05.07.2019.
Расподељена средства пољопривредним газдинствима, летње баште већ од 1.
фебруара, разматране жалбе грађана...
Дневни ред деведесет пете (ванредне) седнице Градског већа града
Краљева бројао је 11 тачака.
Већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама
и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним
површинама. Како је председавајући Градског већа, градоначелник Краљева др
Предраг Терзић, објаснио, измене и допуне подразумевају одређене промене, а
најважнија се односи на период када могу да буду постављене летње баште на
јавној површини. Он је подсетио да је то био период од 1. априла до 1. новембра,
који је сада проширен.
„Имали смо већи број жалби угоститељских радњи у периоду када је
температура ваздуха била виша од просечне, када су били сунчани дани, и то у
фебруару и у марту. Управо из тог разлога, а на предлог угоститељских радника,
донета је измена ове одлуке, која предвиђа да мањи монтажни објекти могу да
буду постављени на јавним површинама већ од 1. фебруара, закључно са
последњим даном новембра“, рекао је Терзић.
Други захтев, према речима градоначелника, односио се на могућност да
мањи монтажни објекти буду постављени на јавним површинама у току читаве
године, али с обзиром на то да План детаљне регулације центра града не
предвиђа ову могућност, овај предлог је одбијен.
„Угоститељи су током фебруара, марта, новембра, када је лепо време,
постављали баште на јавној површини. Након тога су комуналне службе града
Краљева кажњавале ове угоститељске радње. Чињеница је да смо на тај начин
пунили градски буџет, али наш циљ није да пунимо буџет искључиво од такси, већ
да привредницима дозволимо све оно што им омогућава закон. Ако закон даје
такву могућност, ми можемо да променимо одлуку, да исто што је законом
допуштено омогућимо и одлуком и да на тај начин, легално, на основу накнаде, на
основу легалних прихода, пунимо буџет града, а не да зарађујемо на основу тога
што ћемо кажњавати грађане или угоститељске објекте“, образложио је
градоначелник.
Градско веће је донело Програм о изменама и допунама Програма за
постављање плажних барова. Градоначелник је изјавио да је ова одлука само
усклађивање са одлуком која више не предвиђа могућност закупа већ накнаду:
„Ради се о промени врста извора прихода, која је предвиђена новим
законским прописима. Из тог разлога мењамо одлуку, а после одлуке мењају се и
правилници који се, у ствари, само усклађују са њом.“
Чланови Градског већа су донели Решење за доделу средстава за
подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за
2019. годину по расписаном Јавном огласу. По истеку рока за пријаву, комисија је
заседала и донела одлуку, а већници су прихватили предлог стручних служби о
обезбеђивању средстава за пољопривреднике.

„Као и прошле године, новац су добили млади људи који живе на селу и,
што је најважније, већ другу годину заредом немамо понављање оних који
добијају. Годинама смо имали исте људе који су сваке године добијали 400, 500,
600.000 динара, једне године, друге, треће, пете, седме... А са друге стране, други
људи који су конкурисали су и прве и друге и треће и пете и седме године
добијали мали износ средстава или уопште нису добијали подршку из буџета
града Краљева. Последње две године се то у потпуности променило и, што је јако
важно, млади људи, људи којима је потребна подршка, којима је неопходно изаћи
у сусрет, добијају средства из буџета града. Надам се да ћемо као град који, у
складу са висином свог буџета, можда и највише својих средстава издваја за
пољопривреду у Републици Србији, наставити да помажемо својим
пољопривредним произвођачима. Обезбеђиваћемо новац за младе људе који
желе да остану и да живе на селу и надам се да ћемо коначно успети да
омогућимо онима који живе на селу да могу лепо да живе од пољопривреде.
Мислим да, уз подршку државе и субвенције које обезбеђује Министарство
пољопривреде, и уз овакву подршку града Краљева, на селу може да се живи
сасвим пристојно“, сматра градоначелник.
Краљевачки већници су разматрали и жалбе грађана изјављене на решења
Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности и
Одељења за друштвене делатности Градске управе града Краљева, као и
Комисије за доделу стипендија студентима града Краљева за школску 2018/2019.
годину.
Градоначелник је истакао да је неколико жалби које се тичу расподеле
средстава из Фонда „Анђелко Савић“ уважено зато што су биле основане.
„Троје деце која су се пријавила на конкурс, након тога упутила жалбу
Градском већу, учествоваће у расподели средстава односно добиће новац који
заслужују“, посебно је истакао Терзић додавши да, када се ради о расподели
средстава за стипендије града Краљева, има жалби које су неутемељене.
„Прошлог пута смо усвојили жалбу која је приказала одређене
процедуралне недостатке саме одлуке, након чега је сачињена потпуно нова
одлука. Међутим, подносилац жалбе ни после поновног доношења одлуке није
ушао у ред студената који су добили новац, подношење жалбе се наставило
унедоглед и управо из тог разлога студенти града Краљева још увек нису добили
стипендије које им припадају“, изнео је детаље градоначелник и додао:
„На данашњој седници Градског већа смо договорили да, пошто је ова
жалба данас одбијена, а ми смо претходно спремили све уговоре, очекујући да их
потпишемо са студентима, чим она постане правноснажна, позваћемо студенте да
са њима потпишемо уговоре и одмах након тога ћемо им уплатити све заостале
стипендије за претходних шест месеци“, поручио је градоначелник, обративши се
студентима:
„Још једном се извињавамо студентима. Овде се једноставно ради о
људима који искоришћавају могућност да се жале и због једне особе сви други
студенти морају да чекају јул како би добили новац. Ово је злоупотреба закона и
мени је веома жао што се ово догодило и што су студенти града Краљева, који су
најбољи студенти са највишим просеком, оволико морали да чекају.“

