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Двадесет прва седница Градског већа
На двадесет првој (редовној) седници Градског већа разматрано је осам
тачака.
Једна од њих је била и Нацрт одлуке о мерама за заштиту од буке. Новом
одлуком, данас усвојеном, чији је предлог припремило Одељење за инспекцијске
послове – Одсек за заштиту животне средине, предвиђено је да музика из
угоститељских објеката може да траје до 24 сата и никако после тог времена.
„Овом одлуком нису негирани чланови Одлуке о радном времену
угоститељских објеката, јер је њима и даље допуштено да раде на исти начин као
и до сада. Међутим, неће бити могуће да се у баштама кафића или кафеа на
отвореном музика емитује после 24 сата. Мислим да ће то много значити
грађанима који живе на Кеју, у Омладинској улици, и да ће они, поготову током
летњих месеци, мирније проводити ноћи“, сматра градоначелник Краљева др
Предраг Терзић.
Како је објаснио градоначелник, уколико се ради о манифестацијама или
јавним скуповима, организатори ће морати пет дана раније да се обрате Одсеку за
заштиту животне средине, да добију услове, и на основу тих услова одређиваће се
степен буке и време до када музика може да буде емитована.
Градско веће је донело Решење о образовању Радног тела за израду
предлога такси тарифе. Како је напоменуо градоначелник, до сада је постојала
нека врста прећутног договора између представника такси удружења о најнижој
цени поласка и најнижој цени вожње по ликометру. Међутим, неки од представника
такси удружења су формирали цене испод њиховог договореног минимума.
„Одлучили смо да формирамо радно тело у које ће ући представник
Градског већа, дипломирани економиста који ради у Градској управи града
Краљева, начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и саобраћајнокомуналне делатности, саобраћајни инжењер који ради у том одељењу, али и
представник такси удружења око којег су се сви заједнички сагласили. Они ће на
седници, на основу јасних критеријума, донети најнижу цену поласка и вожње по
километру. Желимо да спречимо нелегалну конкуренцију, да они који би радили
испод минимума трошкова рада не буду нелегална конкуренција онима који
реално постављају цене својих услуга“, нагласио је др Предраг Терзић.
Он сматра да то није у интересу ни грађана, ни града, зато што „сви који
легално послују запошљавају велики број наших грађана, плаћају порез држави,
тако да морамо да пронађемо начин како да заштитимо и раднa места у овом
граду и људе који легално раде свој посао“. На састанку одржаном прошле
седмице са представницима удружења такси превозника, коме су присуствовали
и председник Скупштине града, начелник Рашког управног округа и представници
Саобраћајне полиције и Прекршајног суда, дошло се до договора на који начин ће
се град борити против нелегалних таксиста.
Чланови Градског већа су донели и Закључак о уређивању награђивања
противградних стрелаца – ангажованих лица на пословима противградне заштите

са територије града Краљева у 2017. години.
Градоначелник је подсетио на обећање, дато на састанку са противградним
стрелцима који дејствују на територији града Краљева и представницима
Републичког хидрометеоролошког завода 1. априла, да ће на првој седници Штаба
за ванредне ситуације на територији града Краљева поднети предлог Градском
већу да се донесе закључак којим би се обезбедила додатна материјална
средства за финансирање противградних стрелаца. То је и учињено, тако да се
пред члановима Градског већа нашао предлог закључка о обезбеђивању додатних
материјалних средстава из буџетске резерве за додатно финансирање
притивградних стрелаца.
Ови људи, како је објаснио градоначелник, примају свега 4.000 динара
месечно, од 15. априла до 15. октобра, што је јако мало, а увек морају да носе
станицу, која није нимало лака, како би примали обавештења од РХМЗ када
долазе противградни облаци, увек морају да буду близу противградне станице и
дејствују у најкраћем могућем року, не могу да оду ван места становања и
искористе слободно време како би хтели.
„Решење је да Република, чија је ово надлежност, повећа износ средстава,
али пошто не повећава и даје само 4.000 динара, и ми, као и градови у окружењу Чачак, Крагујевац, проналазимо начине да помогнемо овим људима. Не можемо
то радити кроз привремене и повремене послове с обзиром на то да неко може
бити ангажован на овим пословима максимално 120 радних дана, а да не можемо
запослити више од 10 одсто људи у односу на број запослених у Градској управи.
Зато смо одлучили да кроз награде и признања обезбедимо износ од 24.000
динара за шест месеци, колико обезбеђује и Република. Мислим да ни то није
довољно, али је град помогао максимално колико је у могућности“, образложио је
градоначелник, додавши да је то 2.500.000 динара, јер је неопходно да, за 50
људи, град обезбеди, поред 24.000 динара, и порезе и доприносе.
Чланови Градског већа су донели и Решење о расписивању конкурса за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
инфромисања на територији града Краљева у 2017. години.
Из градског буџета, одлуком Скупштине, опредељено је 15.000.000 динара,
али ће на конкурсу бити расподељено 95 одсто, тј. 14.250.000 динара, а пет одсто
преосталих средстава предвиђено је за тзв. појединачна давања. Најмањи износ
средстава која се одобравају по конкурсу је 100.000 динара, а највећи износ је
3.500.000 динара.
Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или
проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима које се
дистрибуирају или емитују на територији града Краљева и од посебног су значаја
за јавно информисање грађана, укључујући и интернет странице уписане у
Регистар медија.
Конкурс се расписује са циљем информисања јавности о актуелним
дешавањима од значаја за живот свих грађана града Краљева: за привредни
развој и стварање повољнијег привредног амбијента на територији града
Краљева; за теме из области образовања и науке који афирмишу рад образовних
и научних институција; за медијске садржаје из области културе и очувања
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културног наслеђа града Краљева; за медијске садржаје намењени младима, који
промовишу стручна и научна достигнућа, здрав начин живота, ненасиље и значај
спорта на територији града Краљева; за специјализоване медијске садржаје
едукативног типа из области пољопривреде и руралног развоја на територији
сеоског подручја града Краљева; медијске документарно-образовне садржаје у
домену људских права и слобода; специјализоване медијске едукативне садржаје
из области борбе против корупције, као и истраживачке медијске програме у
области борбе против корупције; медијске садржаје значајне за очување
идентитета националних мањина које живе на територији Краљева; медијске
садржаје значајне за инклузију особа са инвалидитетом на територији града
Краљева; медијске садржаје посвећене енергетици, комуналним темама и
промовисању енергетске ефикасности и примера добре праксе на територији
града Краљева; медијске садржаје из области заштите животне средине
(едукативне програме, промоције и заштиту природних ресурса Краљева и
околине); информативно-образовне медијске садржаје из области безбедности и
унапређења стања безбедности на територији града Краљева и медијске садржаје
значајне за информисање грађана о раду органа локалне самоуправе.
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