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Др Предраг Терзић градоначелник Краљева и наредне четири године 

 
Први пут у граду на Ибру на највишу функцију извршне власти, у два 

узастопна мандата, изабран је исти човек - на другој седници Скупштине града 
Краљева у новом сазиву, за градоначелника града Краљева одборници су 
изабрали др Предрага Терзића, дипломираног политиколога, који је функцију 
градоначелника обављао и претходне четири године.  

Након готово једночасовног излагања досадашњег градоначелника, и 
јединог кандидата за новог градоначелника - др Предрага Терзића, у којем је, 
укратко, предочио најважније у претходне четири године урађено за град 
Краљево, несумњиво је зашто су одборници краљевачке Скупштине, готово 
једногласно, поверење поклонили „старом“ градоначелнику.  

Предлажући др Предрага Терзића, председник Скупштине Ненад Марковић 
је истакао да, други пут, с поносом, има част да за градоначелника предложи 
истог човека, иза кога су резултати, видан и очигледан напредак града. 

Др Предраг Терзић је, обраћајући се одборницима Скупштине града 
Краљева, истакао да, за разлику од других градова и општина, у Kраљеву, од 
поновног успостављања вишепартизма 1990. године, нико није започео и завршио 
четворогодишњи мандат на месту тада председника Скупштине општине, а 
касније градоначелника Краљева.  

„Коначно, после три деценије, ову извршну власт, и законодавну власт која 
је подржава, карактерише континуитет. Ми, као тим одборника, председника 
Скупштине, његовог заменика, чланова Градског већа, заменика и помоћника 
градоначелника, у претходне четири године, успели смо да, заједно са 
Републиком, председником Републике Србије Александром Вучићем, Владом 
Републике Србије, постигнемо запажене резултате. Ми смо, као Градско веће, 
успели да четири године доносимо веома важне одлуке за све грађане Kраљева, 
а одборници Скупштине града Kраљева су нам још једном дали поверење. 
Изборна листа „Александар Вучић - за нашу децу“ је на локалним изборима у 
Kраљеву освојила чак 27.000 гласова. На претходним изборима 2016. године 
освојили смо 21.000 гласова, а доказ да смо добро радили је и то што смо 
освојили 6.000 гласова више на изборима 21. јуна 2020. године“, изјавио је др 
Предраг Терзић.  

Он је у експозеу говорио о томе шта су представници града Краљева, у 
претходне четири године, уз свесрдну помоћ председника Републике Александра 
Вучића и Владе Републике Србије, успели да постигну, а најавио је и нове 
пројекте које ће реализовати у наредном четворогодишњем мандату.  

„Две велике краљевачке фирме, „Леони“ и „Тај група“, почеће да раде у 
пуном капацитету. На данашњи дан у „Леонију“ је запослено 1.389 радника, а у 
„Тај групи“ ради 540 грађана Краљева. До 2023. године у ове две фабрике би 
требало да ради 7.500 људи. Ако знамо да су после 2000. године у Краљеву 
престали да постоје „Магнохром“ са 5.500 радника, Фабрика вагона која је 
запошљавала 4.200 Краљевчана, „Каблар“ у коме је радило 3.000 људи, „Јасен“ 
са 2.500 радника, „Аутотранспорт“ који је запошљавао 1.500 радника, 



„Пољопромет“ и „Тргопромет“, и читав низ других предузећа, али се данас, уз 
помоћ председника, отварају две велике нове фабрике, то су историјски тренуци 
за град Краљево“, рекао је, између осталог, Терзић, додајући:  

„С обзиром на то да је изграђена деоница ауто-пута од Београда до 
Прељине, а да је град Краљево завршио експропријацију земљишта за изградњу 
ауто-пута од Мрчајеваца до Адрана, град Краљево ће бити спојен са Београдом 
ауто-путем. Наш аеродром „Морава“ у Лађевцима ће прорадити у пуном 
капацитету, Гоч ће се развијати као планина за одмор радничке класе, деце 
радника и сеоске деце. Ми ћемо се потрудити да изградимо још путева и, наравно, 
оно што је јако важно - да изградимо Северну обилазницу да бисмо изместили 
тежак саобраћај из централних градских улица“, најавио је новоизабрани 
градоначелник Краљева.  

Он је истакао и да је много урађено на развоју спортске инфраструктуре, 
али и на спортским резултатима на територији града.  

„Град Краљево је у претходних неколико година издвајао значајна 
финансијска средства за развој спорта, али и за развој спортске инфраструктуре. 
С обзиром на то да се изградња затвореног базена налази у програму „Србија 20-
25“, који је промовисао председник Републике Србије Александар Вучић, треба 
рећи да ће у овом периоду бити изграђен и затворени безен. Љубитељи фудбала, 
љубитељи „Слоге“, моћи ће да уживају у велелепном фудбалском стадиону са 
8.000 места који ће бити изграђен на месту где се данас налази спортски центар 
„Магнохром“, изјавио је градоначелник, али је истакао да све што је постигнуто 
није урадио један човек.  

„Нису урадила ни два човека. Ово је урадио тим људи, тим који чине 70 
одборника Скупштине града, председник Скупштине, његов заменик, 
градоначелник и његов заменик, већници и помоћници. Континуитет чине идеје, 
планови, стратегије, али и људи који то спроводе“, рекао је Терзић истакавши да 
ће, међу 13 чланова новог сазива Градског већа, бити девет старих.  

Он је захвалио свим већницима из претходног сазива, члановима који нису 
поново предложени – др Гордани Стојковић, Милану Милошевићу, Милуну 
Јовановићу, Радоју Томашевићу, најавивши да ће, поред нових већника, бити и 
нових помоћника градоначелника.  

„Очекујем да ће стари већници радити још више, да ће нови унети и нову 
енергију, и да ћемо сви заједно као тим наставити да развијамо наше Краљево. 
Вама који сте били одборници у претходном сазиву желим да захвалим на једној 
одлуци, најважнијој, када је усвојен плански документ који је омогућио отварање 
5.000 радних места у Краљеву. То је најважнија одлука коју сте донели за четири 
године“, поручио је истакавши:  

„Претходно Градско веће неће људи памтити по томе што смо одржали 136 
седница за само четири године, као ни Скупштину по броју седница. Све нас ће 
памтити по фабрикама, по аеродрому, ауто-путу, по променама које је град 
Краљево чекао деценијама.  

Свима нам желим да наставимо овим путем, да подигнемо Краљево на оно 
место које му и припада, да развијемо свој град. Уверен сам да ће овај тим људи, 
за који данас гласате, то урадити, да смо способни то да урадимо, да смо вам 



показали да можемо и да ћемо на крају, сви за нашу децу, у томе успети“, поручио 
је др Предраг Терзић, градоначелник града Краљева. 

 Функцију заменика градоначелника ће, као и до сада, на основу гласова 
одборника краљевачке Скупштине, обављати Вукман Ракочевић, а Градско веће 
града Краљева ће, поред досадашњих чланова Владимира Лазаревића, Ивана 
Бунарџића, Александра Цветковића, Игора Цветковића, Миломира Шљивића, 
Милоша Угреновића и Миљана Васиљевића, чинити и новоизабрани Новица 
Лишанин, Ивана Базић, Радоица Кочовић и Владан Вранић.  

На другој седници Скупштине града Краљева потврђени су и мандати 
одборницима, за заменика председника Скупштине града Kраљева изабран је 
Миленко Стефановић, а за заменика секретара постављен је Ђорђе Видовић. 

На конститутивној седници Скупштине града Краљева, одржаној 18. августа 
2020. године, за председника Скупштине поново је изабран Ненад Марковић, а за 
секретара Скупштине Драгана Петковић. 

 


