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Седница Градског већа 
 

На сто дванаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 
већници су разматрали 16 тачака дневног реда. 
 Најважније тачке су се односиле на Нацрт одлуке о буџету града Краљева 
за 2020. годину и Нацрт програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. 
годину. Разматрани су програми пословања свих јавних предузећа чији је оснивач 
град Краљево, као и Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања 
Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“, јавног 
предузећа које се налази на територији града Краљева, а које ће се бавити 
изградњом регионалне депоније. Две тачке дневног реда односиле су се на 
расподелу средстава за спорт, а усвојен је и Кадровски план Градске управе града 
Краљева за 2020. годину. 
 Градско веће донело је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о 
месним заједницама на територији града Краљева, и којим се Скупштини града 
предлсже њено домошење. 

„Одлука о месним заједницама, која ће се наћи пред одборницима 
Скупштине града Краљева наредне недеље, односи се на промену територије 
месних заједница, као и на увођење једне нове месне заједнице. Месна заједница 
Зеленгора је подељена на Месну заједницу Зеленгора и нову Месну заједницу 
Сијаће Поље. Месна заједница Трговиште је припојена постојећој Месној 
заједници Сирча, а од Месних заједница Петропоље, Сибница и Закута формира 
се јединствена територија Месне заједнице Петропоље“, појаснио је 
градоначелник Терзић, па истакао: 

„Ради се о веома комплексној теми, обзиром да Краљево има највећу 
територију у Републици Србији, од 1530 квадратих километара, раздаљина од 
Бзовика до Закуте је читавих 150 километара и на читавој територији града 
Краљева морају да се обављају комуналне делатности. Град Краљево мора да  
организује велики број месних заједница, а проблем настаје када на великом 
пространству имамо мали број становника. Многи већници су питали да ли треба 
неку месну заједницу укинути, односно да ли треба формирати нове и по којим 
критеријумима. Са једне стране, говоримо о броју становника, али са друге 
стране, важан критеријум је и територија одређене месне заједнице и није лако 
доћи до решења где ће сви бити сагласни. Управо из тог разлога, мислим да 
Одлука о месним заједницама треба да буде плод јавне расправе, а након тога 
треба је мењати у будућности како се буде мењао број становника на одређеним 
територијама.“ 

Према речима градоначелника, председници месних заједница овај посао 
обављају без било какве надокнаде, а према одлуци која је до скоро важила, Град 
је одређене принадлежности исплаћивао председницима месних заједница. 
Међутим, Државна ревизоркса институција је контролом буџета града Краљева 
наложила да се ова давања укину и од тада председници месних заједница овај 
посао раде волонтерски.  

„Ради се о питању које треба уредити законским одредбама на нивоу читаве 
Србије и онда би Градска управа града Краљева могла да одобри одређена 



средства председницима месних заједница како би имали надокнаду за 
коришћење својих аутомобила и надокнаду која се исплаћује за коришћење 
мобилних телефона. Проблем настаје због тога што они сада немају никакву 
надокнаду за свој рад. Државна ревозорска институција је у свом извештају 
променила начин функционисања, не само Градске управе, већ и готово свих 
јавних установа и предузећа на територији града Краљева и то је произвело 
овакве последице“, појаснио је Терзић. 

 Он је подсетио на велике проблеме које је Град имао приликом отклањања 
снега са путева за време снежних падавина, у јануару месецу ове године, као и да 
је пронађен начин да се тај проблем реши, али остало је још неколико проблема 
који су произашли из извештаја Државне ревизије.  

Градоначелник је нагласио да је претходни систем био неупоредиво бољи и 
да ти људи, који су ангажовани свакодневно, којима се грађани обраћају готово 
сваког дана, који треба да решавају комуналне проблеме у месној заједници,  
водовод, канализацију и расвету, који свакодневно долазе у Градску управу, ЈП за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и „Елетродистрибуцију“, треба да 
имају одређену надокнаду за свој рад или да добију онолико средстава колико је 
неопходно да покрију трошкове, али Државна ревизорска институција је имала 
другачији став и Градска управа мора поштовати њихов извештај. 

Већници су донели Закључак којим се утврдио Предлог одлуке о праву на 
субвенционисану цену комуналних услуга породици са троје и више деце са 
територије града Краљева. 

Како је подсетио градоначелник, град Краљево је пре две године ушао у 
круг градова и општина који су приступили Покрету „Три плус“ и тада, уз помоћ  
јавних предузећа и установа, али и великог броја краљевачких предузетника, те 
породице су добиле попуст од 10,20,30 одсто у књижарама, продавницама обуће 
и одеће, продавницама рачунара... 

„Град Краљево је одлучио да из буџета додатно помогне овим породицама, 
тако што ће обезбедити попусте за услуге ЈКП „Чистоћа“ и ЈЕП „Топлана“. Ове 
породице ће сада плаћати цене ниже за 30 одсто, а право да добију попусте имају 
све породице са троје и више деце, под условом да најмлађе дете има до 26 
година. Дакле, оно дете, које је намлађе, треба да има до 26 година и да се 
школује, ако је оно завршило школовање у 18. или 19. години тада престаје 
период субвенционисања, а ако школовање завршава у 24. или 25. години, до 
тада траје подршка града Краљева“, образложио је Терзић. 

Градоначелник је истакао да је важно да Град пронађе начин како да 
помогне и оним породицама са троје и више деце који живе ван центра града, које 
немају даљинско грејање преко ЈЕП „Топлане“ или се у њиховим насељима не 
односи смеће организовано.  

„Пронаћи ћемо начин да и ове породице субвенционишемо, како бисмо 
помогли што је могуће већем броју деце. Да се та деца школују, да не дођемо у 
ситуацију да, ако неко има троје, четворо или петоро браће и сестара, има знатно 
мање могућности да у животу напредује, да се образује и сутра да ради. 
Трудићемо се да пронађемо начин као што смо помогли и породицама палих 
бораца и ратним војним инвалидима. Град Краљево сада има више средстава у 



буџету, веће приходе од новоотворених фабрика и ми ћемо се трудити да сви 
грађани на нашој територији осете бољитак“, изјавио је градоначелник.  

Градски већници су донели Закључак којим је утврђен Предлог програма 
уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину. 

Како је појаснио градоначелник Терзић, први пут у Програму уређивања 
грађевинског земљишта предвиђено је чак 100.000.000 динара за асфалтирање 
путева по селима.  

„Када смо дошли на власт, 2016. године, обезбеђивали смо 35.000.000, у 
2017. години поново смо обезбедили 35.000.000 динара, у 2019. години је 
обезбеђено 70.000.000, а 2020. године биће обезбеђено читавих 100.000.000 
динара. Сви људи имају право да до своје куће имају асфалтиран пут, а након тога 
Град ће са 15.000.000 динара, које смо определили за пројекте канализационе и 
водоводне мреже, да конкурише у оквиру Националног инвестиционог плана, који 
ће председник најавити 28. децембра, и да средствима државе гради 
канализациону и водоводну мрежу“, најавио је Терзић. 

На данашњој седници Градског већа већници су усвојили програме јавних 
предузећа. Већници су дали позитивно мишљење за све програме јавних 
предузећа, осим за Програм пословања са финансијским планом Јавног 
предузећа „Градско стамбено“ Краљево, због постојања незаконитости у раду. 
Како је појаснио градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, чланови 
Градског већа нису желели да подрже програм који је незаконит и који предвиђа 
да новац од закупа локала и станова, који су јавна својина града Краљева, буде 
приход Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево и да се дели на плате. 
Локали који се дају у закуп су власништво грађана Краљева и приход треба да 
буде приход буџета града Краљева како би Град могао да градимо улице, путеве, 
вртиће и школе. Терзић је истакао да град Краљево мора да има приход, а тај 
приход не може да се расподели за плате. 
 
 


