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Седница Градског већа  
                                                         
На седамдесет петој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 

већници су разматрали двадесет седам тачака дневног реда. Градоначелник 
града Краљева др Предраг Терзић је посебно истакао прву тачку дневног реда 
Разматрање Нацрта Одлуке о буџету града Краљева за 2019. годину, и 
утврђивање Предлога одлуке за седницу Скупштине града нагласивши да је 
потпуно испоштована процедура за усвајање буџета града Краљева за 2019. 
годину. Нацрт Буџета се нашао, на сајту града Краљева, на јавном увиду, који је 
трајао од 14. до 20. децембра 2018. године, када је организована, у сали један 
Градске управе града Краљева,  јавна расправа на којој је било присутно неколико 
грађана. Том приликом је разговарано  о проблемима и о томе шта је неопходно 
унети у буџет. 

„Укупни приходи буџета града Краљева за ову годину износе три милијарде 
осамсто шездесет три милиона динара“ нагласио је градоначелник града Краљева 
др Предраг Терзић, а затим појаснио „постоји велики број обавеза које смо 
пренели у наредну годину, али и средстава која произилазе из суфицита буџета за 
ову годину. Очекује нас завршетак реконструкције Трга српских ратника и 
завршетак реконструкције атлетског стадиона с тим што смо за ову годину 
обезбедили и додатна средства како би у потпуности завршили реконструкцију не 
само трибина, него и подтрибинског простора на атлетском стадиону и изградили 
стазе за куглање и на тај начин бисмо поред нове Хале спортова која је изграђена, 
а након ње и припремљене сале испод западних трибина, сада имали решене 
услове за тренирање и такмичење и других спортова. У Краљеву практично нисмо 
годинама имали адекватне услове за та спортска такмичења на првом месту 
мислим на кик-бокс, на карате, сада и на куглање. Такође, имамо пренету обавезу 
завршетка реконструкције Змајевачке улице, која је отпочела пре седам дана, а с 
обзиром да смо имали и проблем који се тиче Рудничке улице односно нисмо 
имали могућност премештања инсталација од стране Електропривреде Србије. 
Они су  Програмом за 2019. годину  предвидели те радове, тако ћемо моћи 
наредне године да обрадујемо  грађане Рудничке улице“. 

Своје излагање градоначелник др Предраг Терзић је наставио 
појашњавањем прихода истакавши да се „приходи остварују на првом месту од 
пореза на зараде, где имамо раст, у односу на претходну годину и  од пореза на 
имовину, где опет имамо раст континуирани, две године за редом, на основу тога 
што је попис нелегално саграђених објеката јако добро урађен. Град има ненамске 
трансфере у износу од 746 милиона динара, дакле, они се нису мењали у односу 
на претходне године. Што се тиче расхода, поред стандардних расхода које 
остварујемо сваке године имамо и неколико новина. На првом месту ради се о 10 
милиона динара које смо обезбедили за реконструкцију фасада зграда у области 
енергетске ефикасности, значи удруживаћемо средстава са стамбеним 
заједницама, а до педесет процената средстава ће моћи да обезбеди град, како 
бисмо реконструисали фасаде и омогућили грађанима који живе у зградама где су 
фасаде дотрајале“. 



Градоначелник се посебно осврнуо на издвајања за пољопривреду, „За 
пољопривреду смо и даље обезбедили исти износ средстава у износу од 65 
милиона динара, с тим што град Краљево поново, другу годину за редом, 
обезбеђује средства за наше противградне стрелце, дакле 2,5 милиона динара 
биће средства која ће наши противградни стрелци примити за свој рад од 15. 
априла до 15. октобра  до када траје сезона заштите. Обезбедили смо и 7 
милиона динара за сеоски туризам. Ради се о истом износу средстава који смо 
обезбедили и претходне године, а када говоримо о селу треба рећи да смо ми ове 
године повећали износ средстава који ће бити искоришћен за асфалтирање ван 
Генералног урбанистичког плана, дакле у селу. Ми смо 2016. године за ову намену 
обезбедили 35 милиона динара, 2017. године поново 35 милиона динара, ове 
2018. године 42,5, а наредне 2019. године за ове намене биће обезбеђено чак 70  
милиона динара. Дакле, 2019. године асфалтираћемо у селима колико смо 
асфалтирали 2016. године и 2017. године заједно. Мислим да је то јако значајно за 
све људе који живе на селу. Ми се враћамо на стари систем одржавања 
некатегорисаних путева на селу. Претходне године  обезбедили смо 15 милиона 
динара за подасипање некатегорисаних путева, али се ово подасипање вршило 
средствима која су се налазила у ЈП за уређивање грађевинског земљишта. Сада 
ћемо 10 милиона динара расподелити месним заједницама, а оне ће на основу 
новца који добију од града или да потпишу уговор са одређеним фирмама које би 
извеле радове или да пронађу други начин како би заједничким снагама мештани, 
средствима која обезбеди град, могли да подаспу више путева. Враћамо се на 
стари систем да људи у селима треба да се удружују, да раде заједнички, да 
одржавају своје путеве, а град им обезбеђује довољно новца да покрију све оне 
трошкове до којих дође. Пет милиона, који су преостали у односу на претходну 
годину, остаће у ЈП за уређивање грађевинског земљишта и служиће у оним 
ситуацијама када због обилних поплава или других елементарних непогода дође 
до већег оштећења путева и онда ће они моћи да интервенишу. Први пут у буџету 
за ову годину ми смо одвојили новац који ће бити коришћен искључиво за 
елементарне непогоде и неће се моћи користити ни у једној другој ситуацији, већ 
само онда када буде проглашена ванредна ситуација на територији града 
Краљева или на делу територије града Краљева.“  

Градоначелник др Предраг Терзић изјавио је да су данас градски већници 
усвојили Програме пословања јавних предузећа и јавних  комуналних предузећа 
чији је оснивач град Краљево и да  ће се они наћи пред одборницима на седници 
Скупштине града која ће се одржати наредне недеље. Такође је истакао да ће два 
јавна предузећа добити субвенцију, као и да су субвенције предвиђене буџетом 
града Краљева за 2019. годину. 

На данашњој седници се пред већницима нашла и тачка разматрања 
Нацрта одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању Фондације „Петар Богавац 
– Анђелко Савић“. 

Према речима градоначелника „оно што је веома важно и што треба истаћи 
је  да Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању фондације „Анђелко Савић 
– Петар Богавац“ не значи да студенти и ђаци слабог материјалног стања неће 
више примати новац из буџета  града Краљева, на крају године, већ значи да због 
промене законских прописа  више не постоји могућност да се приход који 



произилази из закупа Задужбине директно слива у фондацију, него је он општи 
приход буџета града Краљева.“ 

„Ми ћемо у будућности из буџета града Краљева опредељивати новац за 
децу и они ће, као и сваке године, моћи да се радују новцу који добијају од  
тестатора, једног хуманог човека Анђелка Савића и његове жене Татије, који су 
свој иметак завештали граду Краљеву. Ми морамо поштовати вољу тестатора, 
деца ће новац и даље добијати, иако је дошло  до промене прописа. Оно што је 
нама најважније јесте да нико од те деце не примети и не осети промену прописа, 
већ да они и даље добијају новац, а то што је закуп промењен то не треба да 
штети ником од те деце“, нагласио је градоначелник. 

У свом даљем излагању, Терзић је појаснио да „град приходује средства од 
издавања у закуп Задужбине, дакле простора који је завештао сиромашној 
омладини Анђелко Савић и његова супруга Татија. Петар Богавац је, такође, 
завештао трговачкој омладини просторије, али те просторије нису у поседу града 
и град не остварује приход по основу њиховог издавања, тако да из тог разлога, с 
обзиром да новац произилази само од имовине коју је оставио граду Анђелко 
Савић она се и назива по њему“. 
 „Новац који град приходује по основу издавања Задужбине је четири пута 
виши у односу на новац који смо некада добијали, док је Задужбина била кафана, 
међутим, треба истаћи следеће, а то је, да је новац који је уложен, у 
реконструкцију, уложен од стране закупца и да по уговору је неопходно да се сав 
новац који је уложен у реконструкцију надокнади на тај начин што се умањује цена 
закупа до истека потпуног новца који је уложен. Тако да нас то очекује наредних 
година и ми зато приходујемо новац који је двоструко већи у односу на новац који 
смо некада приходовали, а не четири пута, нама остаје објекат који је 
реконструисан и који ће годинама и деценијама красити Краљево“, закључио је 
градоначелник у свом образложењу. 
 Градски већници су данас размотрили Извештај о стручној оцени понуда за 
избор стратешког партнера за реализацију гасификације широке потрошње на 
територији града Краљева и донели закључак о утврђивању Предлога одлуке о 
избору за седницу Скупштине града.   
 „Комисија која је формирана од стране Градског већа града Краљева и која 
је имала за задатак да донесе одлуку о избору стратешког партнера је завршила 
свој рад. Предлог Одлуке је достављен већницима и ми смо на данашњој седници 
Градског већа усвојили предлог да стратешки партнер за гасификацију града 
Краљева буде фирма „Миленијум тим“, изјавио је градоначелник. Овај предлог ће 
се наћи пред одборницима Скупштине града наредне недеље и они ће на 
Скупштини града расправљати о томе.  

С обзиром да је било на  претходној седници Скупштине града више 
примедби, чак се говорило о томе да ће нека фирма бити стратешки партнер, 
градоначелник је као председавајући Градског већа, већницима дао предлог да и 
представници опозиције учествују у раду комисије. 

 „Господин Иван Матовић, одборник у Скупштини града, је неко ко је 
непосредно везан својим послом за промет нафтних деривата и има искуство у тој 
области, зато је и предложен да буде члан ове Комисије. Комисија је свој рад 
засновала на томе што је расписан и спроведен Јавни позив за стратешког 



партнера, који је објављен у листу „Политика“, а конкурсну документацију су могле 
да преузму све заинтересоване фирме. На крају, стратешки партнер који је 
изабран, није стратешки партнер о коме су говорили представници опозиције, 
односно фирма коју су они помињали јесте учествовала на позиву, али није имала 
комплетну документацију и није изабрана за стратешког партнера“, изјавио је 
Терзић. Према речима градоначелника конкурс је спроведен јавно и у складу са 
прописима и није био проблем да учествују представници опозиције. Такође је 
истакао да није било ни једне примедбе, као и да су се сви чланови комисије 
сложили са избором. 

  
 


