
21.07.2020. 
Седница Градског већа: усвојен извештај о процени штете од овогодишњих 
поплава – помоћ Владе грађанима чији су стамбени објекти оштећени   
 

На сто тридесет трећој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
на дневном реду се нашло укупно седам тачака. 
 Чланови Градског већа су донели Закључак о усвајању Извештаја о процени 
штете од елементарних непогода - поплава које су задесиле град Краљево у јуну 
2020. године. 

Како је навео градоначелник Краљева др Предраг Терзић, укупан износ 
штете у области инфраструктуре, привреде, пољопривреде, области становања и 
штете која је настала на водотоковима првог и другог реда износи 921.000.000 
динара.  

„С обзиром на то да се ради о износу средстава који превазилази износ од 
10 процената прихода буџета града Kраљева за 2020. годину, стекли су се услови 
за проглашење стања елементарне непогоде. Влада Републике Србије је на 
подручју више од 30 јединица локалне самоуправе, па и града Kраљева, 
прогласила ово стање, тако да ће сви грађани који су претрпели штете на својим 
стамбеним објектима добити помоћ од Владе Републике Србије. За прву 
категорију оштећења добиће 120.000 динара, за пету 600.000 динара, а на 
територији града Kраљева нема објеката који су у потпуности уништени и који 
неће моћи да буду реконструисани“, рекао је Терзић. 

Према његовим речима, током претходне године неки грађани Kраљева 
нису могли да докажу власништво над објектом односно власништво над 
земљиштем где је изграђен одређени стамбени објекат. Како је навео, има их око 
300. 

„Ми ћемо све ове захтеве проследити Канцеларији за управљање јавним 
улагањима Владе Републике Србије и надам се да ћемо у сарадњи са 
Канцеларијом, са Владом Републике Србије, пронаћи решења која ће бити у 
корист свих грађана града Краљева“, рекао је градоначелник.  
 Између осталог, чланови Градског већа су донели и Решење о измени 
Решења о измени решења о утврђивању распореда коришћења средстава из 
буџета града Краљева у области спорта за финансирање годишњих програма, као 
и закључке о давању сагласности на Програм обављања димничарских услуга за 
2020. годину односно о давању сагласности на План чишћења и контроле 
димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја за 
2020. годину.  

 

 

 
 

 
 
 


