
11.08.2020. 
Седница Градског већа града Краљева – средства за трошкове здравствених 
амбуланти, аутобус за потребе краљевачких средњих школа...  
 

На дневном реду 135. (ванредне) седнице Градског већа града Краљева 
разматране су три тачке.  

Чланови Градског већа су донели Закључак којим се усваја извештај Завода 
за јавно здрваље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току јуна 
2020. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за 
исти период.       

Већници су такође расправљали о преусмеравању средстава за примарну 
здравствену заштиту.  

„Током ванредног стања донели смо одлуку о промени намене средстава за 
примарну здравствену заштиту тако што смо обезбедили средства за ангажовање 
додатних медицинских радника у оквиру ковид система примарне здравствене 
заштите. На захтев Дома здравља Краљево, град је јако брзо реаговао, међутим, 
касније је Министарство здравља обезбедило додатна средства из буџета 
Републике Србије како би исплатило зараде за све медицинске раднике, 
медицинске сестре, лекаре, који су ангажовани у оквиру ковид система на 
територији читаве Србије. Тако су ова средства, која су обезбеђена у намене 
исплате зарада здравствених радника, остала слободна и, на предлог Дома 
здравља Kраљево, биће опредељења за друге трошкове амбуланти које се 
налазе ван центра града, у овом случају на Берановцу и у Матарушкој Бањи“, 
образложио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 

На седници Градског већа донето је и Решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве у износу од 1.600.000 динара за финансирање 
капиталних инвестиција у средњем образовању тј. за куповину аутобуса у 
Шумарској школи у Kраљеву.  

Како је нагласио градоначелник, овај аутобус неће бити коришћен 
искључиво за потребе ђака и професора краљевачке Шумарске школе, већ ће га 
користити и ученици других средњих школа на територији нашег града, а биће 
смештен у гаражи Шумарске школе.  

„Ђаци Шумарске школе неретко одлазе на практичну наставу у друге 
градове, ван седишта школе, чак и у иностранство, и ово возило ће им бити 
неопходно, а користиће га и ђаци других школа. Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја плаћа возача чије место је систематизовано у оквиру 
Шумарске школе у Kраљеву“, изјавио је Терзић. 

 
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је искористио прилику да још 

једном апелује на суграђане да, одговорним понашањем, допринесу побољшању 
епидемиолошке ситуације у нашем граду, која се, како је рекао, у последња три 
дана поправља.  

„Апелујем на све грађане Kраљева да се не опуштају, да наставимо да 
будемо дисциплиновани, да будемо одговорни. То је једини начин да задржимо 
овакву епидемиолошку ситуацију односно да се она у наредним данима и у 
наредним недељама поправи“, поручио је градоначелник додајући:  



„У претходном периоду, у тренуцима када смо видели да се ситуација 
погоршава, грађани су стриктно примењивали мере које је Штаб за ванредне 
ситуације донео, а у тренуцима када се ситуација поправљала, грађани су 
престајали и да носе маске и да одржавају удаљеност у односу на особе које се 
налазе у њиховом окружењу. Сада је јако важно да наставимо да се понашамо 
онако како смо се понашали када је ситуација у Kраљеву била тешка јер то је 
једини начин да успемо да се изборимо са свом пошти“, апеловао је 
градоначелник на суграђане. 


