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Седница Градског већа  
 

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

Чланови Градског већа донели су Закључак којим је утврђен Предлог 
решења о давању сагласности Удружењу ратних војних инвалида града Краљева 
за употребу Основног грба града Краљева и којим се Скупштини града Краљева 
предлаже његово доношење.  

Како је појаснио градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, 
закључак се односи на грб града Краљева који је осликан на потпорном зиду 
реновираног атлетског стадиона, који ће бити у продужетку мурала Херојима са 
Кошара и, како истиче, очекује да ће одборници Скупштине града на наредној 
седници прихватити овај нацрт и да ће након тога бити завршени радови на 
исцртавању мурала.  

Већници су донели Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа 
за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачке Програма 
уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину – реконструкција коловозне 
конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-
привредних активности и развоја сеоског туризма. 

„Донета је одлука о расподели 630.000,00 динара за асфалтирање пута у 
центру Рудна. Потрудили смо се да овај новац обезбедимо кроз средства која се 
опредељују за помоћ развоју привреде и сеоског туризма на територији града 
Краљева, тако да мештани Рудна немају обавезу да обезбеде новац као учешће у 
износу од 15 одсто за асфалтирање овог пута“, изјавио је градоначелник.  

Он је објаснио да се не ради о путном правцу дужине 87,5 метара, већ о 
томе да је неопходно направити неку врсту центра Рудна односно уредити тај 
простор. Ово се односи првенствено на квадратуру, тј. на простор који треба 
асфалтирати у центру насеља. Подсетио је на то да је Град ове године обезбедио 
107.000.000,00 динара за асфалтирање путева на сеоском подручју који су 200, 
300 метара дуги, али је у овом случају то био захтев мештана Рудна и они су 
задовољни овом квадратуром. 

Терзић је навео да је на данашњем Градском већу донета и одлука да за 
оне путне правце где мештани нису успели да обезбеде учешће грађана буде 
извршено преусмеравање на асфалтирање оних путева за које постоји пројектно- 
техничка документација и где су мештани обезбедили учешће од 15 одсто. 

Поред доношења закључака, градски већници су разматрали жалбе и 
захтеве грађана, по којима су донели решења. 
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