средства за 
завршетак прве фазе радова“, појаснио је Терзић, нагласивши да не могу деца у 
Стублу да буду ускраћена за спортске терене уколико је износ средстава које 
Министарство обезбеђује смањен.  

Градоначелник је истакао да ће град Краљево, с обзиром на то да је 
Министарство државне управе и локалне самоуправе умањило износ средстава, 
повећати своје учешће и на тај начин реализовати прву фазу пројекта.  

„Преостаје нам да у другој фази завршимо комплетан пројекат, односно да 
буду изграђени спортски терени, прво у Стублу, а након тога да решавамо ове 
проблеме и у другим местима у околини Краљева“, закључио је градоначелник, па 
истакао: „Не треба да имамо спортске терене само у центру Краљева, треба да их 
имамо и у приградским насељима, али и у сваком селу.“ 
 
  
 


