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Седница Градског већа 
 

На осмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева већници су 
расправљали о осам тачака дневног реда.  

Поред разматрања и усвајања извештаја Завода за јавно здравље Kраљево о 
квалитету воде и ваздуха током септембра 2020. године, градски већници су 
донели и друга решења и закључке. 

Донет је и Закључак којим је утврђен Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева. Како је 
објаснио градоначелник, с обзиром на то да наши најстарији суграђани, 
пензионери, пензије примају једнократно 10. у месецу, рок за плаћање рачуна за 
утрошену топлотну енергију биће продужен до 15. у месецу како им не би била 
зарачунавана камата за неплаћени рачун за топлотну енергију.  

„Трудимо се сви заједно, и Јавно енергетско предузеће „Топлана“ и локална 
самоуправа, да свим нашим суграђанима изађемо у сусрет. Наши пензионери су 
увек били најревноснији у плаћању свих рачуна и зато је важно да им омогућимо да 
рачуне плате онда када приме пензије, а не да то радимо до 10. у месецу и након 
тога им зарачунавамо камату. Очекујем да ћемо ускоро започети израду нове 
одлуке у овој области с обзиром на то да је актуелна одлука поприлично стара и да 
је неопходно унети одређене измене“, рекао је Терзић. 

Донето је и Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења 
буџетских средстава основног и средњег образовања – за Основну школу „Милунка 
Савић“ у Витановцу биће увећан износ опредељених средстава за 580.000 динара 
због неопходне замене котла. 

Већници су донели и Решење о распоређивању средстава за 20 спортских 
клубова, спортских организација и удружења у укупном износу од 13.000.000 
динара на име учешћа града Краљева у финансирању трошкова у области спорта. 

„Наши фудбалери, кошаркаши, рукометаши и одбојкаши су ове године 
успели да се пласирају у ранг више тако да је било неопходно да обезбедимо 

средства за наставак њихових такмичења, а ми смо обезбедили и додатна 
финансијска средства за друге спортове - у области аутомобилизма, бициклизма, 
као и за сеоске фудбалске клубове“, саопштио је градоначелник.  
 Чланови краљевачког Градског већа су донели и Закључак којим се 
Скупштини града Краљева предлаже доношење решења којим се даје сагласност на 
Нацрт Анекса III Јавног уговора о давању концесије јавне услуге градског и 

приградског превоза путника на трериторији града Краљева од 19. новембра ове 
године. 

Градоначелник је подсетио на то да је од 1. јануара 2020. године започела 
примена одлуке о приватно-јавном партнерству у области градског и приградског 
саобраћаја на територији града Kраљева.  

„С обзиром на то да је овом одлуком предвиђено да може доћи до увећања 
или смањења километраже у односу на концесиони акт од два процентна поена на 
нивоу сваке године у десетодишњем временском периоду, ми смо одлучили да 
анексом променимо то на 10 процената за целокупан период од 10 година. Нашли 
смо средњу вредност. Ако рачунамо два процента, па на десетогодишњем новоу, 



одступања могу бити и до 20 процената. На овај начин ограничавамо одступања на 
10 процената с тим што до промене може доћи увек током трајања уговорних 
обавеза“.  

Према речима градоначелника, ова одлука је веома важна због запослених у 
новоизграђеним фабрикама „Леони“ и „Тај група“. 

„Било је неопходно да у градски и приградски превоз уврстимо линије које 
ће довозити раднике на посао и омогућавати радницима, поготово на сеоском 

подручју, да се врате са посла и после завршетка прве, али и након завршетка 
друге смене. Додатни разлог за измену односно анекс овог уговора јесте и промена 
начина функционисања основних и средњих школа на територији града Kраљева 
односно промена распореда часова због пандемије ковид вируса, тако да је било 

неопходно да уведемо и потпуно нове линије градског и приградског превоза. 
Очекујем да ће одборници Скупштине града гласати за ову тачку након чега ћемо 
имати могућност и да потпишемо овај анекс уговора“, казао је др Предраг Терзић.  

Већници су донели и Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању 

Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за период од 1. јануара до 
30. септембра ове године.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић, који ће о овој тачки бити 
известилац на наредној седници Скупштине града, истакао је да је за девет месеци 
ове године забележен суфицит у вредности преко 530.000.000 динара и да је за 
девет месеци ове године остварен приход већи за читавих 119.000.000 динара у 
односу на исти период прошле године. 


