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Седница Градског већа  
 

На шестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева већници су 
разматрали шеснаест тачака дневног реда. 

Према речима градоначелника града Краљева др Предрага Терзића, три 
тачке дневног реда односиле су се на распоредна решења за основно и средње 
образовање, за социјалну заштиту и здравствену заштиту. 

Чланови Већа донели су Решење о распореду коришћења буџетских 
средстава Основног и Средњег образовања и васпитања за текуће и капиталне 
трансфере, Решење  о распореду коришћења буџетских средстава Здравствене 
заштите за текуће и капиталне трансфере и Решење о распореду коришћења 
буџетских средстава Социјалне заштите за текуће и капиталне трансфере на 
нивоу Републике за 2020. годину. 

Градски већници разматрали су и три тачке које се тичу отуђења земљишта 
за редовну употребу или оног земљишта које је неопходно грађанима приликом 
озакоњења њихових стамбених објеката, појаснио је градоначелник.  

На седници Градског већа донет је Закључак којим се усваја Извештај о 
реализацији активности и оправданости наменског утрошка средстава за развој 
сеоског туризма на подручју града Краљева додељених у 2019. години 
и  расписан је Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског 
туризма на територији града Краљева за 2020. годину. 

Како је нагласио градоначелник, ради се о средствима у износу од 
7.000.000,00 динара. Конкурс за власнике сеоских домаћинстава биће расписан 
15. октобра и трајаће 15 дана. 

Краљевачки већници усвојили су Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи 
града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску 
инспекцију града Краљева, Служби за послове Локалног омбудсмана града 
Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева. 

„После усвајања кадровског плана на првој наредној седници Градског већа, 
усваја се систематизација радних места у оквиру Градске управе односно измене 
и допуне систематизације. Изменама и допунама систематизације предвиђене су 
одређене промене које се тичу промене у звањима оних радника Градске управе 
који су за то испунили законом предвиђени услов“, изјавио је Терзић, па додао да 
су предвиђена и одређена нова радна места.  

Терзић је подсетио да је старост радника у Градској управи далеко изнад 40 
година, па ће бити потребно подмлађивање кадра, односно пријем у радни однос 
младих људи који ће годинама стицати искуство како би могли да замене шефове 
одсека и руководиоце одељења Градске управе. 
 „Дошло је и до измене у погледу броја помоћника. Закон о локалној 
самоуправи предвиђа могућност да градоначелник има до пет помоћника и ми смо 
искористили ту могућност. Након усвајања систематизације, као градоначелник ћу 
потписати акт о постављењу још три помоћника који ће се бавити облашћу 
културе, сарадње са партнерским градовима и заштите људских права“, појаснио 
је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. 


