Седница Градског већа
„На данашњој шездесет другој седници Градског већа разматрали смо
двадесет четири тачке које се налазе на предложеном дневном реду и једну тачку
као допуну дневног реда.Усвојили смо три планска документа , мештанима Врбе
најзначајнији План генералне регулације овог насеља, али веома важно питање
јесте План генералне регулације насеља Јарчујак, јер он предвиђа изградњу
кружног тока као подстицај инвестицији фабрике „Леони“ која ће се налазити на
самом крају Ратарског имања“ истакао је градоначелник града Краљева др
Предраг Терзић у свом обраћању медијима.
Своје излагање је наставио нагласивши да су значајна материјална
средства у износу од пет милиона осамсто десет хиљада динара опредељена за
реконструкцију Дома културе у Рибници за потребе одржавања наставе ОШ
„Свети Сава“ и додао да је „члан Градског већа задужен за област образовања
неколико месеци уназад разговарао са родитељима,а о целокупној инвестицији на
време је обавештена и директорка Основне школе „Свети Сава“ преко Вука
Коњикушића који је био спона између града Краљева и Канцеларије за
управљање јавним улагањима која финансира овај пројекат. Ми смо девет
милиона динара определили предлогом буџета за 2018. годину за рушење
постојеће зграде Основне школе „Свети Сава“, а ребалансом буџета предвидели
смо и педесет милиона динара средстава за почетак изградње нове зграде
основне школе, значи девет милиона динара су из буџета града Краљева, дакле
ради се о нашим средствима, а педесет милиона динара долази од Канцеларије
за управљање јавним улагањима која ће финансирати комплетну изградњу нове
зграде ове основне школе.
„На овој седници Градског већа, члану Градског већа Милуну Јовановићу
определили смо и нов ресор, популациону политику“ истакао је градоначелник др
Предраг Терзић, а затим појаснио „Град Краљево конкурише на великом броју
конкурса које расписују министарства у саставу Владе Републике Србије, установе
чији је оснивач држава Србија и други органи.......Као што знате ми смо
конкурисали и код Министарства за популациону политику заједно са општинама
Врњачка Бања и Рашка, а уз подршку Завода за јавно здравље града Краљева,
Дома здравља Краљево и Радио телевизије Краљево.Град Краљево је добио
преко двадесет милиона динара , с тим што је његова обавеза да обезбеди нешто
мање од пет милиона додатних средстава. Та средства ће бити искоришћена за
опремање павиљона на Гочу и за опремање новог вртића на Берановцу.Успевамо
да републичким средствима финансирамо локалне потребе и да на тај начин
штедимо новац из нашег буџета, односно да га опредељујемо за друге намене“.

“Ми смо на овој седници Градског већа на иницијатију Јавног предузећа за
уређивање грађевинског земљишта определили средства за појачано одржавање
путева унутар Генералног урбанистчког плана и ван Генералног урбанистичког
плана уз учешће грађана од петнаест процената“ истакао је градоначелник града
Краљева и додао „Ради се о средствима у износу од четрдесет два милиона
петстотина хиљада динара.Трудили смо се да овом иницијативом различите
делове територије града Краљева подједнако развијамо, да се не догоди да у
једном делу Краљева, у неколико села улажемо огроман новац, а да неки други
делови буду потпуно непокривени, односно да се у њима не улажу средства за
нова асфалтирања.Претходне године смо у ове намене определили тридесет пет
милиона динара, а ове године је то четрдест два милиона петсто хиљада динара,
дакле ради се о повећању, а оно о чему треба размишљати јесте да Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину за ове намене определимо
више средстава како бисмо значајније решавали проблем инфраструктуре на
селу“.
Градоначелник града Краљева је истакао да је на једној од претходних
сеница Градског већа направљен јако добар потез, а затим појаснио“ коначно је
одлучено да пољопривредници који конкуришу за средства Савета за
пољопривреду не треба увече да стоје испред зграде Градске управе, да чекају
ред и да у зависности од тога ко ће први други или пети да преда документа, да
зна да ће добити, а онај после њих који је бољи пољопривредник који се више
труди, више ради и улаже више средстава остане без новца зато што је дошао сат
или два после.Сада постоји систем бодовања, конкурс траје месец дана и сви
који су испунили услове добили су средства.Од ових тридесет и три милиона које
смо определили, ми смо успели да расподелимо двадесет седам милиона. Из тог
разлога, поштујући наше пољопривреднике, преосталих шест милиона ћемо
накнадно расподелити“.
На питања новинара о новим радним местима у Краљеву, градоначелник
града Краљева др Предраг Терзић изјавио је: „На седници Скупштине града
изменили смо све урбанистичке планове који су омогућили изградњу фабрике
„Леони“ на Ратарском имању“ , а затим дао објашњење „ С обзиром да је власник
земљишта Република Србија, а корисник је до скоро била Пољопривредно
хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ постоје два модела како би ово земљиште
прешло у власништво фабрике „Леони“.Први модел јесте продаја овог земљишта
кроз јавно надметање, при чему „Леони“ добија одређене субвенције од Владе
Републике Србије.Други модел јесте прављење елабората којим би се овај
пројекат прогласио пројектом од националног значаја .Неопходно је да, по једном
ару земљишта, запослите одређени број људи. Оне производне фирме које
испуњавају ове услове имају могућност да затраже прављење елабората, које је

сачинило и наше Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта, упутило
Влади Републике Србије, која је пре две недеље дала сагласност на овај
елаборат и овај пројекат је проглашен пројектом од националног значаја.Са тог
становишта „Леони „испуњава услове за добијање земљишта. Сада сама фабрика
започиње процес тражења кадра који ће им бити неопходан
за
произвидњу.Наравно, од њихове пословне политике зависи колико ће радника
примити, у којој фази, и сматрам да је то одлична вест за све грађане Краљева“.

О наставку изградње зграда у Доситејевој улици по пројекту урбане
регенерације градоначелник др Предраг Терзић је изјавио” Ми смо потписали
уговор којим се обезбеђује аванс за извођача радова, фирму „Љуба“ из
Параћина.Новац је обезбеђен, он је легао на рачун ове фирме и у понедељак, 16.
јула 2018. године, ће се наставити изградња зграда.За сада су урађени радови
који подразумевају земљане ископе, сада идемо даље са овим радовима и
житељи Доситејеве имају разлога за радост.
После два одлагања манифестације градоначелник др Предраг Терзић
изјављује „ми смо због временских прилика већ два пута одлагали одржавање
ове културно-спортске манифестације.Радило се не само о великим падавинама
које су биле предвиђене за сам дан „Веселог спуста“, већ се радило и о високом
водостају реке Ибар која је могла да доведе до тога да спуст буде апсолутно
небезбедан.На првом месту ми смо отказали „Весели спуст“ два пута због
безбедности учесника „Веселог спуста“,а не толико због самих временсих
услова.С обзиром да ће се у наредне две недеље одржати сличне манифестације
у другим градовима Србије, план је да уколико временске прилике буду адекватне
у недељу, 29. јула 2018.одржимо „Весели спуст“ у Краљеву.

