
22.11.2019. 
Седница Градског већа – олакшица за таксисте, солидарна помоћ Предшколској 
установи, плаћање услуга за ангажовање у ванредној ситуацији  
  

Сто девета (ванредна) седница Градског већа града Краљева пред већнике 
је изнела три тачке за разматрање и усвајање. 

Градско веће је донело Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о 
изменама Одлуке о градским административним таксама и накнадама за услуге 
које врши Градска управа и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној 
расправи.  

Како је објаснио градоначелник, у разговору са представницима такси 
удружења, град Краљево је покренуо иницијативу за умањење градске 
административне таксе која се односи на остварење техничких услова за возила 
која се користе у такси саобраћају, која је до сада износила 6.000 динара.  

„Наш предлог је да она убудуће износи свега 3.000 динара. На тај начин 
бисмо помогли легалним такси превозницима и удружењима који раде у нашем 
граду и омогућили им да имају мањи терет. Уместо 6.000 динара, она ће, уколико 
се сложе одборници Скупштине града, износити 3.000 динара. Мислим да ћемо на 
тај начин њихов положај побољшати. Не можемо са једне стране да имамо 
легална такси удружења, легалне таксисте, које ћемо оптерећивати великим 
административним таксама, а да са друге стране дивљи таксисти свакодневно 
раде, не плаћају никакве надокнаде ни граду ни држави, и сав приход иде 
искључиво у њихов џеп. Ми ћемо омогућити да они који раде легално имају услове 
за то, а све који не раде легално, у сарадњи са локалним инспекцијским службама 
и инспекцијским службама Рашког управног округа и Прекршајним судом ћемо 
процесуирати у складу са законом и свим другим нормама“, образложио је 
градоначелник. 

Градски већници су донели и Решење о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве у износу од 3.058.500 динара за исплату једнократне новчане 
помоћи запосленима у Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“, у складу са 
Закључком Владе Републике Србије.  

„С тим новцем ћемо уплатити солидарну помоћ за 366 радника 
Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ у износу од 5.000 динара нето. Сви 
који су запослени у Предшколској установи, било да су на сталном раду, на 
одређено време, на привремено-повременим пословима, или да се налазе на 
боловању или на породиљском одсуству, добиће помоћ од града од 5.000 
динара“, рекао је Терзић. 

Већници су донели и Решење о преусмеравању апропријација корисника 
буџета у износу од 26.780.000 динара ради уравнотежења расхода у погледу 
недостајућих средстава за измирење обавеза према ЈКП „Путеви“ Краљево. 

Према речима градоначелника, за време ванредне ситуације током јуна, 
јула и августа ове године, ЈКП „Путеви“ Краљево је обавило бројне послове на 
реконструкцији путева, мостова, на оспособљавању комплетне путне 
инфраструктуре на територији града Краљева, а за то време нису добијали 
надокнаду из буџета града Краљева.  



„Надзорни орган је констатовао изведене радове са износима средстава и 
ми сада обезбеђујемо финансијска срества како бисмо платили све услуге овом 
јавном комуналном предузећу“, рекао је председавајући Градског већа и још 
једном захвалио ЈКП „Водовод“, „Путеви“, „Чистоћа“, који су се ангажовали за 
време ванредне ситуације, који су све своје капацитете успели да оспособе и да 
их ангажују како бисмо помогли својим грађанима“, рекао је др Предраг Терзић уз 
констатацију да је време да град Краљево и плати за те обављене услуге. 
  
    


