17.11.2020.
Седница Градског већа
На једанаестој (ванредној) седници Градског већа краљевачки већници су
разматрали осам тачака дневног реда.
Према речима градоначелника града Краљева др Предрага Терзића, на
седници је донет Закључак о усвајању Закључка Градског штаба за ванредне
ситуације на територији града Краљева о неопходности придржавања прописаних
епидемиолошких мера у циљу смањења ризика од настанка и ширења заразне
болести „Covid-19“.
Како је појаснио, усвајањем закључка се одлаже одржавање референдума
на ушћанском подручју о формирању градске општине Ушће до тренутка када
епидемиолошке мере буду такве да омогућавају одржавање овог народног
референдума.
„На састанку Штаба за ванредне ситуације који је одржан претходног
четвртка, а после консултација са епидемиолозима, једногласно је донет закључак
који је упућен Градском већу. На данашњој седници сви градски већници су
гласали за одлагање одржавања референдума и очекујем да ће одборници на
Скупштини града Краљева подржати овај предлог закључка“, изјавио је Терзић.
Чланови Градског већа донели су Закључак о давању сагласности на
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији
града Краљева.
Градоначелник је подсетио да се сваког новембра утврђују цене по
квадратном метру непокретности у различитим зонама на основу уговора о
прометовању непокретности који су потписани током ове године и они важе за
наредну годину. На основу њих утврђује се висина пореза, а очекује се да ове
године град има приходе од пореза на имовину који су већи у односу на 2019.
годину. Терзић је додао да ће током 2021. године бити малих измена у већини
зона, осим у Рибници где ће, због изградње станова за припаднике снага
безбедности и великог промета ових станова, порез на имовину бити увећан у
околним улицама у односу на насеље Воћареве ливаде.
Већници су донели Одлуку о висини накнаде за полагање испита о
познавању прописа и града Краљева, као и Решење о образовању Радног тела за
израду предлога Такси тарифе и предлога Ценовника услуга такси превоза и
Решење о образовању Радног тела за израду предлога Програма организовања
такси превоза путника на територији града Краљева.
Како истиче градоначелник, донета је одлука да се уреди начин
функционисања такси превоза на територији града и oд сада сви такси
превозници имају обавезу да полажу испит о познавању града.
„На седници Градског већа донели смо одлуку о цени полагања овог испита
и она ће износити 5.000,00 динара. Град Краљево се бори против нелегалног
такси превоза, формирали смо и комисије и на тај начин ћемо успети да уведемо
ред у област такси превоза, јер желимо да сви грађани Краљева који користе
такси превоз имају бољи превоз, да их возе возачи који веома добро познају град“,
изјавио је Терзић, па нагласио:

„Време је да у читавом систему градског и приградског превоза уведемо
одређени ред, да снизимо цену субвенције коју град сваке године плаћа за градски
и приградски превоз, а са друге стране, да умањимо нелегалан такси превоз и да
омогућимо свим оним грађанима који користе јавни градски и приградски превоз и
легалан такси превоз, комфорнији, бољи и безбеднији, и ако је могуће, превоз који
не кошта превише.“
Градски већници су донели Решење о утврђивању права на солидарну
помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја начелнику и заменику
начелника Градске управе града Краљева.
Према речима градоначелника, плате у Градској управи нису високе, а
одређени број радника има ниске коефицијенте који када се помноже са
основицом за исплату зараде добијају зараду која је нижа од минималне. У тим
ситуацијама неопходно је да им се надокнади тај део зараде до минималне како
би им се исплатила минимална плата од 30.000,00 динара. Како је нагласио,
запослени у Градској управи, са факултетским образовањем, имају знатно ниже
зараде него запослени у другим јавним предузећима и до сада нису добијали
солидарну помоћ за побољшање њиховог материјалног и социјалног статуса.
„Донета је одлука да сви радници Градске управе добију солидарну помоћ
што ће некима од њих много значити. Право на солидарну помоћ имају и начелник
и заменик начелника Градске управе, градоначелник, његов заменик, помоћници и
већници. Начелница се изјаснила да не жели да прими ову помоћ, такође, ја сам
као градоначелник дао изјаву да не желим ову помоћ, а то је урадио и мој заменик
и помоћник јер смо добро плаћени за посао који обављамо. Наше плате су много
веће у односу на плате људи који раде у Градској управи, а имају трећи или
четврти степен стручне спреме“, образложио је Терзић, па додао:
„Суштина ове одлуке била је да помогнемо тим људима, а не да помогнемо
онима који имају плате од 100.000,00 динара, зато смо се и одрекли овог права.
Треба бити солидаран, помагати људима, треба измерити колико та помоћ треба
да износи, а треба истаћи и да су плате у Градској управи знатно ниже у односу на
плате остатка јавног сектора, као и плате градских већника које су неупоредиво
ниже у односу на плате већника у другим градовима у окружењу.“
Према његовима речима, треба размислити о томе да ли људи који
обављају одговорне функције треба да буду боље плаћени, али првенствено
морамо да мислимо нa људе који у Градској управи раде 10, 20, 30 година за мали
износ средстава. Терзић је подсетио да су некада функционери одлазили и по
10,12,15 пута у току месеца на службене путеве и за то добијали изузетно високе
дневнице.
„Данас возачи, када возе на службени пут у Београд, ако на том путу
проведу више од 12 сати, добијају дневницу од 150 динара, а када проведу мање
од 12 сати њихова дневница износи 75 динара. Није проблем што моја дневница
износи 75 или 150 динара, или мог заменика, помоћника, већи проблем је што
неко треба да вас вози кад имате састанке петком, суботом, да буде уз вас
стално, а имаће дневницу од 75 динара“, изјавио је градоначелник.
Како је истакао, сви запослени, без обзира на висину њихове зараде, имају
исте животне потребе, а градски већници су се потрудили да им обезбеде
максимум који им омогућава њихов статус у складу са свим прописима који се

налазе у оквиру колективних уговора и преговарачке позиције њихових
синдикалних организација.
Градоначелник је подсетио да запослени у Градској управи овакву врсту
помоћи добијају први пут после неколико година, а радници јавних предузећа
готово сваке године добијају ова средства. Како сматра, ова средства треба да
добију и једни и други, али је важно да се у будућности повећава износ минималне
зараде, као и да се пронађу начини како да се помогне оним људима који имају
најнижа примања.

