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Седница Градског већа - подстицаји пољопривредницима, ослобађање плаћања у
вртићима током трајања опасности од ширења COVID-19, Краљево прелази на
еколошки чиста горива....
Седам тачака дневног реда сто двадесет шесте (ванредне) седнице
Градског већа града Краљева већници су једногласно усвојили.
Градско веће је расписало Јавни оглас за доделу средстава за подстицаје
инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава у овој години.
Град Kраљево је ове године за те намене обезбедио 25.700.000 динара, при чему,
како би што више људи добило новац, једно домаћинство може да добије највише
200.000 динара, за разлику од претходних година, када је максимални износ био
250.000 динара. Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је подсетио на то да
је донет Правилник, по коме се, према одређеним критеријумима, расподељују
средства, будући да је пре неколико година за добијање средстава било пресудно
који ћете бити у реду за предају захтева.
„Наш циљ је да што већи број пољопривредних газдинстава добије новац.
Правилник важи и односи се на то да додатне поене добијају људи који су млађи
од 40 година, који живе на селу, да се не ради о људима који обрађују своју
дедовину, живе у граду и неретко покушавају да различитим нетачним изјавама
добију средства. Важно је да живите у месту где се налази ваше пољопривредно
газдинство или да живите на селу, да имате мање од 40 година, а додатне поене
добијате уколико имате четврти степен средње стручне спреме или више од тога,
јер смо сматрали да образовани млади људи који живе на селу имају и веће
могућности да овладају знањима која су им неопходна како би обрађивали земљу
односно како би применили нове агротехничке мере. На тај начин ми никога не
искључујемо из могућности доделе ових средстава, већ само позитивно
дискриминишемо неке категорије“, објаснио је градоначелник истакавши да град
Kраљево из године у годину издваја значајна финансијска средства за развој
пољопривреде - од 65 до 70 милиона динара, настојећи да сав новац буде
утрпошен. Како је напоменуо, као што је чињено и раније, ако свих 25.700.000
динара не буде расподељено, Градско веће може поново да распише јавни оглас
за расподелу преосталих средстава.
Према речима градоначелника, поред новца из буџетског Савета за
пољопривреду, град је расподељивао и средства која је добијао из других намена.
Током 2018. и 2019. године, по конкурсу, жене које живе на селу и баве се
пољопривредом добијале су новац од града Kраљева и Министарства задуженог
за демографију и популациону политику. Уз помоћ тих средстава - 200.000,
250.000 или 300.000 динара, куповале су машине које су им биле неопходне и
трудиле се да ојачају своје пољопривредно газдинство.
„Мислим да је град Kраљево у врху градова у Србији према износу
средстава које издваја за пољопривреду. Постоје много већи градови са
неупоредиво већим буџетима који издвајају мањи износ средстава за
пољопривреду. Ми морамо да ојачамо наше село и у те намене смо ове године
издвојили чак 100.000.000 динара само за асфалтирање путева на сеоском
подручју, а 2016. смо за те намене имали свега 35.000.000 динара. Данас улажемо

три пута више средстава за асфалтирање путева на сеоском подручју, као и у
друге облике инфраструктуре. Пун погодак је и развој сеоског туризма. Очекујем
да ћемо ове године на том плану имати још више успеха с обзиром на то да ће
добар део туриста остати у Србији, да ће доћи и у хотеле и у бање и на планине,
али и у наша краљевачка села. То је прилика да људи који живе у местима
удаљеним и 20, 30, 50, 100 километара од центра Kраљева могу да све што од
хране произведу продају у свом домаћинству“, сматра Терзић.
Градски већници су донели и Закључак о ослобађању плаћања економске
цене боравка у Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ Краљево током
трајања опасности од ширења заразне болести COVID-19. Како у одређеном
периоду трајања ванредног стања вртићи краљевачке Предшколске установе нису
радили, родитељи за тај период не плаћају. Градоначелник је подсетио на то да
су, од 11. до 15. маја, само одређене категорије родитеља имале могућност да
децу одведу у вртић, за шта ће и платити трошкове, али они родитељи који нису
имали могућност да своју децу одведу у вртић, због критеријума који су прописани,
тих пет радних дана неће плаћати.
„Не ради се о великој суми новца, али сведоци сте да смо пре неколико
година, због разлике између економске цене вртића и цене коју су плаћали
родитељи, имали низ тужби и да је град Kраљево морао да издвоји веома велика
финансијска средства родитељима за накнаду вишка новца који су платили, али и
као трошкове судског поступка. Одлучили смо да донесемо ову одлуку како у
будућности не бисмо оставили простора било коме да може да тужи град. Некада
тужите због 300, 400, 500 динара, али је проблем у томе што су судски трошкови
изузетно велики, што подиже ниво средстава које град Kраљево треба да издвоји
из буџета. Морамо се одговорно понашати према свом буџету јер је много боље
да тај новац искористимо како бисмо нешто у нашем граду изградили, одређену
инвестицију реализовали, него да дајемо адвокатима за судске трошкове“,
поручио је градоначелник.
Он је подсетио и на то да је Градски штаб за ванредне ситуације на
територији града Краљева, за време трајања ванредног стања, донео низ одлука
које су се односиле на економске услове издавања пословног простора. За оне
локале који су у власништву града Kраљева, без обзира да ли њима управља
Градска управа или неко јавно предузеће или установа, а који су се издавали, при
чему њихови закупци нису могли да обављају своју делатност због мера које је
донела Влада Републике Србије, град Kраљево није вршио наплату закупнине.
Чланови Градског већа су донели Мишљење којим се Скупштини града
Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије“ да се у предложени дневни ред тридесет друге
седнице уврсти Предлог решења о давању сагласности на допуну Програма
пословања са финансијским планом ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2020. годину у
делу који се односи на план инвестиција.
Како је истакао Терзић, град Краљево већ неколико година улаже значајна
финансијска средства како би са мазута прешао на еколошки прихватљива
горива.
„Инвестицијом на Хигијенском заводу ми готово да завршавамо овај процес,
преостаје нам још само да решимо проблем у Зеленој Гори и након тога ћемо у

потпуности прећи на еколошки чиста горива. Јако је важно да започиње и процес
изградње мреже гаса односно гасификација Kраљева ће трајати у наредних
неколико година и на тај начин сва места која се налазе на ободу Kраљева добиће
могућност грејања на гас. Тиме ћемо смањити емисију штетних гасова који настају
сагоревањем дрва и угља и очекујем да ће извештаји које Градско веће усваја о
квалитету ваздуха из године у годину бити све бољи“, поручио је председавајући
Градског већа града Краљева градоначелник др Предраг Терзић.

