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Седница Градског већа 
 

На сто шестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева већници су 
разматрали двадесет седам тачака дневног реда. 

Градско веће донело је Закључак којим се утврђује Предлог акта о давању 
сагласности на нацрт Јавног уговора о давању концесије услуге градског и 
приградског превоза путника на територији града Краљева. 

Како је појаснио градоначелник града Краљева, на консултацијама и на 
самој седници Градског већа разматране су појединости овог уговора и већници су 
прихватили нацрт уговора, о коме ће наредне недеље расправљати и одборници 
на седници Скупштине града Краљева. Након тога ће уследити потписивање новог 
уговора, а од 1. јануара наредне године град Краљево ће добити новог градског 
јавног превозника. Ради се о конзорцијуму који чине „Аутопревоз“ д.о.о Чачак, 
Кавим Рашка а.д., „Кавим – Јединство“ д.о.о. Врање и „ПУБ интернационал“ д.о.о 
Краљево.  

Градоначелник је истакао да је Град до сада плаћао 59 динара субвенција 
по пређеном километру, а према новом уговору плаћаће свега 44 динара 
субвенција, дакле ради се о уштеди која ће на десетогодишњем нивоу, колико 
траје овај уговор, прећи 300.000.000 динара. 
 Већници су донели и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о 
боравишној такси и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено 
доношење. 
 „Ради се о истом износу боравишне таксе, али се проширује могућност 
њене наплате, односно проширили смо списак оних привредних друштава, 
физичких лица и предузећа која се баве туризмом, како би они имали обавезу да 
наплаћују боравишну таксу. На тај начин очекујемо већи приход у буџету града 
Краљева. Они су током 2019. године предвиђени у износу од 2.500.000 динара, а 
очекујемо да ће наредне 2020. године бити већи за 350.000 динара“, појаснио је 
Терзић. 
 На сто шестој седници Градског већа донет је и Закључак о давању 
сагласности на Решење о непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији града Краљева. 

Терзић је подсетио да локална пореска администрација сваке године даје 
нове податке који служе као основа за утврђивање пореза за наредну годину. 
Подаци се односе на период од првог јануара до краја септембра текуће године, 
тако да ће наредне године бити нижи порез у првој зони, али ће у трећој и четвртој 
зони порез бити нешто виши. Ови подаци се односе на промет градског 
грађевинског земљишта, као и на промет некретнина у различитим градским 
зонама, а на основу цене која је добијена током ове године утврђује се пореска 
основица за наредну годину.  
 Градски већници донели су Закључак о награђивању противградних 
стрелаца са територије града Краљева. 

„Противградни стрелци су ангажовани од 15. априла до 15. октобра и од 
Републичког хидрометеоролошког завода добијају накнаду од само 4.000 динара 
месечно. Ради се о премалој надокнади за људе који штите наше усеве, њиве и 



ливаде, више због тога што сматрају да је неопходно помоћи људима који живе и 
раде на селу, него због материјалне надокнаде. Град је донео одлуку још 2017. 
године да у буџетима за 2018. годину и 2019. годину, као и за сваку наредну 
годину, обезбеђујемо додатна средства“, изјавио је градоначелник, па појаснио: 

„Када се заврши противградна сезона сазивамо седницу Штаба за ванредне 
ситуације на којој доносимо препоруку да се сваком од противградних стрелаца 
обезбеди награда од 24.000 динара и на првој наредној седници Градског већа ту 
препоруку усвајамо. Ја сам срећан што макар на тај начин можемо да помогнемо 
овим људима. Да није ове додатне надокнаде коју обезбеђује град Краљево, 
питање је да ли бисмо имали заинтересованих лица у многим местима, поготово у 
оним која су најудаљенија од града. Из тог разлога у неким општинама и 
градовима почели су са инсталацијама аутоматских противградних станица, а ја 
ипак мислим да је јако важно да и даље проналазимо начин да штитимо ова места 
и да штитимо наше усеве тако што ћемо ангажовати локално становништво“.  
 Према речима градоначелника, на данашњој седници Градског већа донет 
је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
грађевинском земљишту.  

„Промене се односе на детаљније образлагање различитих ситуација у 
односу на претходну важећу одлуку, али се и даље оставља могућност 
градоначелнику да у изузетним случајевима може покренути промену неког 
планског документа. Дакле, не када неки грађанин дође код градоначелника да би 
реализовао свој појединачни интерес, где тражи промену неког планског 
документа како би се легализовао његов објекат који је направљен на месту где је 
предвиђен пут, вртић или болница. У таквим случајевима ни градоначелник, ни 
Градско веће, ни Скупштина града, ни Комисија за планове, не могу да прихвате 
тај појединачни интерес који је у суппротности са општим интересом грађана 
Краљева. Већ само у ситуацији када постоји могућност за изградњу великог 
производног погона, градоначелник може покренути процедуру измене планског 
документа, без одлуке о ребалансу буџета града Краљева и без измене програма 
уређивања грађевинског земљишта. Дакле ради се о изузетној ситуацији која ће 
се користити само онда када је то у интересу грађана Краљева и како би се убрзао  
сам потупак“, појаснио је градоначелник истакавши да се ради само о започињању 
процедуре, а Градско веће и одборници Скупштине града треба да се изјасне о 
планском документу када он буде завршен. 
 
 


