
11.12.2020. 

Саопштење градоначелника града Краљева др Предрага Терзића поводом прилога 
који се емитују на Телевизији „Мелос“ 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић одлучио је да стане на пут 

лажним информацијама које представници странке Драгана Ђиласа - Слобода и 
правда и Здрава Србија, свакодневно износе о раду Градске управе града Краљева 
покушавајући на тај начин да добију одређени број политичких гласова. 

Како је истакао, у доба када се боримо против вируса „Covid-19“, када сви 

заједно, и лекари и медицинске сестре, болничари, чистачице и возачи, војници, 
полицајци, припадници цивилне заштите и волонтери, настоје да побољшају 
епидемиолошку ситуацију на територији града Краљева, у данима када је Град 
отплатио последњу рату кредита дуга и од 23. новембра не дугује ни један једини 

динар, када, и поред епидемије вируса корона, Град планира нове инвестиције за 
2021. годину, јер живот не сме и не може да стане, представници ове странке 
упорно пласирају лажи грађанима Краљева.  

„Они говоре да су зараде градских већника увећане за читавих 40 процената, 
а то, наравно, не одговара истини. Нови коефицијент за исплату зарада износи 
5,95, а до сада је износио 5,1. Разлика је 0,85, при чему је основица за исплату ових 
зарада остала иста. Уколико увећање 0,85 поделимо са 5,1, колико је износио 
коефицијент пре повећања, добијамо да раст износи 16,67 процената, а не 40, 
колико данима тврде представници Ђиласове политичке партије и Градски одбор 

Здраве Србије“, појаснио је Терзић.  
Град Краљево је по територијалној распрострањености други град у држави 

и простире се на 1.530 квадратних километара. Према речима градоначелника, и 
поред овог увећања, зараде градских већника у Краљеву су много мање у односу на 
зараде у суседним градовима као што су Крагујевац и Нови Пазар.  

„Градски већници свакодневно раде, не долазе на посао сат или сат и по у 
току једне недеље, као што тврде представници Здраве Србије. И поред неплаћених 
комисија, писања и припреме одлука које треба да побољшају живот наших 
старијих суграђана, породица са троје и више деце, људи који се налазе у стању 
социјалне потребе, они морају да обиђу те људе, да их посете у центру града, 
Жичи, Конареву, али и удаљеним местима - на Рудну, у Бзовику или Годачици и 
Гледићу, и да разговарају са њима“, образложио је Терзић.  

Како је појаснио, они који су на сталном раду, раде не седам или осам сати 
дневно, већ и по завршетку радног времена, током суботе и недеље, а они чланови 

Градског већа који имају сталан посао од 7.00 до 15.00, морају додатно да се 
ангажују како би обављали посао у Градском већу.  

„Онда вам неко каже да сав тај ваш рад не треба да буде плаћен. Вероватно 

не треба да буде плаћен у једној Чајетини, у којој сав буџет пуне тако што продају 
земљу коју су наследили од прадедова и дедова, уништавају све што имају и хвале 
се великим буџетом. Свака им част. И ми можемо тако да пунимо буџет - продамо 
све што нам је неко оставио. Али, за разлику од њих, ми градимо и путеве и 

мостове, павиљон на Гочу, станове за снаге безбедности у Воћаревим ливадама и 
зграде за наше социјално угрожене грађане у Доситејевој улици“, нагласио је 
градоначелник подсетивши да је завршена и експропријација дела ауто-пута од 



Катрге до Адрана и наставља се даље од Адрана ка територији Општине Врњачка 
Бања, као и да су на територији града изграђене две велике фабрике - „Леони“ и 
„Тај група“.  

„За само четири године отворено је 6.000 радних места у Краљеву. 
Забележен је раст буџета од 2.000.000 динара. То су све урадили људи који воде 
овај град, наши одборници, већници, помоћници, људи који су напорно и 
посвећено радили из дана у дан, али су били солидарни“, нагласио је 
градоначелник, додавши да његов заменик и он нису желели помоћ која се 
исплаћује радницима Градске управе за побољшање социјалног и материјалног 
статуса.  

Терзић је истакао да његови сарадници и он имају јасан циљ - да што више 

помогну онима који немају довољно, људима чији супружници не раде, који имају 
двоје, троје и више деце, да сви људи у Краљеву могу да раде и зараде. 

Како је појаснио, не може неко да ради пет дана у недељи, да остаје и после 
радног времена, али и суботом, понекад и недељом, и да буде неупоредиво мање 
плаћен у односу на своје колеге из других градова.  

„У том случају, ако неко ради за толико мало новца, отвара се могућност да 
тај човек буде корумпиран, да зарађује новац нечасним радњама, а сигуран сам да 
грађани то не желе. Ово су часни и поштени људи који желе да посвећено раде у 
интересу грађана, али и да имају зараде које су колико-толико пропорционалне 
раду који они свакодневно улажу“, изјавио је др Терзић, па подсетио да Градско 
веће града Краљева заседа скоро сваке недеље и доноси важне одлуке за грађане. 

 Градоначелник истиче да су седнице Градског већа само део посла јер, поред 
тога, краљевачки већници обављају читав низ других активности. 

„За разлику од људи који чине Градски одбор Здраве Србије и сматрају да се 
рад своди само на подизање руку и доношење одређених одлука, ја им кажем да то 
није тако. Потребно је да се та одлука припреми, да се утврди много решења и да 
се помогне грађанима. Треба да се пронађе начин како изаћи у сусрет вртићима, 
основним и средњим школама, а нарочито, у овој ситуацији, помоћи и Дому 
здравља Краљево, изаћи у сусрет Општој болници 'Студеница',  завршити градњу 
зграде Завода за јавно здраве Краљево... Треба наћи начин како сарађивати у свакој 
ситуацији и у оквиру Оперативног штаба за ванредне ситуације и у оквиру 
Градског штаба за ванредне ситуације и како координисати рад установа и јавних 
предузећа“, изјавио је градоначелник, истичући да ове сложене задатке наши 
већници и помоћници обављају из дана у дан. 
 Др Предраг Терзић је нагласио да успех у граду Краљеву не види само онај ко 

не жели да га види. Он је напоменуо да га представници Телевизије „Мелос“ нису 
контактирали како би могли да чују истину у вези са информацијама о повећању 
плата градских већника, јер их истина и не занима, с обзиром на то да је лаж 
постала начин њиховог функционисања. 

Градско веће ће на наредној седници расправљати о расподели буџета, а с 
тим у вези градоначелник Терзић је истакао да, иако председник Градског одбора 
Здраве Србије у власништву има и телевизију, коју обилато користи како би добио 
политичке поене, о износу средстава који ће бити опредељен било којој медијској 
кући одлучује комисија коју чине стручни људи - новинари и медијски радници, а 
Градско веће ће, као и увек, усвојити предлог комисије. 



 Терзић је подсетио да Српска напредна странка и њен председник 
Александар Вучић верују у рад и у посвећеност, па нагласио да и одборници и 
већници Српске напредне странке у граду Краљеву сматрају да искључиво радом 

може да се дође до успеха.  
„Из дана у дан, годинама радимо како бисмо побољшали живот Краљевчана. 

Тако и у тешким тренуцима, када смо у потпуности отплатили све кредите, 
планирамо нове инвестиције за 2021. годину и неће нас грађани памтити по 

лажима које износе на Телевизији 'Мелос'. Памтиће нас по путевима, мостовима, 
новом павиљону на Гочу, становима за снаге безбедности у Воћаревим ливадама, 
урбаној регенерацији у Доситејевој улици и по ономе што је можда најважније, по 
'Леонију' и 'Тај групи', и још једном понављам - по 6.000 запослених за само четири 

године, по ауто-путу, по отвореном аеродрому, по напретку живота свих грађана“, 
истиче градоначелник града Краљева др Предраг Терзић.     
 


