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На деведесет четвртој (ванредној) седници Градског већа, градски већници 

су разматрали и усвојили пет тачака дневног реда. 
Градско веће је донело Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о 

завршном рачуну буџета града Краљева за 2018. годину. Градоначелник је истакао 
да град Краљево последњих неколико година континуирано бележи раст прихода.  

„Завршни рачун буџета града Краљева за 2016. годину показао је да смо 
имали приходе у укупном износу од 2.700.000.000 динара. Наредне године 
остварили смо приходе у износу од 2.950.000.000 динара. За једну годину приход 
је био већи за читавих 250.000.000 динара, више од 2.000.000 евра. Прошле 
године остварили смо приходе у износу од 3.241.000.000 динара. Ако меримо у 
односу на 2016. годину, то је раст од 540.000.000 динара, читавих 20 одсто, 
односно за више од 4.000.000 евра“, рекао је градоначелник напоменувши да је 
град Краљево годинама гледао у леђа суседним градовима, имао мање приходе, а 
данас је коначно успео да оствари веће приходе и од Чачка и од Смедерева и од 
Крушевца.  

„Приказ завршног буџета је крвна слика финансија града Краљева, која 
показује да град остварује значајне приходе, из године у годину веће, и да 
финансијски јача. Управо због тога можемо да реализујемо пројекте, да 
реконструишемо и Трг и Атлетски стадион, да градимо и амбуланте и да помажемо 
својим привредним субјектима“, изјавио је Терзић истакавши да је управо ово 
разлог што је ове године опредељено више средстава за асфалтирање путева и 
додао:  

„За асфалтирање путева на сеоском подручју 2016. и 2017. године смо 
определили по 35.000.000 динара, 2018. године 42.000.000 динара, а ове улажемо 
70.000.000 динара - исто колико смо 2016. и 2017. године заједно дали. Сада 
растемо, јачамо, желимо да покажемо свим грађанима да је град Краљево у бољој 
финансијској ситуацији, да осете то у метрима путева које асфалтирамо, у 
метрима канализационе и водоводне мреже и, као што радимо на селу, као што 
радимо у приградским насељима, желимо да улажемо и у граду“, поручио је 
градоначелник и подсетио да је управо у току реконструкција тротоара у Улици 
хероја Маричића, од Хајдук Вељкове до Улице војводе Путника, да се очекује и 
реконструкција дела тротоара у Улици Димитрија Туцовића, а да ће се сваке 
наредне године настављати улагања у асфалтирања, изградњу канализационе и 
водоводне мреже.  

Према речима Терзића, последњих 20 или 30 године није се много радило 
јер се није имало новца, сада новца има и сада може више да се ради и више да 
се ствара.  

„Ефекат фабрика односно пореза на зараду и пореза на имовину који се 
стекао отварањем фабрика није видљив у значајнијој мери за 2018. годину, али ће 
бити видљив у буџету за 2019, 2020, 2021. годину, наш буџет ће из године у годину 
расти. Најбитније је да грађани осете да град Краљево има више пара, да осете 
кроз инфраструктуру, кроз свој бољи живот, кроз бољи живот сваког села и 
насеља у околини Краљева и кроз бољи и квалитетнији живот у центру града. 



Чланови Градског већа града Краљева су донели и Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на којима се плаћа накнада за 
паркирање, Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта Краљево за достављање предлога за реконструкцију 
коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа 
грађана, као и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу 
од 3.290.000,00 динара за набавку и уградњу котла на пелет у објекту ОШ „Живан 
Маричић“ Жича. 

 „Када усвајамо списак путева који се асфалтирају, вероватно је за неке 
људе који посматрају овај списак то безначајно, међутим, за оне грађане Краљева 
и грађане сваког села у околини Краљева којима се асфалтира пут, којима се 
подасипа пут, ово су веома значајне ствари и за њих је ово живот. Тако је и Одлука 
о обезбеђивању финансијских средстава за куповину котла у ОШ „Живан Маричић“ 
у Жичи веома значајна за родитеље деце која похађају ову школу, за децу, за 
наставнике. Определили смо довољно финансијских средстава како би био 
купљен нов котао у овој основној школи и то довољне снаге да загрева у 
будућности и учионице, али и спортску салу која ће средствима Министарства 
омладине и спорта Владе Републике Србије бити изграђена у овој школи“, рекао је 
градоначелник. 

Како је навео, претходни котао је дотрајао и није могао више да се 
ремонтује. На основу предмера и предрачуна који је сачинило ЈЕП „Топлана“ 
Краљево, биће расписана јавна набавка за набавку котла, након тога он ће бити 
инсталиран и требало би да почетком зиме деца и наставници ове школе имају 
адекватно грејање. 

 


