
28.09.2020. 
Седница Градског већа – усвојени извештаји градских јавних предузећа, извештаји 
о спроведеним јавним расправама за измену и допуну одлуке о буџету града, за 
коришћење јавних површина и за такси превоз... 
 

На четвртој (редовној) седници Градског већа града Краљева, већници су, 
између осталог, разматрали Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту 
одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Kраљева за 2020. годину, 
као и за две комуналне одлуке које имају финансијске ефекте. Градско веће је 
донело Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету града Краљева за ову годину, као и Закључак којим је утврдило 
Предлог одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина 
за територију града Краљева и Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о 
такси превозу путника.     

Како на јавним расправама, одржаним пре седнице Градског већа, није било 
грађана, градоначелник каже:  

„Мислим да је тачка која се тиче могућности закупа јавних површина 
направљена јако добро и њој су претходили разговори са власницима 
угоститељских објеката, на првом месту у централним градским улицама, где је 
направљен договор што би као предлог ишло на седницу Градског већа. Сви 
угоститељи су изразили задовољство предлогом, те стога сматрам да није било 
ни неопходно да долазе на јавну расправу кад су пре самог јавног увида и пре 
јавне расправе имали могућност да изнесу свој став.“  

Како истиче градоначелник, Одлука о такси превозу је направљена у складу 
са законским прописима, тако да ту не постоји простор за велику измену, а и 
налазила се и на јавном увиду и на јавној расправи, јер ствара одређени 
финансијски ефекат.   

„Измена Одлуке о буџету града Краљева, макар део који се тиче 
инвестиција, неколико је пута образложен и имали смо један електронски допис, 
на који је град одговорио, а тиче се моста у једном селу код Kраљева“, рекао је 
Терзић. 

Поред тога, на седници Градског већа су усвојени извештаји јавних 
предузећа чији је оснивач град Kраљево. Према речима градоначелника Краљева, 
сви финансијски извештаји су показали да су наша предузећа током претходне 
године добро пословала и већина их је остварила добит. Овако добрим 
пословањем могу да се похвале добрим делом захваљујући субвенцијама из 
градског буџета. Терзић истиче да је град у буџету за прошлу, али и ову годину, 
обезбедио субвенције једном броју јавних предузећа.  

„Субвенције јавним предузећима које се односе на то да предузеће треба 
да купи одређено средство за рад и да тиме омогући бољу услугу свим грађанима 
Kраљева – веома су добре. Не треба рећи да је свака субвенција лоша. Ако смо у 
буџету града Kраљева за 2019. и 2020. годину обезбедили новац како би Jавно 
комунално предузеће „Чистоћа“ могло да купи нове камионе смећаре, нове 
чистилице, мислимо да смо на тај начин побољшали начин живота у граду на 
Ибру. С друге стране, ако обезбедимо новац за Јавно комунално предузеће 
„Пијаца“ како бисмо реконструисали нашу, краљевачку пијацу, мислим да на тај 



начин помажемо и оним људима који раде на пијаци, који тамо продају своју робу, 
али и свима нама који смо корисници, који тамо одлазимо“, објаснио је др Предраг 
Терзић. 

Како је навео, поред те директне помоћи из буџета града, многа предузећа 
од града добијају и велики број послова.  

Тако је, према речима градоначелника, Јавно комунално предузеће 
„Путеви“, само током ове године, на сеоском подручју или асфалтирало или 
уговорило послове у вредности од 107.000.000 динара. Поред тога, из градске 
касе се финансира и читав низ других инфраструктурних пројеката, где наша јавна 
предузећа добијају послове и тиме увећавају приходну страну својих буџета, што 
се јасно види у финансијским извештајима.  

„Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ добија новац и за одржавање 
зелених површина и за чишћење и прање јавних површина, а грађани Краљева 
плаћају одношење смећа. Јавно комуналном предузећу „Путеви“, ове године, 
према речима извршног директора, око 70 одсто прихода долази из буџета града 
Kраљева. То што су у Kраљеву отворене две фабрике, што привреда почиње да 
се диже на виши ниво, омогућило је и више послова за та предузећа, па су тако 
радила и на асфалтирању и на другим пословима приликом изградње Тржног 
центра „Нест“ односно друге фазе овог тржног центра. Тако и друге краљевачке 
фирме граде своје привредне капацитете, па и на тај начин јавна комунална 
предузећа добијају више новца“, објаснио је градоначелник истакавши да су јавна 
предузећа на територији града Краљева у неупоредиво бољем финансијском 
стању и уопште имају и бољи кадар у односу на многа друга јавна предузећа у 
градовима у окружењу.  

„Јавно енергетско предузеће „Топлана“ успева да на високом нивоу наплати 
сва своја потраживања. „Чистоћа“ ту има проблем, не успева добрим делом да 
наплати своја потраживања због тога што нема ефикасан начин за наплату, на 
првом месту, одношења смећа, али ће град направити једну добру анализу 
финансијског стања у овим предузећима и у неким случајевима, где су и одређене 
цене комуналних услуга неупоредиво мање у односу на градове у окружењу, ићи 
на њихово увећање, али увећање које неће значајније утицати на кућне буџете“, 
изјавио је др Предраг Терзић након четврте седнице Градског већа града 
Краљева.  
 


