
31.07.2018. 
Станови за снаге безбедности без доприноса за грађевинско земљиште, део 
добити локалног комуналног предузећа граду, усвојен програм пословања 
„Региона“... 

 
Од 13 тачака, колико се нашло на дневном реду 63, редовне седнице 

Градског већа града Краљева, као најважније, градоначелник града Краљева др 
Предраг Терзић је најпре издвојио умањење односно потпуно укудање доприноса 
на градско грађевинско земљиште за изградњу станова за снаге безбедности који 
ће се налазити на локацији Воћареве ливаде у Рибници.  

„Успели смо да извршимо расподелу нето добити исказане у финансијском 
извештају за 2017. годину ЈКП „Путеви“ Краљево, при чему се 50 процената 
добити уплаћује у буџет града Краљева за 2018. годину, што смо и предвидели 
изменама и допунама Одлуке о буџету града за 2018. годину“, изјавио је 
градоначелник након седнице Градског већа.  

Градско веће је донело Закључак којим је утврдило Предлог Решења о 
давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину Регионалног центра 
за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о. Краљево. 

 „То је друштво које смо основали и које ће касније бити регионална 
депонија. Има само једног запосленог - директора предузећа, До сада су све 
општине које су заједно са градом Краљевом оснивачи овог предузећа усвојиле 
Програм – Параћин, Трстеник, Врњачка Бања и Рашка. Надам се да ће и 
одборници Скупштине града Краљева на наредној седници Скупштине усвојити 
овај предлог Градског већа“, рекао је градоначелник.  

Према његовим речима, већници су усвојили и извештај о последицама 
елементарних непогода за јун 2018. године.  

„Извештај ће бити упућен Влади Републике Србије на сагласност, а следећу 
седницу републичке Владе допунили смо одлуком Градског већа која се односи на 
опредељена финансијска средства и у буџету града Краљева за 2018. годину и у 
Програму уређивања грађевинског земљишта за изградњу спомен-капеле на 
планини Чемерно“, рекао је Терзић.  

Чланови већа су донели Решење којим је усвојен Правилник о организацији 
и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Јавном 
правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева 
и Служби за послове Заштитника грађана града Краљева. 

„Усвојена је и систематизација радних места у Градској управи града 
Краљева, где смо имали одређене примедбе синдикалне организације, које су 
добрим делом прихватили најпре комисија а затим и Градско веће, које 
подразумевају одређене измене најпре у погледу звања која су одређени 
запослени у Градској управи стекли у периоду од доношења претходне 
систематизације, али и неколико промена организационе природе“, образложио је 
градоначелник. 

Градски већници су разматрали и жалбе изјављене на решења и закључке 
донете у првом степену, приговоре и захтеве.     


