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Градско веће: средства за економско оснаживање жена у руралним подручјима, за
развој сеоских домаћинстава, улагање у образовање младих...
На шездесет осмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева,
чланови Градског већа су, од 15 предложених, разматрали 14 тачака.
Градско веће је на овој седници расписало Конкурс за доделу подстицајних
средстава у циљу економског оснаживања жена са руралних подручја града
Краљева у оквиру пројекта спровођења мера популационе политике јединица
локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години.
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је подсетио на то да је
град Краљево, на конкурсу ресорног министарства задуженог за област
популационе политике, добио средства која ће бити употребљена за
реконструкцију терена за кошарку, рукомет и балон салу на планини Гоч, за
опремање вртића на Берановцу, али и средства која ће бити употребљена као
помоћ женама на селу које воде пољопривредна домаћинства и која имају децу.
„Намера нам је да обезбедимо новац за развијање њихових
пољопривредних домаћинстава и за опстанак и останак тих жена и тих породица
на сеоском подручју. Мислим да се ово ради први пут не само у граду Краљеву
него и околним градовима, и за ове намене ће бити издвојено 3.750.000 динара –
3.000.000 ће обезбедити држава, а 750.000 динара град. Конкурс ће бити објављен
на званичном сајту града Краљева и на огласној табли“, рекао је градоначелник.
На овој седници Градског већа расписан је конкурс за доделу подстицајних
средстава за развој сеоског туризма на територијиграда Краљева за 2018. годину.
„Определили смо новац за сеоски туризам, 7.000.000 динаара, као и прошле
године. Сви домаћини који имају сеоска домаћинства која се баве сеоским
туризмом и ове године могу да конкуришу. У излагању на седници Градског већа
члан Већа Игор Цветковић је предочио шта су приликом обиласка сеоских
домаћинстава која су добила средства затекли на терену, о каквом побољшању
инфраструктуре се ради, колико је повећан број кревета и број гостију на сеоском
подручју“, изнео је председавајући Градским већем.
„Мислим да се ради о јако доброј подстицајној мери коју град примењује већ
три године, која је показала добре резултате. Из других градова и општина нас
контактирају како би искористили наша искуства. Прве године, 2016, за ову намену
је било опредељено 8.000.000 динара, прошле 7.000.000 и средства је добило 18
домаћинстава“, казао је Терзић.
Градски већници су донели Решење о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве у износу од 1.100.000 динара за потребе куповине 5.000 карата и
гледања филма „Краљ Петар Први“ за ученике свих средњих школа на територији
града Краљева.
„Град је обезбедио новац за куповину карата за све ученике свих
краљевачких средњих школа како би могли да се упознају са српском историјом,
периодом Првог светског рата, голготом коју је српски народ тада претрпео.
Мислим да се ради о веома доброј идеји да се такав филм сними, а град на овај
начин помаже продукцију филма, али и омогућава својој деци да се са историјом
упознају не само кроз сувопарне историјске чињенице, већ и кроз приказ догађаја

који су се завршили пре 100 година, будући да се ове године навршава 100 година
од завршетка Првог светског рата“, објаснио је градоначелник.
Веће је донело и закључке о прихватању иницијативе Јавног предузећа за
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за
изградњу и реконструкцију мреже и објеката водовода и фекалне канализације у
зони надлежности ЈКП „Водовод“ односно изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“
Краљево.
Чланови Градског већа су разматрали и жалбе изјављене на решења и
закључке донете у првом степену, приговоре и захтеве грађана.

