
Седница Градског већа града Краљева 

 

На седамдесетој ( ванредној ) седници Градског већа града Краљева 

разматрано је двадесет осам тачака дневног реда. Једна од најважнијих је 

Разматрање извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2018. 

годину за период 01.01.2018-30.09.2018. године и утврђивање Предлога закључка 

о усвајању Извештаја за седницу Скупштине града. 

Председник Градског већа, градоначелник града Краљева др Предраг 

Терзић је истакао у свом обраћању представницима медијима да су већници на 

данашњој седници Градског већа усвојили  Извештај о реализацији Одлуке о 

буџету града Краљева за период од 1. јануара до 30. септембра 2018. године, који 

је показао да су приходи који су остварени у првих девет месеци ове године две 

милијарде  триста четрдесет милиона динара, а да су расходи који су у истом 

периоду остварени у износу од две милијарде сто деведесет милиона динара.“ За 

првих девет месеци ове године остварили смо суфицит од сто педесет милиона 

динара, али још занимљивије јесте поредити приходе, у првих девет месеци ове 

године, у односу на приходе које је град остварио у првих девет месеци претходне 

године“ појаснио је градоначелник, а затим додао : „ Ми смо ове године остварили 

приходе веће у износу  од двеста шездесет милиона динара, што је изузетан 

успех, јер  то представља више од десет процената раста прихода у само једној 

буџетској години.  То смо успели,   на тај начин, што смо остварили већи приход од 

пореза на имовину, износ је  двадесет два милиона динара, али не треба 

заборавити да смо  2017. године остварили већи приход од пореза на имовину 

него у 2016. години. Ове године смо приходе и увећали са отварањем погона 

„Леонија“ и „Тај групе“ и очекујем да ће, овај приход, тек расти у 2019. и 2020. 

години. Остварили смо приход од шездесет милиона динара као донацију Центра 

за међународну сарадњу и развој Републике Словеније за куповину лед светиљки, 

где нам се враћа тридесет процената целокупног пројекта и тиме умањујемо онај 

новац који је неопходан да  ми као град обезбедимо за ове намене.У септембру 

прошле године, ми смо за јавну расвету издвојили преко тринаест милиона 

динара, а ове године, у септембру, то је тек нешто више од седам милиона 

динара. Када овај пројекат буде завршен, до краја, ми ћемо имати још веће уштеде 

у буџету града Краљева и омогући ћемо да новац уштеђен по овим основама 

улажемо у инфраструктурне пројекте.“ 

Затим је градоначелник др Предраг Терзић образложио усвајање пете тачке 

дневног реда Разматрање Нацрта одлуке о усвајању предлога Концесионог акта за 

поверавање обављања градског и приградског превоза путника на територији 

града Краљева и утврђивање Предлога одлуке за седницу Скупштине града 



истакавши да до кашњења у усвајању ове Одлуке није дошло због  Градског већа 

или Скупштине града Краљева, већ због Комисије за приватно јавно партнерство 

код које је чекао наш Предлог студије градског јавног превоза на територији града 

Краљева. С обзиром да је Комисија за приватно јавно партнерство дала 

сагласност на овај акт, он се  нашао на дневном реду Градског већа. “ Ми смо овим 

актом предвидели више критеријуме за понуђаче, боља возила, возила са еуро 

пет моторима, педесет процената возила мораће да има еуро пет моторе чиме 

подижемо квалитет градског јавног превоза и омогућавамо виши конфор за све 

наше суграђане који користе овај вид превоза“ објаснио је градоначелник Терзић, а 

затим додао : „Оно што је јако битно јесте да је концесиони акт предвидео нижу 

цену градског јавног превоза на територији града Краљева, дакле уместо 

садашњих 59 динара, концесиони акт је предвидео цену од 45 динара. Међутим, то 

не значи да ће то бити коначна цена, јер ћемо кроз један отворени поступак 

различитим транспортним предузећима омогућити да се такмиче како би град на 

дужи временски период добио квалитетан превоз, а цене субвенција биле ниже и 

тиме мање средстава издвајали из буџета града Краљева.Овим документом смо 

предвидели више полазака ка одређеним местима, али и омогућили грађанима 

Обрве, Цветака, Милочаја, Врбе, Брезне да и они имају градски јавни превоз, јер 

до сада су ова места била заобилажена. Наш интерес је да грађани имају добар 

градски и приградски превоз,а да то град што је могуће мање кошта“ завршио је 

своје излагање по овој тачки дневног реда градоначелник. 

По шестој тачки дневног реда Разматрање Нацрта одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну 

оплодњу, и утврђивање Предлога одлуке за седницу Скупштине града Краљева 

градоначелник је дао следеће објашњење : „ Границу за други покушај вантелесне 

оплодње, али други покушај који финансира град Краљево, смо померили са 

четрдесет четврте године жене на четрдесет осму. Тиме смо омогућили женама 

које имају више од четрдесет четири године да могу да постану мајке. Медицина 

каже да жене путем вантелесне оплодње могу да остану трудне и у каснијим 

годинама, а одлука других градова јесте таква да су неки ову границу померили 

чак и до педесет година. Многе наше суграђанке да би обавиле вантелесну 

оплодњу одлазе и у друге земље. Често чујемо да одлазе у Праг, у Чешку 

Републику или нека друга места. Ми смо желели, да оне жене које не могу да 

постану мајке помоћу вантелесне оплодње у Србији,  имају могућност да оду у 

иностранство. После доношења документације, преведене на српски језик, ми 

ћемо платити онолико новца колико плаћамо за те услуге и у Србији. Уколико цена 

буде виша, они ће морати да обезбеде додатни извор финансирања“.  

Седма тачка дневног реда Разматрање Нацрта одлуке о приступању града 

Краљева у чланство Удружења „ Покрет за децу три плус“ из Чачка, и утврђивање 



Предлога одлуке за седницу Скупштине града се односи на следеће, објаснио је 

градоначелник : „Ми смо један од градова који је одлучио да приступи Удружењу 

три плус, Удружењу мајки које имају троје или више деце, тако да ће све мајке са 

троје и више деце од града Краљева добити једну картицу, уз коју ће моћи да 

добијају попусте у најразличитијим продавницама и фирмама. Овом покрету 

приступиле су многе продавнице, где можете купити пелене за децу, одећу и обућу 

за малишане, рачунаре и рачунарску опрему. Када одборници Скупштине града 

усвоје ову одлуку, ми ћемо разговарати са спортским клубовима са територије 

града Краљева, које ми помажемо из буџета, како би они дали попуст да деца 

тренирају и кошарку, и рукомет, и одбојку, и фудбал, да деца могу да оду на 

утакмице и добију карте са попустом или потпуно бесплатно.Позваћемо и све 

краљевачке фирме од стоматолога, аутомеханичара, аутолимара и друге да 

приступе овој акцији.Ово је тест хуманости не само за град Краљево, него и за све 

приватнике у овом граду и за све становнике Краљева“  завршио је градоначелник 

излагање по овој тачки. 

За двадесет седму тачку дневног реда Разматрање Предлога  решења о 

коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 700.000,00 динара за 

трошкове превоза из складишта у Панчеву, трошкове осигурања робе у превозу, 

трошкове складиштења и обезбеђења 206.250 кг минералног ђубрива, и 

доношења Решења  градоначелник је изнео следеће појашњење: „ Влада 

Републике Србије је донела одлуку да граду Краљеву донира чак 206 тона 

минералног ђубрива, па смо на данашњој седници Градског већа определили 

700.000 динара за транспорт ђубрива из Панчева и његово складиштење у 

Краљеву. Критеријуми по којима ће се расподељивати су прописани закључком 

Владе и ми ћемо нашим воћарима расподелити ово ђубриво по њима“. На крају 

излагања градоначелник је позвао воћаре да се оног тренутка, када ово вештачко  

ђубриво буде допремљено у Краљево пријаве, јер је наш циљ да расподелимо 

свих 206 тона, а не да га враћамо Републици и републичкој Дирекцији за имовину. 


