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Седница градског већа 
 
 На сто другој седници Градског већа већници су разматрали и усвојили 
7 тачака дневног реда, а најважнија тачка била је разматрање Нацрта одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2019. годину. 
 „Овим изменама и допунама Одлуке о буџету предвиђени су приходи у 
износу од 4.048.000.000 динара и ово је први пут да је буџет града Краљева 
прешао границу од 4.000.000.000 динара“, истакао је градоначелник, па подсетио 
да 2016. године према завршном рачуну буџета износ прихода износио је око 
2.600.000.000 динара, па додао: 
 „Ово је још један доказ да приходи града Краљева, како изворни тако и 
трансферна средства, увећавају се из године у годину. Повећање у односу на 
Одлуку о буџету града Краљева за 2019. годину је 163.000.000 динара. У периоду 
од јануара до августа 2019. године остварили смо веће приходе за 106.000.000 
динара у односу на исти период претходне године, али смо успели и да остваримо 
трансферна средства Републике у износу од 161.000.000 динара. Говоримо о 
трансферним средствима која су наменска, а ненаменска трансферна средства су 
као и претходне године 746.000.000 динара.“ 
 Градоначелник је појаснио да поред ових средстава, Град ће остварити 
и приход по основу изградње инфраструктуре за станове снага безбедности у 
Воћаревим ливадама, а Влада Републике Србије донела је oдлуку да за ове 
намене граду Краљеву обезбеди средства у износу од 374.400.000 динара.  
 „Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
Краљево Александар Несторовић и ја, имали састанак  са премијерком Републике 
Србије Аном Брнабић и договорили смо се да Влада Републике Србије и 
Министарство финансија обезбеде додатна финаnсијска средства за санацију 
последица елементарних непогода на подручју Краљева. Данас ће бити готов и 
наш захтев за ангажовање текуће резерве Републикчког буџета и очекујем да 
ћемо и по овом основу добити помоћ Народне банке Србије“, изјавио је 
градоначелник. 
 Већници су донели Решење о утврђивању висине појединачног 
новчаног износа за Октобарску награду града Краљева и за Специјалну награду за 
подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2019. годину. 
 Како је појаснио градоначелник, на Свечаној седници Скупштине града 
Краљева биће додељена Октобарска награда, износ новчаног дела ове награде је 
исти као и претходне године, 100.000 динара, а носиоцу  Специјалне награде за 
хуманост „Миломир Главчић“ биће обезбеђено 70.000 динара из буџета града 
Краљева. 
 Градско веће је донело Закључак  којим се утврђује Предлог измена и 
допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину и 
предложило Скупштини града Краљева доношење измена и допуна Програма. 
 „Кључна ставка коју смо променили јесте избацивање из Програма 
40.000.000 динара за инфраструктуру за станове снага безбедности, зато што је 
Влада Републике Србије доделила граду Краљеву 374.400.000 динара за 



комплетну изградњу инфраструктуре у Воћаревим ливадама. Друга битна измена 
је Змајевачка улица, где смо предвидели мања средства јер смо знали да нас чека 
доста проблема због имовинско-правних односа и уговора са становницима 
улице. Коначно су проблеми решени и ми смо додали још 15.000.000 динара за 
извођење алсфалта у два слоја и изградњу потпорних зидова за којима се јавила 
потреба, реконструкција ће бити завршена до краја године“, појаснио је директор 
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево Александар 
Несторовић. 
 Како је појаснио, реконструкција и изградња атлектског стадиона 
повукле су још једну промену у Програму, а то је санација улице „IV краљевалки 
батаљон“, за коју је предвиђена вредност радова 5.000.000 динaрa, a након 
изгласавања Програма на Скупштини, кренуће се у санацију како би улица што 
пре била отворена за саобраћај. 
 „Што се тиче самог стадиона имамо доста проблема са пројектном 
документацијом, са ограничујућим фактором Закона о јавним набавкама који 
захтева велику папиролошку покривеност, а имали смо доста обустава радова,  
измене грађевинских дозвола, остао је још проблем који је настао због грешке у 
пројкету који је извођач прихватио, а није по стандарду, па преговарамо са 
Министарством привреде и извођачима радовима како то решимо да би могли да 
приступимо асфалтирању стаза и осталим радовима“, образложио је Несторовић, 
па додао да атлетски стадион захтева велико улагање и време, али ће бити 
објекат који сутра неће изискивати додатна средства за одржавање и који Град 
заслужује да има. 
 
  
 
 
 
 
 
 


