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Седница Градског већа  
             
              На осамдесет деветој (редовној) седници Градског већа града Краљева 
пред већницима се нашло седам тачака дневног реда.  

Градско веће је донело Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о 
накнадама за коришћење јавних површина за територију града Краљева, са 
измењеним текстом као последицом прихваћених примедби.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је подсетио на то да је на 
седница Градског већа одржаној пре недељу дана утврђен предлог измене и 
допуна одлуке о накнадама и након тога је најављен јавни увид од седам дана, 
који је завршен јуче јавном седницом. На њој је неколико грађана дало одређене 
предлоге у погледу цене закупа простора који је јавна површина града Краљева, а 
користи се за плажне барове, као такси стајалиште и оних простора који се 
користе за плутајуће објекте односно за сплавове.  

„Прихватили смо све примедбе које су грађани упутили и оне су данас 
утврђене на седници Градског већа тако да ће се наћи пред одборницима на 
седници Скупштине града Краљева, која ће бити у петак. Јако је важно да све 
одлуке које доносе Градско веће и на крају одборници на Скупштини града 
Краљева буду заједничке односно да их донесемо и ми који предстваљамо 
извршну и законодавну власт у овом граду и грађани. Добро је да грађани имају 
увид у све одлуке које се доносе, да дају предлоге, да ми након тога разматрамо 
да ли су ти предлози у складу са законом и другим прописима и, уколико јесу, да 
излазимо у сусрет и грађанима и свим оним људима који у овом граду плаћају 
порез и омогућавају да сви заједно учинимо град лепшим“, рекао је 
градоначелник. 

Према његовим речима, цене су смањене с обзиром на то да су грађани 
сматрали да су превисоке, да онемогућавају односно не поспешују привредни 
развој Краљева, да онемогућавају људима да раде, плажним баровима и 
сплавовима и таксистима да зарађују.  

„За свако такси возило је један динар по метру квадратном за сваки дан 
коришћења, дакле по метру квадратном је 365 динара на годишњем нивоу, 
наравно то се с обзиром на величину возила множи. Говорили смо и о накнадама 
за плажне барове који су у екстра и првој зони умањени за по пет динара, са 15 је 
смањено на 10 динара и са пет је смањено на три. Имамо и умањења која се тичу 
пловила. Важно је да смо говорили на време, није се чекало да се донесе одлука 
на седници Градског већа, након тога на седници Скупштине града, већ су сва 
заинтересована лица пратила целокупан поступак јавног увида на јавној расправи 
и ми смо све конструктивне предлоге на време прихватили“, изјавио је Терзић. 

Градско веће је донело и Закључак којим је усвојило Извештај о раду 
Градске управе града Краљева за 2018. годину, који је већницима представила 
начелница Градске управе града Краљева. 

„Говорили смо о начину функционисања посебних организационих јединица 
у оквиру Градске управе, о томе колико су издали решења, како тече поступак 
озакоњења у оквиру Градске управе града Краљева, како се издају различита 



документа  првенствено у оквиру Одељења за урбанизам - грађевинске  дозволе, 
Одељења за општу управу – изводи из матичних књига рођених, венчаних, 
умрлих, како функционише администрација, да је град определио средства у 
буџету за 2019. годину за увођење електронске управе, да се у оквиру Градске 
управе одвијају одређени грађевински радови који ће омогућити њено боље 
функционисање, да се приближавамо реформама Градске управе не само у 
складу са електронском управом, већ и у погледу начина и могућности грађана да 
плаћају различите услуге у оквиру саме Градске управе“, навео је градоначелник 
додавши да је било речи и о одређеним проблемима који се тичу недовољно 
материјалних ресурса, недовољно возила у Градској управи, одлуке о 
максималном броју запослених, која предвиђа одређена запослења...  

„Надам се да ћемо у скоријој будућности добијати још више сагласности за 
пријем радника који су неопходни за функционисање Градске управе. До пре 10 
година Градска управа је запошљавала чак 320 људи, а данас је, Одлуком о 
максималном броју запослених, предвиђено 250. У Градској управи не ради чак ни 
250 људи, тако да је неопходно и подмлађивање кадра и стално усавршавање у 
складу са новим законима, али и са коришћењем нове технологије, што је 
неопходно у данашњој ери“, сматра др Предраг Терзић.  

Градоначелник је изнео податак да град Краљево располаже покретном и 
непокретном имовином и да понекад не само да се проналази начин како би та 
имовина била побољшана и увећана, како би се дошло у посед нових некретнина, 
већ се и у одређеним ситуацијама, када град нема интерес за поседовањем 
одређене имовине, одлучује и за њено отуђење.  

„У овом случају ради се о објекту који се налази у Улици Душана Поповића, 
у Рибници, који је у јако лошем стању и до скоро су га бесправно користила 
одређена физичка лица. Након установљења да ге користе физичка лица без 
правног основа, град је повео парничних поступак и простор је испражњен и од 
лица и од ствари. С обзиром на то да постоји интересовање за куповину овог 
објекта који се налази у јако лошем стању, град Краљево је одлучио да донесе 
одлуку о отуђењу и надам се да ће кроз поступак јавног огласа он наћи новог 
купца. Најважније је да град, у ситуацији када поседује објекте који нису 
искоришћени, прода објекте, заради новац на основу продаје, а да након тога неко 
ко дође у посед овог објекта започне неку врсту привредне делатности и да на 
основу тога град има вишеструки добитак. С једне стране попунимо буџет тиме 
што добијамо одређени новац од отуђења, са друге стране имаћемо приход 
уколико тај објекат буде остваривао привредну делатност. И на крају, што је још 
важније - одређени број Краљевчана ће добити посао“, образложио је 
градоначелник истакавши да треба поступати одговорно са својином града, 
увећавати је, али у ситуацијама када је целисходније да се она отуђи, треба и о 
томе размишљати. 


