07.11.2018.
Градско веће
На седамдесет првој (ванредној) седници Градског већа града Краљева,
пред већницима се нашло 19 тачака, међу којима и две које ће одборници
Скупштине града Краљева разматрати на седници заказаној за 8. октобар 2018.
године.
Како је истакао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић након
седнице Већа, прва се односи на подизање споменика краљу Стефану Немањићу
Првовенчаном на Тргу Светог Саве у нашем граду.
„С обзиром на то да је иницијатор идеје за подизање овог споменика
председник Републике Србије Александар Вучић, председник Одбора за
подизање споменика биће генерални секретар председника Републике Никола
Селаковић. Ја ћу, као градоначелник града Краљева, бити његов заменик, а у
чланство овог Одбора ући ће и еминентни историчари, два доктора историјских
наука, двојица урбаниста и директор Завода за заштиту споменика културе у
Краљеву“, изнео је детаље градоначелник.
„До сада нисмо имали ниједну улицу, ниједну школу, ниједан други објекат
који носи име Стефана Првовенчаног, при том не мислим на установе. Неопходно
је да имамо више и улица и споменика који ће се односити на нашу историју.
Имамо Трг Светог Саве, ОШ „Свети Сава“, што не значи да у будућности нећемо
размишљати и о подизању споменика Светом Сави. На Тргу Светог Саве ће се,
уколико се, наравно, одборници сложе, налазити споменик Стефану Немањићу
Првовенчаном, а требало би у будућности да размишљамо и о месту где бисмо
могли да изградимо споменик Светом Сави. И Свети Сава и Стефан Првовенчани
заслужују да имају своја обележја у граду Краљеву и ми ћемо као одговорна власт
радити и у будућности на томе“, поручио је градоначелник истакавши да теза по
којој на Тргу Светог Саве треба да буде споменик Светом Сави, не мора да стоји
„због тога што знамо да је и споменик кнезу Михајлу подигнут на тргу који се данас
зове Трг Републике, а у време монархије се звао Позоришни трг, а не Трг Кнеза
Михајла“.
Чланови Градског већа су донели Мишљење којим се Скупштини града
Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Александар Вучић –
Србија побеђује“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка „Предлог одлуке о
општим условима за одржавање и коришћење јавног локалног водовода у сеоским
насељима на територији града Краљева“.
Градоначелник је подсетио на то да постоји велики број сеоских водовода
који се не налазе у систему градског јавног водовода.
„Определили смо одређена средства како би водовод у Матарушкој Бањи
припојили градском систему водоснабдевања. Радови су у току како би сви
становници Матарушке Бање могли да пију хемијски и бактериолошки исправну
воду. Међутим, у другим местима која су удаљена од града и где не постоји
могућност за њихово припајање градском јавном водоводу, биће неопходно да се
сеоски водоводи поново изграде или реконструишу у складу са пројектима, и да,
када добију грађевинску и употребну дозволи, њих преузме на управљање ЈКП
„Водовод“ Краљево“, изјавио је градоначелник напоменувши да је, будући да град

Краљево има највећу територију у Републици Србији, после Београда, од 1.530
km2, и број ових водовода немерљиво већи него у другим општинама и градовима
у Србији.
„Број од 1.300 водовода обухвата све, чак и индивидуалне изворе
водоснабдевања појединих домаћинстава, али број водовода који улазе у ову
категорију је сигурно 130 и биће потребно сигурно много година како би сви
добили употребну дозволу и преузело их наше јавно комунално предузеће. То је
сложен посао и што се тиче грађевинских радова и имовинско-правних односа које
је неопходно решити пре него што се уђе у извођење радова“, објаснио је др
Предраг Терзић.
Градоначелник је навео да је град веома брзо реаговао када се појавио
проблем у Ушћу, обезбеђивањем цистерни и извођењем радова како би мештани
Ушћа имали квалитетну воду за пиће.
„Град прискаче у помоћ увек када је то непходно и решава овај проблем,
али да би проблем био трајно решен, неопходно је да се изгради нова водоводна
мрежа и да се реконструише постојећа, али у складу са грађевинским пројектом.
Ми смо пројекат припремили, преостало је да се пронађе извориште и да се
земљиште на ком се извориште налази купи, односно да град Краљево постане
власник тог дела парцеле и након тога ћемо конкурисати за добијање средстава
од Канцеларије за управљање јавним улагањима како бисмо коначно решили
проблем овог места“, казао је Терзић.
На седници Градског већа донето је и Решење за доделу подстицајних
средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2018. годину.
Укупно 20 домаћинстава је добило новац, осам милиона динара.
„Надам се да ће ова средства бити правилно утрошена, а Комисија која је
пре неколико месеци изашла на терен, утврдила је како су трошена средства која
су наша сеоска домаћинства добила током 2017. године. Град Краљево је
издвојио у три буџетске године - 2016, 2017. и 2018, укупно 22.000.000 динара за
развој сеоског туризма и мислим да је развој приметан, поготово на Рудну, у
Лопатници, Гледићу, и да многа домаћинстава сада живе од сеоског туризма“,
нагласио је градоначелник уз напомену да домаћица са Рудна више не мора
кајмак и сир да носи до Краљева читавих 100 километара, већ сада може да
прода у свом или у домаћинству свог комшије.
„То је много утицало на развој ових места и град ће наставити да помаже
развој сеоског туризма, с тим што ће морати, о чему је било речи на седници
Градског већа, да промени критеријуме, јер ми се чини да се сада превелики број
људи јавља на овај конкурс, а да многи од њих не желе да се баве сеоским
туризмом, већ да искористе средства која град опредељује за ову намену“,
прокоментарисао је председавајући Градског већа.
Град Краљево је искористио средства добијена од Министарства задуженог
за популациону политику и демографски развој, уздружујући их са сопственим
средствима, и 3.250.000 динара расподелио за оснаживање жена на руралном
подручју. Петнаест жена је добило укупно 3.250.000 динара, по 250.000 динара.
„Мислим да је ово велика помоћ и још једна у низу помоћи коју
опредељујемо за развој села, за пољопривреду, развој сеског туризма,

оснаживање жена на селу, куповину противградних ракета и за обезбеђивање
новца противградним стрелцима“, поручио је Терзић.
Веће је донело и Измене и допуне Програма коришћења средстава
буџетског фонда за саобраћај града Краљева за 2018. годину.
Како је истакао градоначелник, с обзиром на то „да је наша намера да
приликом измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта и других
измена и допуна оних докумената који се тичу расподеле финансијских средстава
покушамо да искористимо ова средства до последњег динара односно да, када
схватимо да пројекат не може да се реализује, тај новац преусмеримо у друге
намене, али које су такође значајне за наше грађане, одлучили смо да средства
која имамо на позицији Савета за безбедност саобраћаја града Краљева
преусмеримо како бисмо изградили тротоар поред ОШ „Светозар Марковић“ у
Улици цара Душана и како бисмо извршили друге инфраструктурне радове,
поготово поред школа, и како би наши најмлађи суграђани и школарци ишли
безбедно у школу и могли безбедно да се из школе враћају касно кућама“.
Већници су разматрали и жалбе грађана изјављене на решења одељења
Градске управе, Центра за социјални рад, као и захтеве грађана упућене Градском
већу.

