
16.08.2019. 
Седница Градског већа 
 
На деведесет осмој (ванредној) седници Градског већа већници су 

расправљали о девет тачака. 
Градско веће је донело Закључак о утврђивању Предлога закључка о 

усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2019. 
годину за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године. 

„Укупни приходи буџета су 1.594.000.000 динара, а расходи 1.386.000.000 
динара. Ако поредимо приходе за првих шест месеци ове године, у односу на 
првих шест месеци 2018, већи су за чак 97.400.000 динара. Настављамо тренд 
раста буџета града Краљева од 2016. до 2019. године - сваке године смо имали 
раст прихода од 200.000.000 до 250.000.000 динара. С обзиром на то да у другој 
половини године очекујемо веће пуњење буџета, и ове године ћемо сигурно имати 
раст буџетских прихода у износу од 200.000.000 динара, а можда и више“, 
образложио је градоначелник истакавши „да је најважнија је структура раста 
прихода. Раст пореза је већи за 61.000.000 динара, а имамо и раст капиталних 
трансфера од Републике у износу од 63.000.000 динара“. 

Према речима градоначелника, приходи у првих шест месеци ове године су 
за 208.000.000 динара већи од расхода. Терзић је истакао да, када се говори о 
расту прихода, о томе да смо остварили веће приходе и од пореза и од дотација, 
треба све приходе које смо остварили у току ове године и потрошити.  

„Програм уређивања грађевинског земљишта се реализује у већем 
проценту у другој половини године у односу на прву. С обзиром на то да је 3. јуна 
2019. године на територији Краљева проглашена ванредна ситуација, наша јавна 
предузећа су на првом месту била ангажована на отклањању последица поплава, 
тако да смо касније започели и реконструкцију путева и асфалтирање путева на 
сеоском подручју, али и значајније пројекте. Реализација Програма уређивања 
грађевинског земљишта у другој половини године ће бити већа и на тај начин 
ћемо успети да потрошимо сав новац који смо успели да остваримо у првој 
половини године“, закључио је градоначелник. 

Градски већници су донели Закључак о утврђивању Предлога решења о 
давању сагласности на одлуке надзорних одбора ЈКП „Водовод“ Краљево и ЈКП 
„Путеви“ Краљево о расподели добити. 

„Наша јавна предузећа су позитивно пословала и у 2018. години, ЈКП 
„Водовод“ је остварило укупан профит у износу од 8.000.000 динара, с обзиром на 
законску регулативу и на нашу одлуку, половина ових средстава биће уплаћена у 
буџет града Краљева. ЈКП „Путеви“ је остварило укупан профит од 2.600.000 
динара, тако да ће 1.300.000 динара бити приход буџета града Краљева“, рекао је 
Терзић, додавши да та средства улазе у укупан приход буџета града Краљева и 
потом се троше према одлуци коју доносе одборници Скупштине града Краљева, 
као и да се ради о ненаменском приходу буџета града Краљева. 

Већници су донели Закључак о давању претходног позитивног мишљења на 
финансијске планове месних заједница за 2019. годину. 

„Донели смо Закључак о финансијским плановима месних заједница са 
увидом у износе средстава који су опредељени по месним заједницама. Ради се о 



сличном износу средстава, који се разликује код две месне заједнице. С обзиром 
на то да је пре 2012. године постојао систем по којем су председници савета 
месних заједница могли да закључују уговор са тадашњом „Електросрбијом“ у 
циљу изградње мреже јавне расвете, након неплаћених уговорних обавеза месних 
заједница уследила је тужба „Електросрбије“. Ми смо у претходних неколико 
година успели да, кроз судске поступке или обезбеђивање средстава, покријемо 
ове дугове. Преостале су две месне заједнице, Цветке и Милавчићи. Укупно 
9.000.000 динара смо определили и на овај начин и ове месне заједнице више 
неће имати дугове према „Електропривреди Србије“ односно моћи ће да 
функционишу“, објаснио је градоначелник додавши да су коначно решени 
проблеми дуговања месних заједница „Електропривреди Србије“ и другим 
привредним субјектима и да ће од сада оне моћи да функционишу како треба. 


