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На седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева већници су 
разматрали десет тачака дневног реда уз допунску тачку. 

Чланови Већа донели су Закључак којим је утврђен Предлог одлуке о 
разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно 
шумско земљиште, за сврху утврђивања основице пореза на имовину и којим се 
Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку. 

Како је истакао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, овом 
одлуком биће умањена пореска основица за све оне грађане који нису изградили 
градско грађевинско земљиште.  

„Помажемо великом броју наших суграђана тако што ће платити мањи 
порез, а да будемо потпуно практични, и не ради се о земљишту које је 
употребљено за изградњу и које треба опорезовати по вишим стопама. Углавном 
се ради о земљишту на коме се налазе пашњаци и други садни материјал или 
шуме и на овај начин само уподобљавамо одлуку о стању које већ постоји на 
терену“, појаснио је градоначелник, па подсетио да је Градско веће овако 
поступило и претходне године, али одлука која је данас усвојена на седници 
Градског већа, уколико је потврде одборници у Скупштини града Краљева, неће 
важити само за једну буџетску  годину. 

Краљевачки већници разматрали су и допунску тачку – Предлог решења о 
коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 580.000,00 динара за 
куповину новог котла за потребе Основне школе „Милунка Савић“ у Витановцу. 
 Према градоначелниковим речима, ове недеље директорка ОШ „Милунка 
Савић“ у Витановцу упутила је допис објаснивши да је њихов котао дотрајао и да 
су, тек када је почела грејна сезона, уочили да није могуће извршити поправку 
односно да је неопходно купити нов котао.  

„Одмах смо реаговали. Након моје сагласности, допис Одељења за 
друштвене делатности послат је Одељењу за привреду и финансије и на седници 
Градског већа донета је одлука о ангажовању текуће буџетске резерве у износу од  
580.000 динара како би се што пре започела замена овог котла и како би деца 
школе у Витановцу имала грејање“, појаснио је Терзић, па додао да се мора брзо 
реаговати када су овакви дописи  у питању. 

„С обзиром на то да процедура траје, морамо што раније да је започнемо 
како бисмо увек радили у корист свих наших суграђана, а у овом случају ситуација 
је још осетљивија јер се ради о деци“, нагласио је градоначелник града Краљева. 

Он је истакао да је веома битно да Градско веће буде оперативни орган, да 
се не састаје једном у двадесет или месец дана, већ да, сваког пута када се укаже 
потреба за сазивањем састанка, председавајући Градског већа односно 
градоначелник сазове седницу и да се на њој расправља о свим важним 
питањима. 


