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МОГУ ЛИ РЕСУРСИ
ДА (ДО)ПУНЕ БУЏЕТ 
ГРАДА КРАЉЕВА?

свакодневног живота у позитивном смеру.
Већи буџет са приходима чију је мерљивост лакше 

планирати, а што је, без сумње, случај са ресурсним рентама, 
даје веће могућности за креирање и спровођење политика које 
за циљ имају задовољење јавних интерса у већем обиму.

Стога је одговорност политичких субјеката који воде, или 
желе да воде овај град, а и локалне администрације велика 
и временски неограничена када је у питању, пре свега, 
евидентирање, а потом и коришћење природних богатстава као 
ресурса на територији за коју су пред грађанима и потомцима, а 
и пред законом одговорни.

Нажалост, бројни примери из праксе, посебно немање 
прецизних евиденција природних ресурса, сведоче да је 
и у овом сегменту - управљања природним добрима, често 
присутан волунтаризам са далекосежним и дугорочним 
економским последицама. Додамо ли овоме и неадекватна 
нормативна решења која често, преплитањем надлежности, 
уносе збрку и забуну у области контроле над управљањем 
и експлоатацијом природних богатстава, ето разлога више 
зашто су остварени јавни приходи по основу ресурсних ренти 
у великој несразмери са добитима које се остварују у овим 
привредним активностима.

Ево и једног примера: Иако је, због проблема у грађевинској 
индустрији, експлоатација шљунка знатно смањена, ипак 
је тешко разумети званичне податке које смо добили од 
Републичке дирекције за воде по којима је,на територији града 
Краљева, у 2014. и првих VI месеци 2015. године, поднето 
3 /три/ захтева за експлоатацију водних наноса (шљунка), 
наплаћено надокнада у износу од 319 501,21 дин (за 2014. год.) 
и 1.023.669,69 (за 2015.), а пријављено 13.270 м3 извађеног 
шљунка у 2014. години и 10.558 м3 за првих VI месеци 
2015. године. Но, овим подацима ћемо се тек позабавити 
када будемо, детаљније говорили о сегменту 
експлоатације водних наноса на територији града 
Краљева.

Од бројних значења речи ресурс (француског 
порекла-ressource) за предмет овог пројекта 
најближе је оно које говори да је то извор 
(привреде) из кога се добиjају сировине.

Јако је важно да на самом почетку бављења 
темом указивања на могућности повећања 
прихода буџета града Краљева и из других 
извора, осим тренутно постојећих, дефинишемо 
значење термина који ће се врло често користити 
при обради теме. Јер, сведоци смо, да се у 
новије време, термин ресурс користи и да 
означи људске - кадровске потенцијале неке 
организације или заједнице. Дакле, такозвани 
људски ресурси - кадровски потенцијали 
града Краљева неће, у обради ове теме бити, директно 
третирани иако је, без сумње њихов значај вишеструко већи 
за превазилажење било ког реалног или потенцијалног 
проблема но што је то било које природно материјално 
добро.

Најуже посматрано за ову тему ресурси су само она 
материјална добра у облику разних природних богатстава 
која се могу наћи на великој територији која припада 
граду Краљеву као административној јединици локалне 
самоуправе. Дакле ресурси - природна богатства у разноразном 
материјалном облику, без обзира на њихов власнички статус, 
који могу бити искоришћени као сировина у било ком процесу 
који ствара материјалну добит, па као таква подлеже и 
опорезивању.

То су: земљиште, пре свега пољопривредно, руде и 
минерали, воде и водни ресурси, шуме...

Истраживањем, мапирањем и експлоатацијом ових ресурса 
баве се бројне организације и појединци на територији града 
Краљева. Сви они, вођени су својим партикуларним и личним 
интересима, па је логично да је њихова мотивисаност да воде 
рачуна о томе да део остварених прихода из тих активности 
„врате“ заједници, у виду пореза или такси, јако мала. Шта 
више, чак и кад је дефинисана као законска обавеза настоји се 
минимизирати или, ако је могуће, у потпуности избећи.

Грађани, Краљевчани, треба, на разне начине, да буду 
активно укључени у послове идентификовања природних 
богатстава, а посебно у послове стављања њихове 
експоатације под строжију контролу државних органа, пре 
свега у циљу њиховог рационалног, одрживог и где је могуће 
обновљивог, коришћења, а потом и као значајног потенцијала 
за општи економски напредак као извора јавних прихода.

Грађане треба мотивисати да схвате да, експоатација 
природних ресурса на организовани, на закону засновани 
начин, на дуже стазе смањује неке од њихових фискалних 
обавеза према јавним финасијама и мења квалитет њиховог 


