
  На дневном реду шесте седнице Скупштине града Краљева данас је било 

неколико кључних одлука на основу којих ће функционисати Град током 2021. 

године. Одборници су одлучивали о буџету за наредну годину, Програму 

уређивања грађевинског земљишта и програми пословања јавних предузећа. 

Предлог буџета за 2021. годину образложио је градоначелник Предраг Терзић.     

  Планирани приходи су 4,039 милијарде динара, а расходи 4,599 милиона, 

што значи да је планиран буџетски дефицит од 560 милиона. Говорећи о 

приходима, градоначелник је рекао да више од половине долази од пореза на 

зараде и да ће овај приход бити за 211 милиона динара већи него ове године зато 

што је због епидемије ковида и отежаних услова привређивања држава одложила 

уплату дела пореза и доприноса за наредне две године. 

  Осим инвестиција у одржавање и изградњу комуналне инфраструктуре, 

градоначелчник је говорећи о расходима издвојио да је за субвенције јавним 

предузећима планирано 63 милиона динара. По 15 милиона динара добиће 

"Водовод" за цистерну, "Чистоћа" за замену судова за отпад и "Пијаца", за коју 

градоначленик није рекао зашта ће средства бити утрошена. "Топлана" ће добити 

18 милиона динара од којих је 12 планирано за котларницу за нове зграде у 

Воћаревим ливадама и 6 милиона за прелазак котларнице "Зелена Гора" на гас. 

  За подстицање пољопривреде биће издвојено 65 милиона динара, а новина 

је, истакао је Терзић, да је планирано и 26 милиона за процес комасације, односно 

увећање земљишних поседа и да је за почетак овај посао планиран у две месне 

заједнице. 

  Наредне године биће издвојено 43 милиона динара за проширена права у 

областима социјалне заштите, дакле за помоћ грађанима који су социјално 

угрожени или им је потребан новац за лечење. Од ове године у буџету је 

планирано и 8 милиона динара за смештај предшколске деце за коју нема места у 

Предшколској установи и то: 5,5 милиона динара субвенције приватним 

компанијама које буду отвориле вртиће за децу својих радника и 3 милиона 

динара као помоћ родитељима који упишу дете у приватни вртић који има 

лиценцу. 

  Програм уређивања грађевинског земљишта образложио је директор ЈП 

"Краљево" Александар Несторовић. Он је као капиталне проблеме, па уједно и 

капиталне инвестиције које нас очекују, издвојио: завршетак Северне обилазнице, 

за коју је издвојено 60 милиона динара, затим градску депонију, на којој се ради 

санација и рекултивација, али и тражи простор за проширење, што, оценио је 

Несторовић, није добро: 

  - Ако не буде саграђена регионална депонија, онда ћемо ми сами морати да 

нађемо неко решење, да на ту локацију сами преселимо нашу депонију - рекао је 

Несторовић. 



  Трећи велики проблем је изналажење новог простора за градско гробље, 

јер ће и Ново гробље на Барутани ускоро бити препуно. Као дугорочно капитално 

решење Несторовић је означио пројекат водоснабдевања са Лопатнице, који би 

омогућио ново, сигурно решење за пијаћу воду Краљевчана, оцењујући да ће у 

наредним деценијама чиста пијаћа вода бити приоритет у целом свету. 

Несторовић је најавио да ће наредне године пробати да се реши проблем 

Аутобуске станице, односно да је Град откупи и приведе намени. 

  У наставку седнице Скупштине града су усвојени извештаји о пословању 

јавних установа у 2019. години, као и програми пословања јавних предузећа. 

 

 

 


