
28.10.2019. 
Сто пета седница Градског већа града Краљева: од јануара до септембра – 
суфицит у градском буџету, средства за развој сеоског туризма, распоредна 
решења... 

 
На сто петој, редовној седници Градског већа града Краљева, првој након 

редовно одржане седнице Скупштине града Краљева, на којој су усвојене измене 
Одлуке о буџету града Краљева за 2019. годину и измене Програма уређивања 
грађевинског земљишта, градски већници су разматрали четрнаест тачака 
дневног реда. 

Како је изјавио градоначелник града Краљева др Предраг Терзић након 
седнице, већници су донели распоредна решења за основно и средње 
образовање, здравствену заштиту и социјалну заштиту. 
 Градско веће је донело и Закључак о утврђивању Предлога закључка о 
усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2019. 
годину за период 1. јануар – 30. септембар 2019. године. 

Према речима градоначелника, извештај о реализацији буџета града 
Краљева за овај период је показао да су укупни приходи реализовани од 1. 
јануара до 30. сепембра ове године 2.473.000.000 динара, а укупни расходи у 
овом периоду 2.207.000.000 динара. Тиме је показан суфицит у буџету града од 
267.000.000 динара за ових девет месеци.  

„Када меримо приходе буџета у једној буџетској години, поредимо их са 
приходима у истом временском периоду претходне буџетске године. С обзиром на 
то да смо у истом периоду од девет месеци 2018. остварили приходе од 
2.340.000.000, имамо веће приходе од готово шест процената у односу на 
претходну годину. То још једном потврђује тренд раста буџета града Краљева од 
2016. године до данас. Очекујем да ћемо до краја ове буџетске године имати веће 
приходе у односу на исти период претходне године“, изјавио је градоначелник 
Краљева. 

И ове године, истакао је Терзић, град Краљево је у буџету определио 
средства за развој сеоског туризма. Градско веће је донело Одлуку о одобравању 
подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 
2019. годину. 

„На једној од претходних седница смо говорили о томе како је утрошен 
новац који је Градско веће расподелило према конкурсу из 2018. године. Она 
домаћинства која су у складу са пројектно-техничком документацијом утрошила 
новац, имала су могућност да поново затраже новац од Градског већа града 
Краљева. Комисија је завршила свој посао и средства су расподељена“, рекао је 
председавајући Градског већа града Краљева уз напомену да је ове године 
конкурисало мање домаћинстава него претходне, али да се ради о озбиљним  
пројектима.  

„Очекујем да ће број ноћења у нашим сеоским домаћинствима и на овај 
начин порасти и да ће сви они који живе на Рудну, у Гледићу, Лопатници, 
Богутовцу... сада имати могућност да, уз помоћ града Краљева, развијају своја 
сеоска домаћинства, да граде и нове вајате и нове капацитете и да ће на тај начин 
број гостију бити увећан“, поручио је градоначелник.  


