
14.09.2020. 
Седница Градског већа – утврђен Нацрт Плана квалитета ваздуха у наредних пет 
година, расподељена средства за суфинансирање инвестиционих пројеката 
стамбених заједница, одређени путни правци који ће бити асфалтирани  
 

На другој (редовној) седници Градског већа града Краљева већници су 
разматрали пет тачака.   

Донели су Закључак којим се утврђује Нацрт Плана квалитета ваздуха 
града Kраљева у периоду од 2020. до 2025, као и Програм контроле квалитета 
ваздуха на територији града Краљева током 2020. године.   

Градоначелник је истакао да се, иако има података да је квалитет ваздуха у 
нашем граду у једном периоду био у трећој категорији, то није дешавало сваког 
дана током читаве године већ да имамо повећано загађење ваздуха током 
зимских месеци када су активна индивидуална ложишта у свим приградским 
насељима.  

„Због тога је неопходно да топлификацијом подручја односно ширењем 
мреже нашег Јавног енергетског предузећа „Топлана“, гасификацијом приградских 
насеља, смањимо број индивидуалних ложишта, јер, као што се да видети из овог 
документа, то јесте главни узрочник смањења квалитета ваздуха. Неопходно је и 
да камионски саобраћај у потпуности изместимо из центра Kраљева и очекујем да 
ћемо изградњом Северне обилазнице у потпуности изместити саобраћај тешких 
камиона из централних градских улица“, рекао је градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић додавши да се ради о једном веома озбиљном документу који су 
писали стручни људи, изразивши очекивање да ће бити реализовано све оно што 
је предвиђено овим оквирним документом и да ће Краљевчани имати још бољи 
ваздух.  

Градско веће је донело Решење о додели средстава за бесповратно 
суфинансирање инвестиционих пројеката стамбеним заједницама које су 
испуниле критеријуме за доделу средстава по Јавном позиву расписаном 27. јула 
ове године.  

„С обзиром на то да је Комисија завршила рад и изабрала стамбене 
заједнице којима ће град суфинансирати инвестиционо одржавање, на данашњој 
седници Градског већа усвојили смо предлог Комисије. Поред тога, одредили смо 
и које стамбене заједнице нису предале потпуне предлоге на основу којих је могло 
да се изврши распоређивање средстава. У другом конкурсу град је определио 
укупно 5.200.000 динара за ове намене, а утрошено је око 4.200.000 динара“, 
изјавио је градоначелник. 

Према његовим речима, већници су донели и одлуку који ће путни правци у 
оквиру Генералног урбанистичког плана, као и ван њега, бити асфалтирани до 
краја 2020. године. Ове године укупно је у буџету издвојено 100.000.000 динара за 
асфалтирање путева на сеоском подручју, док је, како је нагласио градоначелник, 
пре само четири године тек 35.000.000 динара било издвојено за ове намене.  

„Ми ћемо се трудити да током трајања овог мандата извршне власти сваке 
године опредељујемо велики износ средстава како бисмо успели да на сеоском 
подручју изградимо путеве, канализациону и водоводну мрежу и на тај начин 
побољшамо начин живота на сеоском подручју“, поручио јер др Предраг Терзић 



истакавши да је реч о асфалтирању путева који су некатегорисани и где град 
Kраљево обезбеђује 85 одсто средстава, а преосталих 15 процената обезбеђују 
мештани.  


