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Седница Градског већа – суфинансирање пројеката стамбених заједница, помоћ 
развоју спорта, решавање проблема у вези са аутобуском станицом у нашем граду...   
 

На 134, редовној, седници Градског већа града Краљева, већници су 

разматрали укупно 12 тачака.  
Једна од њих се односила на Програм коришћења средстава од давања у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева 
за ову годину. Како наводи градоначелник Краљева др Предраг Терзић, град 

Kраљево приходује 48 одсто ових средстава, а ове године то је 5.000.000 динара. 
Према његовим речима, сва ова средства су расподељена како би могли да се 
одржавају атарски путеви на територији града Kраљева. 

На седници је донет и Закључак о давању сагласности на Решење којим се 
утврђује расподела коришћења буџетских средстава код индиректног корисника 
месних заједница. То се, рекао је Терзић, односи на средства која су обезбеђена 
Mесној заједници Ушће како би исплатила средства која је у обавези да исплати по 
судској пресуди. 

 Чланови Градског већа су донели Решење о додели средстава за бесповратно 
суфинансирање инвестиционих пројеката стамбеним заједницама које су испуниле 
критеријуме за доделу средстава по Јавном позиву. Градоначелник истиче да су све 
стамбене заједнице на територији града Kраљева имале могућност да конкуришу за 
добијање средстава за инвестиције у оквиру својих стамбених заједница. На 
конкурс се укупно пријавило 17 стамбених заједница, при чему је девет добило 
средства од града, седам пријава су одбачене као неблаговремене, а једна као 
неоснована.  
 „С обзиром на то да је 5.200.000 динара остало нераспоређено, Градско веће 
је донело одлуку да поново распише конкурс. Последњи дан за пријаву на овај 
конкурс је 19. август до 12.00 сати“, изјавио је градоначелник објаснивши: 

„Одређени број стамбених заједница на територији града Kраљева је предао 
захтеве после рока који је био предвиђен конкурсом. С обзиром на то да су тих 
седам стамбених заједница имале припремљену пројектно-техничку документацију 
и довољно средстава на својим рачунима, одлучили смо да поновимо конкурс. Неке 
од тих стамбених заједница су, поред средства која су прикупили станари, узеле и 
одређене кредите како би испуниле износ од 50 процената укупне инвестиције. Из 
тог разлога смо одлучили да поновимо конкурс, да сва средства која су опредељена 
за стамбене заједнице буду ове године и утрошена. Конкурс се завршава до 19. 

августа, након тога ће бити закључени уговори и биће сасвим довољно времена да 
се у току ове грађевинске сезоне заврше радови, а да град Kраљево до 30. новембра 
изврши исплату свог дела средстава за сваки од ових пројеката. Наставићемо и у 

наредним годинама да обезбеђујемо средства како би све стамбене заједнице на 
територији града Kраљева могле да конкуришу и да своје зграде реконструишу у 
складу са принципима енергетске ефикасности“, поручио је др Предраг Терзић.  
 На 134. седници Градског већа расподељено је и 4.000.000 динара спортским 

клубовима, удружењима и организацијама, према предлогу Комисије за спорт. Тако 
су средства добили Атлетски клуб „Краљево“, Одбојкашки клуб „Техничар“, AMSK 



„Racing Team“, Спортски савез града Краљева за организовање Сеоских спортских 
игара и спровођење пројекта „Жене у спорту“, КМФ „Карановац“. 
 Градски већници су донели Решење о укидању Решења Градског већа града 
Краљева којим је дат у закуп део пословног простора аутобуске станице у нашем 
граду. Подсетивши на то да је град Краљево власник земљишта на коме се налазе 
објекти на аутобуској станици у Kраљеву, градоначелник је рекао: 
 „С обзиром на то да је град Kраљево понудио одређену цену за куповину 

објеката, коју нису прихватили људи који руководе „Аутотранспортом“ у стечају, 
одлучили смо да на суду утврдимо вредност тих објеката. Након тога, град 
Kраљево ће, као једини могући купац, исплатити та средства и ући у посед не само 
земљишта, већ и објеката. Потом морамо да уђемо у процес реконструкције ових 
објеката односно да самостално или у сарадњи са одређеним партнерима 
извршимо реконструкцију зграде аутобуске станице.“  
 Градоначелник је истакао да свакодневно велики број Краљевчана користи 
градски и приградски превоз, али да и велики број људи који живе у другим 

градовима долази до Краљева и прво шта могу да виде јесте аутобуска станица која 
се јако лоше одржава.  
 „Управо из тог разлога град Kраљево ће одмах по добијању пресуде почети 
процес решавања свих проблема који постоје на аутобуској станици, јер је Kраљево 
велики град, који заслужује да има и лепе тргове и лепе стадионе, али и једну 
модерну аутобуску станицу“, нагласио је др Предраг Терзић, градоначелник 
Краљева.  
 


