21.12.2018.
Седница Градског већа
На седамдесет шестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева
пред већницима се нашло једанаест тачака дневног реда. Већници су донели
одлуке на амандмане и предлоге за допуну дневног реда предстојеће седнице
Скупштине града Краљева, која ће бити одржана у четвртак, 27.12.2018. године.
Градски већници су донели Мишљење којим се Скупштини града Краљева
предлаже да усвоји предлог одборнице у Скупштини града Снежане Јовановић за
допуну предложеног скупштинског дневног реда тачком „Предлог одлуке о
изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама“.
Како је образложио градоначелник др Предраг Терзић, то се односи
првенствено на апарате који служе за игру деце и на конзоле, где су направљене
одређене промене односно смањен је износ коришћења ових апарата по дану
тако што су од један до три апарата опорезовани са свега 24 динара. Направљен
је раздео за оне који имају од четири до седам апарата, а за оне који имају више
од седам апарата највиша је цена коришћења рада на дневном нивоу.
„Хтели смо да будемо благонаклони према људима којима је то допунска
делатност или онима који имају мањи број ових апарата како би могли више да
приходују и да обезбеде средства за себе и за своју породицу“, рекао је
градоначелник.
Чланови већа су донели Мишљење којим одборницима предлажу да у
дневни ред седнице Скупштине уврсте и тачку „Предлог одлуке којом се
неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи
искључиво за гајење биљака, односно другог садног материјала, односно шума, за
сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у
пољопривредно односно шумско земљиште“.
„Трудили смо се да због пореских обавеза обвезника током наредне године
направимо промену да грађани Краљева и других места у Србији који су власници
неизграђеног грађевинског земљишта плаћају порез по пореској основици која се
односи на културу која постоји на том земљишту. У ситуацији да неко у првој и
другој зони има плац на коме се налази нека пољопривредна култура или биље, а
урбанистичким планом је ту предвиђено градско грађевинско земљиште, онда би
требало да плаћа порез по знатно вишој стопи. Ми смо то и до сада решавали
кроз жалбе грађана, али ће у будућности ови људи добијати знатно ниже порезе
због тога што њихово земљиште није приведено намени. Мислим да је то добро за
све грађане и да ће сви који имају овај проблем бити и више него задовољни,
наравно, уколико се одборници на седници Скупштине града усагласе са овим
предлогом“, рекао је градоначелник.
Он је навео и да су се на седници Градског већа нашли амандмани на
Предлог одлуке о буџету града Краљева за 2019. годину, као и на Предлог
програма уређивања грађевинског земљишта. Већници су прихватили амандмане
одборнице Снежане Јовановић која је предложила да се субвенција Јавног
комуналног предузећа „Путеви“ Краљево у износу од 10.000.000 динара
преусмери тако што ће се 6.000.000 динара искористити за изградњу
саобраћајнице која ће водити од кружног тока поред компаније „Леони“ на путу

Краљево-Рашка, на новац који ће се определити Дечјем одмаралишту „Гоч“ и
Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ за инфраструктурне радове, а део
новца ће бити искоришћен и за збрињавање ромске популације односно
представљаће учешће града у пројекту за који се очекује да ће добити новац од
међународних организација.
„Одборник у Скупштини града Краљева Јован Нешовић је такође поднео
два амандмана, али је Одељење за привреду и финансије сматрало да их није
могуће прихватити из процедуралних разлога и ми нисмо донели Мишљење по
овим тачкама дневног реда“, додао је градоначелник.
Члан Градског већа Милош Угреновић је пре почетка седнице Већа
предложио да се у дневни ред седнице уврсти и тачка која се односи на
проналажење законског решења које ће омогућити повећање путних трошкова за,
на првом месту, возаче у Градској управи, али и за именована, постављена и
изабрана лица. Градоначелник је образложио да возачи у Градској управи примају
дневнице од 150 динара када на путу проведу више од 12 сати.
„То што је возач провео више од осам сати радног времена на послу,
односно на путу, ни на који начин му се не плаћа, он прима плату за свега осам
сати, и то се понавља код неких два или три пута током недеље. На крају месеца
ови људи имају јако много зарађених сати односно вишка сати, који нити им се
плаћају нити на основу тога добијају слободне дане. Њихове плате остају исте, а
притом могу добити највише 150 динара у току једног дана“, изнео је
градоначелник упоредивши ову ситуацију са ситуацијом у јавним установама и
јавним предузећима, чији је оснивач град Краљево, а чији возачи имају знатно
веће дневнице, које прелазе 2.000 динара.
„Ради се о несразмери и зато смо овим Закључком тражили у стручној
служби да погледа законске прописе, упореди ситуацију у Краљеву са другим
местима и да након тога понуди Градском већу решење које ће омогућити да и ови
људи имају дневнице које одговарају времену које проводе на послу или да
часове које су додатно провели на раду могу да искористе или да за то буду
плаћени. Ради се о проблему који није мали, који се односи прво на возаче, на
Протокол, на људе који проводе много времена на послу, а плаћени су само по
основу плате и не добијају ништа више од тога, а тек после можемо да
разговарамо о именованим, изабраним и постављеним лицима“, објаснио је након
седнице Градског већа градоначелник града Краљева др Предраг Терзић.

