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Средства за удружења грађана и државно стрељачко првенство, нов начин
обављања делатности градског јавног превоза...
На осамнаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева већници
су разматрали 34 тачке.
Између осталог, разматран је предлог одлуке о распоређивању средстава
за суфинансирање пројеката удружења по јавном позиву града Краљева, што је,
како је изјавио градоначелник Краљева др Предраг Терзић, изазвало полемику
међу члановима Градског већа. Реално, сматра градоначелник, постоји проблем
што су удружења грађана која окупљају особе са инвалидитетом остала ускраћена
за одређени износ средстава.
„Без сваке сумње, ради се о проблему у функционисању ових удружења
грађана. Комисија је свој посао урадила у складу са Одлуком о расподели
средстава удружењима грађана, коју је усвојила Скупштина града Краљева у
децембру прошле године, и мислим да неће бити примедби на њихов рад, јер су
они у потпуности радили у складу са одлуком. Међутим, проблем настаје због тога
што одређена удружења, која у сваком случају треба да постоје, и која окупљају
оне особе које имају посебне потребе, нису добила никаква материјална средства,
јер број бодова који су остварила пишући пројекте и образлажући своје активности
није довољан да би могла да уђу у финансирање града Краљева“, образложио је
градоначелник.
Како је истакао, град мора да ради на решавању овог проблема.
„Једна од могућности је да едукујемо те људе тако што ћемо направити
радионице на којима ће им бити објашњено како треба да напишу пројекте и да на
основу добрих пројектних активности могу да остваре одређена средства. Можемо
и да изменимо одређене одлуке, на првом месту Одлуку о распоређивању
средстава удружењима грађана. Неспорно је да проблем постоји, да одређена
удружења нису добила новац, и да ћемо морати да видимо како овај проблем да
решавамо“, рекао је градоначелник, наводећи да је било проблема што су нека
удружења сматрала да је град у обавези да финансира њихов рад.
„Програмом о суфинансирању програма рада грађана, дефинисано је да
они новац добијају на основу пројеката којима предвиђају своје активности
задовољења потреба одређеног броја људи у некој од области које
суфинансирамо и за то добијају средства. Међутим, пројекти које оцењујемо нису
били довољно добри и ова удружења су остала ускраћена за нека средства“,
објаснио је др Предраг Терзић.
Он је рекао да начин за решавање овог питања мора да се нађе, да кроз
разговор представника тих удружења и градских власти мора да се дође до
решења проблема људи који имају посебне потребе, нагласивши да су одређене
потребе ових категорија већ реализоване кроз средства која град опредељује по
другим основама.

За суфинансирање пројеката удружења грађана у нашем граду, по првом
јавном позиву, из градског буџета ће бити издвојено 6.000.000 динара, од укупно
12.000.000 динара предвиђених за целу годину.
Поред расподеле средстава удружењима грађана, градоначелник се
осврнуо и на расподелу средстава за спорт – Стрељачком савезу Краљево у
износу од 200.000 динара на име подмирења трошкова везаних за организовање
државног првенства у стрељаштву у Краљеву у марту ове године.
Градоначелник је подсетио на то да град средства за спорт опредељује за
редовно функционисање клубова, спортских организација и удружења, а други
део за друге програмске активности.
„Савезу смо, непосредно из буџета, определили 200.000 динара за
одржавање државног првенства. Поред тога, дајући бесплатно на коришћење
халу, која кошта 80.000 динара по дану, ми смо помогли одржавање овог
првенства Србије са још 240.000 динара. Град није помогао само са 200.000, већ
са додатних 240.000 за коришћење хале спортова“, изјавио је градоначелник
Краљева.
Као још једну веома важну тачку коју су краљевачки већници разматрали,
градоначелник је издвојио Предлог решења о поверавању обављања делатности
јавног линијског превоза путника на територији града Краљева. Како је рекао,
решење донето на седници Градског већа у децембру 2016. године, у складу са
променама Закона о комуналној делатности, мора да буде измењено.
„До сада је било дозвољено да се градски јавни превоз може обављати, у
случају када град нема регистровано предузеће које се бави том делатношћу, у
договору са приватним превозницима, кроз јавну набавку или кроз приватно-јавно
партнерство. Промене Закона о комуналним делатностима омогућиле су да се
градски линијски превоз обавља искључиво путем приватно-јавног партнерства. У
складу са тим, ми ћемо започети процедуру“, саопштио је градоначелник.
Он је образложио да је јавна набавка бржа и да на тај начин за краће време
грађани могу да добију добар и квалитетан градски јавни превоз, међутим,
променама закона та могућност више није могућа.
„Зато смо се определили за приватно-јавно партнерство. Процедура неће
бити ни кратка ни лака. Чекаћемо сигурно седам-осам месеци за долазак новог
превозника, а до тада ће грађани у местима у којима нема линије морати да се
стрпе, уколико не буде постојала сагласност обе уговорне стране да дође до
промена реда вожње. До тада све остаје по старом. Морамо поштовати законску
процедуру“, закључио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.

