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Седница Градског већа града Краљева  
 

На тринаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, већници 
су разматрали пет тачака дневног реда и једну допунску тачку – Предлог 
Закључка о усвајању предлога за измену обима градског и приградског линијског 
саобраћаја. 

Градско веће је донело Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о 
начину, поступку и критеријумима за доделу средстава традиционалним црквама 
и верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских 
објеката на територији града Краљева. 

Како је подсетио градоначелник Краљева др Предраг Терзић, у претходних 
неколико година на седницама Градског већа доношене су одлуке о ангажовању 
текуће буџетске резерве за помоћ, на првом месту, Српској православној цркви.  

„Сада буџет Града неупоредиво боље стоји, имамо сигурне приходе и, 
поред епидемије вируса „Ковид-19“, можемо да помажемо и црквама и верским 
заједницама. Град Краљево по основу кредитног задужења не дугује више ни 
један једини динар. Исплатили смо последњу рату дуга за кредит и више немамо 
никаквих дугова, а с обзиром на то да су наши приходи стабилни, можемо да 
размишљамо и о томе да помажемо свим оним категоријама којима до сада нисмо 
могли“, нагласио је Терзић. 

Према његовим речима, током ове године Градско веће донело је и друге 
одлуке, првенствено из области социјалне политике, које подразумевају 
финансијске ефекте и које ће моћи да се примењују тек од 2021. године.  

Градоначелник је појаснио да је Град донео одлуку да помаже породицама 
са троје и више деце суфинансирањем дела трошкова за комуналне услуге 
односно за услуге ЈКП „Топлана“ и ЈКП „Чистоћа“.  

„С обзиром на то да породице са троје и више деце које живе на сеоском 
подручју немају приступ овим комуналним услугама, па тако не могу ни да буду 
субвенционисане, Град је ове године донео одлуку да њима једнократно 
обезбеђује одређени износ средстава тако да ће током 2021. године и ове 
породице добити помоћ из буџета града Краљева“, појаснио је Терзић.  

Чланови Градског већа града Краљева усвојили су Предлог Закључка о 
усвајању предлога за измену обима градског и приградског линијског саобраћаја. 

Како је подсетио градоначелник, данас од 17.00 часова и током дана 
викенда највећи број привредних субјеката неће радити, што изискује одређене 
промене у обиму градског и приградског превоза.  

„На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације града Краљева, на 
данашњој седници Градског већа усвојили смо овај предлог. Дакле, током викенда 
биће редукован градски и приградски линијски саобраћај, а уколико и током 
наредног викенда буде на снази забрана рада одређених привредних субјеката, 
Град ће и у том периоду користити овај редуковани ред вожње“, изјавио је Терзић, 
па додао да се предлог односи на ред вожње који важи током викенда, али због 
одређеног скраћења радног времена биће редукције и у периоду вечерњих сати 
током радних дана.  



Терзић је појаснио да град Краљево неће плаћати субвенцију за градски и 
приградски превоз за оне поласке који се не одржавају због промене реда вожње, 
али треба размишљати и о томе да у одређеним поласцима буде већи број возила 
како би се потрудили да се максимално поштују епидемиолошке мере које је 
прописао Кризни штаб. 

Краљевачки већници су донели и Закључак којим је утврђен Предлог одлуке 
о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и 
постављених лица у органима Града Краљева. 

Према речима градоначелника, чланови Градског већа имају могућност да 
буду на сталном раду у Градској управи за период колико им траје функција члана 
Градског већа. Такође, имају могућност да задрже претходно радно место, а да за 
додатно ангажовање у оквиру Градске управе примају одређену надокнаду која 
износи 45 одсто надокнаде коју би примали када би били запослени у оквиру 
Градске управе.  

„До сада је надокнада градским већницима била тек нешто више од 50.000 
динара односно била је неупоредиво мања у односу на надокнаде које примају 
градски већници у другим градовима сличне величине. Из тог разлога смо на 
данашњој седници донели одлуку о промени износа надокнаде за градске већнике 
и сада ће она, за оне већнике који се налазе на сталном раду у Градској управи, 
износити око 70.000, а 45 одсто тих средстава примаће већници који су запослени 
у другим предузећима“, појаснио је Терзић. 

Градско веће је донело Закључак којим се усвајају извештаји Завода за 
јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току октобра 
2020. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за 
октобар 2020. године. 
  Градоначелник је подсетио да поготово у зимским месецима постоји 
проблем аерозагађења који је проузрокован тиме што индивидуална ложишта у 
приградским насељима производе велику количину загађења. 

„Град је решио да дугорочним мерама смањи степен загађења ваздуха на 
територији Краљева, на првом месту кроз процес гасификације насеља. Тренутно 
се гасификација спроводи на територији Рибнице, а након тога ће бити 
гасификована и друга приградска насеља и гашењем индивидуалних ложишта 
биће смањено загађење“, образложио је Терзић, па додао: 

„Други извор загађења се односи на саобраћај. Како бисмо успели да 
целокупан тежак саобраћај изместимо из центра Краљева, Град је започео 
изградњу Северне обилазнице која би од Магнохрома, преко Кулагића аде, 
завршавала у Адранима и онда би целокупан тежак саобраћај који долази из 
смера Врњачке Бање, преко полуобилазнице у Ратини, једноставно заобишао 
центар Краљева и наставио преко Адрана ка Чачку.“  

Како истиче Терзић, ова два најзначајнија извора загађења проузроковала 
су  проблеме са којима се Краљево бори деценијама и немогуће је да буду 
решени за један дан, али градске власти га схватају озбиљно и раде на његовом 
решавању. 


