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Седница Градског већа: град Краљево финансијски стабилна средина – 
прошлогодишњи приходи већи од планираних, решавање проблема 
водоснабдевања Ушћа, функционисање градског јавног превоза...  
 

 На 125. (редовној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 12. маја, 
првој након укидања ванредног стања на територији Републике Србије, чланови 
Градског већа су разматрали укупно 15 тачака.  

Као најважнију, председавајући Градског већа, градоначелник Краљева др 

Предраг Терзић, истакао је тачку која се односи на усвајање Завршног рачуна 
буџета града Kраљева за 2019. годину. Већници су усвојили Закључак којим се 
утврђује Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета града Краљева за 2019. годину 
и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење. 

„У односу на планирано, реализовано је 98,7 процената прихода. Ако томе 
додамо приходе које смо реализовали по основу трансфера републичких власти и 
страних држава као суфицит из 2018. године, произилази да су укупни приходи 
који су остварени за 18 одсто већи од планираних. Остварили смо приходе у износу 

од 4.577.000.000 динара, чиме се показује велики раст прихода у односу на 2018. 
годину и на претходне - 2017. и 2016. У структури прихода имамо велики раст 
прихода по основу пореза. Целокупан раст прихода по основу пореза износи 9,4 
процента, при чему је раст пореза на зараде око 10 процената, а раст прихода по 
основу пореза на имовину 11 процената. Из године у годину бележимо раст 

прихода буџета града Kраљева и то је разлог због чега ћемо, и поред смањених 
прихода у овој години, због одлагања плаћања пореза на зараде, на основу тога 
што смо имали успешну 2019, успети без икаквих проблема да исплаћујемо све 
обавезе града Краљева“, рекао је Терзић, напоменувши да се од укупног пореза на 
зараде 77 одсто слива у буџет локалне самоуправе где радник има пријављено 
пребивалиште. 

Градоначелник је истакао да је град Kраљево за време ванредног стања 
исплаћивао све приспеле обавезе у најкраћем могућем року, не чекајући 45 дана 
како би неку обавезу измирио, већ је исплата вршена оног тренутка када стигне 
рачун.  

„Ми смо ликвидни. Ми смо град који се финансијски јако добро држи. Ми смо 
једна стабилна средина. Надам се да ћемо растом броја запослених у две фабрике 
које су отворене у Kраљеву, али и већим запошљавањем Краљевчана, на основу 
више наплаћеног пореза на имовину, уз овако јаку подршку републичких власти, 

успети да и у наредним годинама реализујемо велике и значајне инвестиције, које 
ће побољшати живот свих грађана Краљева“, изјавио је први човек нашег града. 

На 125. седници Градског већа усвојен је и Закључак којим се утврђује 
Предлог одлуке о непосредном прибављању непокретности у јавну својину града 
Краљева парцела које се налазе у Ушћу, које ће служити за изградњу бунара за 
водоснабдевање Ушћа. Градоначелник је подсетио на то да је решавање проблема 
водоснабдевања Матарушке Бање започето још 2016. године.  

„Природно лечилиште и одмаралиште Матарушка и Богутовачка Бања било 
је власник не само „Термала“, „Капице“, „Минерала“ у Богутовачкој Бањи, већ и 
власник водоводне мреже у Матарушкој Бањи. Зато смо морали да градску воду, 



преко Жиче и Готовца, доведемо до уласка у Матарушку Бању, да издвојимо 
додатна финансијска средства како бисмо изградили примарну и секундарну 
водоводну мрежу у самој Матарушкој Бањи и решили проблем водоснабдевања 
свих житеља Матарушке Бање“, подсетио је Терзић нагласивши да је сада важно 
решити проблем водоснабдевања Ушћа. Како је објаснио, Месна заједница управља 
водоводом у Ушћу, а мештани који живе у вишим пределима Ушћа током летњих 
месеци немају довољне количине воде за пиће.  

„Зато  је неопходно решити имовинско-правне односе, изградити бунаре и 
након тога изградити комплетну водоводну мрежу на територији читавог Ушћа. 
Град Kраљево, поред прибављања у јавну својину ових парцела, заједно за Јавним 
комуналним предузећем „Водовод“, израдио је пројекат који ће омогућити да 
конкуришемо за средства од државе како бисмо успели да свим мештанима Ушћа 
омогућимо здраву и безбедну воду за пиће“, поручио је др Предраг Терзић.  

Краљевачки већници су усвојили и Закључак о давању сагласности на 
кориговане линије и редове вожње превозника „Аутопревоз“ д.о.о. Чачак. Према 
речима градоначелника, градски јавни превоз функционише по реду вожње за 
време летњег распуста, будући да деца сада не иду у школу па није неопходно да 
све линије функционишу као у периоду трајања школске године.  

„Начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне 
делатности је објаснио да се ради о обилном послу, изузетно сложеном, који није 
урађен читавих дванаест година. Из тог разлога, са чланом Градског већа који је 
задужен за ову област, запослени у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено комунелане делатности су вредно радили и припремили овај документ, 
који ће бити основа за даље функционисање градског и приградског јавног превоза 
на територији града Kраљева“, објаснио је.  

Осврнувши се на рад Градског већа града Краљева у периоду ванредног 
стања проглашеног на територији читаве Републике Србије услед ширења вируса 
корона, градоначелник је истакао да рад Градског већа није прекидан. 

„Електронске седнице су сазиване због најважнијих тачака које су тражиле 
хитно реаговање. Једна од њих је била и градски јавни превоз. Уместо класичног 
градског и приградског превоза на територији града Kраљева, уведен је превоз за 
запослене у оним органима који су важни за време трајања ванредног стања. То се 
првенствено односило на здравствене раднике, запослене у Дому здравља, Општој 
болници и Заводу за јавно здравље, раднике јавних и јавних комуналних предузећа, 
Војсци, Полицији“, образложио је Терзић уз напомену да је у редовном систему 
функционисања неопходно да и градски превоз буде враћен у претходни режим, уз 
једину измену која се односи на смањен обим превоза због тога што деца у овом 
периоду не похађају наставу.  


