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Двадесета седница Градског већа
На двадесетој (редовној) седници Градског већа једна од тринаест
рзматраних тачака био је Предлoг решења о распоређивању средстава за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији града Краљева у 2017. години.
Градски већници су усвојили предлог да 95 одсто средстава, од 15.000.000
динара, опредељених за медије буде издвојено и расподељено на конкурсу свим
медијима, а да пет одсто остаје за посебан програм.
Како је истакао градоначелник др Предраг Терзић након седнице Већа,
већници су на седници настојали да покажу да је комисија, која ће касније на
основу предлога удружења медијских радника бити формирана, и одлучивати о
расподели тих средстава.
„Тако да евентуално незадовољство износом средстава који буде
опредељен за различите медијске куће - новине, веб портале, радио и
телевизијске станице, неће бити кривица чланова Већа, већ се ради о средствима
које опредељује комисија, а Градско веће може само да се сагласи са предлогом
или да га у потпуности одбије без било каквих измена“, објаснио је градоначелник.
Он је додао и да су чланови Градског већа констатовали да је Закон о
информисању у том смислу непотпун и да би било неопходно извршити одређене
измене које би у потпуности омогућиле комисији да независно опредељује
средства, а притом Градско веће не би било у улози немог посматрача који може
само да прихвати или да одбије већ формиран предлог.
Градоначелник се осврнуо на још једну тачку - разматрање Програма
збрињавања напуштених паса за 2017. годину.
С обзиром на то, истакао је Терзић, да Градско веће издваја 12.000.000
динара, кроз Програм заштите животиња и контролисања броја паса на територији
града Краљева, а то су огромна средства, насупрот томе на терену је и даље
велики број паса луталица који се крећу по селима, али и у самом центру града.
„Ми дајемо много новца, а грађани то не могу да примете, виде да проблем
и даље постоји“, каже градоначелник. „Говорило се да велики број паса који бива
пронађен на територији града Краљева потиче са територије општине Врњачка
Бања, Рашка, из околних градова - Чачка и Крагујевца. Проблем свакако постоји и
мислим да мора бити решен кроз сарадњу Одељења за инспекцијске послове Одсека комуналне инспекције и ЈКП „Чистоћа“, у чијем саставу се налази РЈ
'Зоохигијена'“, каже др Предраг Терзић, градоначелник Краљева.

