12.09.2018.
Средства пољопривредницама и пољопривредницима, за санацију стамбених
објеката...
Након 66. (ванредне) седнице Градског већа града Краљева, на којој су
већници разматрали 24 тачке, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић
се осврнуо на неколико тачака које су привукле и највише пажње медија.
Чланови Градског већа града Краљева су донели Решење о одобрењу
доделе средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину
пољопривредних газдинстава у 2018. години по расписаном Јавном огласу од 12.
јула 2018. године.
Градоначелник је подсетио на то да је град ове године определио
33.000.000 динара за пољопривреднике. Претходном расподелом је подељено
27.000.000 динара за све који су се пријавили по првом конкурсу. С обзиром на то
да је преостало 6.000.000 динара, расписан је нови конкурс и нова 33
пољопривредника су добила новац – 5.800.000 динара.
„Претходне године је 120 пољопривредника добило новац за развој
пољопривреде, ове године 180. За разлику од претходне, када је много људи
живело у центру града и у приградским насељима, а имало имовину на селу, ове
године највећи број пољопривредника живи у месту у коме се бави
пољопривредом, сточарством, повртарством, воћарством. Мислим да је веома
важно да младе људе оставимо на селу и да млади људи раде за своја
домаћинства и доприносе развоју домаћинстава и места на коме се налазе
парцеле“, рекао је градоначелник.
Већници су усвојили и Закључак о усвајању Извештаја о процени штете од
елементарних непогода - поплава и клизишта које су задесиле град Краљево јула
и августа 2018. године.
Како је објаснио градоначелник, постоје законски предуслови за добијање
републичке помоћи за санирање последица елементарних непогода и неопходно
је да штета на територији јединице локалне самоуправе пређе износ од 10 одсто
буџета те локалне самоуправе.
„Наша штета је знатно мања, тако да нисмо добили та средства, али смо
успели да обезбедимо средства као помоћ Владе Републике Србије, која ће се
користити за санацију искључиво стамбених објеката. Штета процењена на
стамбеним објектима је 3.000.000 динара и биће обезбеђена од Владе. Штету на
инфраструктури ћемо заједничком сарадњом града и Канцеларије за управљање
јавним улагањима решавати. Успели смо да у периоду важења ванредне
ситуације решимо највећи број ургентних проблема – реконструишемо путеве,
обезбедимо их од клизишта и решимо све оне проблеме које је било неопходно
решити у најкраћем могућем року. Сада је неопходно да преко Канцеларије
обезбедимо новац за мостове који су оштећени, као и другу инфраструктуру. Овим
се показује добра сарадња града Краљева као јединице локалне самоуправе са
иницијативом и Владе Републике Србије и очекујем да ћемо опет успети да
обезбедимо новац за Краљево“, истакао је градоначелник истакавши да је
очигледна разлика између некадашњег металног моста који спаја Мошин Гај и
Јовац и новог, ширег, са обалоутврдом.

„То је модел како радити убудуће – када дође до оштећења, треба на време
изаћи на терен, констатовати штету, проценити вредност, у најкраћем року
припремити документацију и конкурисати за средства. Управо то радимо изменом
Програма уређивања грађевинског земљишта, што не значи да ће бити новог
ребаланса буџета. Заправо прерасподелом средстава омогућавамо асфалтирање
и инвестиционо одржавање оних путних праваца који нису ушли у мрежу локалних
путева до доношења нове одлуке у складу са новим законом, а с друге стране
успевамо и да обезбедимо новац за пројекте, за Геронтолошки центар, за
мостове, све друге објекте којима је неопходна реконструкција и где ћемо у
најкраћемо року обезбедити пројектну документацију како бисмо конкурисали за
средства Владе Републике Србије. Град нема довољно срдстава да реши све
инфраструктурне проблеме, да изградимо све путеве, све мостове,
реконструишемо све објекте које је неопходно у нашем граду, зато морамо да се
обратимо Републици. Поред подршке, коју несумњиво имамо, морамо да имамо и
пројекте. Очекујем да ћемо у Програму уређивања за 2019. годину имати више
новца баш за пројекте јер сваки динар који уложите у пројекте враћа се
вишеструко“, поручио је градоначелник Терзић.
Чланови Градског већа су донели Правилник о додели подстицајних
средстава у циљу економског оснаживања жена са руралних подручја града
Краљева у оквиру пројекта Спровођење мера популационе политике јединица
локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.
Председавајући Градским већем је истакао да је усвојен правилник који ће
омогућити расподелу износа већег од 3.000.000 динара за жене које живе на селу,
које се баве пољопривредом и предузетништвом, како би оне могле да привуку
средства која ће уложити у ову област.
„Град се свесрдно залаже за помоћ селу која се не своди више само на
изградњу путева и канализационе и водоводне мреже. Није довољно само
људима омогућити брзу комуникацију са градом, већ наћи начин да људи на селу
живе од свог рада, не долазе у град да раде у фирмама за мале износе средстава
и да највећи део новца потроше на путовања од куће до града. Обезбеђујемо
значајна материјална средства за развој пољопривреде и по проценту средстава у
односу на висину буџета који опредељујемо за развој пољопривреде, ми смо
засигурно први град у Србији. Ми смо пионири у издвајању средстава за развој
сеоског туризма“, рекао је градоначелник нагласивши да је за последње три
године издвојено укупно 22.000.000 динара, што је умногоме помогло домаћиним
на Рудну, у Лопатници, Гледићу... Обезбеђујемо новац и женама које живе на
селу, желе да покрену производњу, да се баве пољопривредом и оним женам на
које се не води домаћинство, али живе у селу. Додатне поене добијају
домаћинства у којима живе мала деца јер су она будућност места у којима живе.
Желимо да покажемо да осим у граду може веома добро да се живи и на селу, и
то у селу које има добру инфраструктуру, где се добри домаћини развијају и
постају то уз помоћ града“, поручио је др Предраг Терзић.
Он је подсетио на то да је град Краљево са Врњачком Бањом и Рашком
конкурисао код Министарства задуженог за мере популационе политике и да су
добили укупно 47.000.000 динара, а град Краљево 27.000.000.

„Наше учешће у укупном износу средстава је нешто више од пет милиона
динара, а новац ће бити искоришћен за опремање вртића на Берановцу.
Обезбеђен је и новац за реконструкцију терена за кошарку, рукомет и балон салу,
а град је из текуће буџетске резерве издвојио додатних 2,5 милиона динара како
би сва деца која долазе на Гоч у школи у природи и на рекреативну наставу могла
да уживају у новом објекту ДО „Гоч“ и у новим теренима. Гради се и подземни
далековод, поставља оптички кабал, имамо започете инфраструктурне пројекте,
новац од другог министарства... Мислим да ће Гоч имати сасвим другу слику у
односу на пре и да ће сва краљевачка деца ићи на Гоч. Са новим капацитетима,
новим изгледом, више неће бити ниједног разлога да ико говори да је боље ићи на
неку другу планину“, поручио је градоначелник говорећи о утрошку средстава
добијених за примену мера популационе политике.

