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МЕЊАТИ НОРМЕ И ОДНОС 
ПРЕМА ПРИРОДНОМ БОГАТСТВУ!

Како омогућити да локлане самоуправе остварују веће приходе од 
природних добара на својој територији?

Дијалог на завршном округлом столу на тему 
из пројекта изнедрио је следеће ставове:

Накнаде за коришћење природних добара, 
добара у општој употреби, добара од општег 
интереса, како су одређене у позитивним 
прописима, као јавни приход заслужују посебну 
пажњу у склопу предстојећег доношења нових 
прописа којим ће се уредити ова питања. 
Учесници су нагласили да је потребна 
својеврсна кодификација ,,ресурсних накнада“ 
тако да се то питање уреди једним законом са 
прецизирањем обвезника, основица, начина 
наплате, прерасподеле измећу нивоа власти и 
намена.

Велика централизација јавних прихода, 
одсуство ефикасне контроле и чињеница да 
важећи Закон о буџетском систему искључује 
примену одредби посебних закона којим су 
накнаде уведене односно суспендује намеснко 
коришћење јавних прихода веома је озбиљно 
питање .

Указано је да је неопходно преиспитивање 
висине свих накнада у целини без обзира ком 
нивоу власти припадају .Наглашено је да је 
потребно преиспитати централизацију прихода 
са становишта колико је позитивно дејство 
концетрације прихода као извора за улагања у 
природну средину и како обезбедити регионалну 
прерасподелу и одредити приоритете.

Да је суштинско питање које накнаде треба 
да буду изворни проходи локалних нивоа 
власти.

Да постоји пропуштање наплате накнада као 
резултат ослобађања од обавеза услед мера 
економске политике државних органа, ренте за 
експлоатацију минералних добара и материјала, 
као небрига контролних органа, наплате за 
посечену и продату шуму.

Велики број нормативних аката којим се сада 
регулишу ова питања, Закони, Правилници, су 
одлика система.

Подвучено је да је веома ниско учешће 

прихода по овом основу у буџету Града 
Краљева, па и са тог становишта стање није 
одрживо. 

Наглашено је да су највећа очекивања да се 
водне накнаде у највећем делу учине изворним 
приходом Града, као и накнаде за коришћење 
шума и минералних ресурса.

Изнета је и идеја да месним заједницама 
треба препустити највећи део прихода као 
материјалну основу за решавање основних 
питања и трајни извор средстава за сопствено 
учешће у пројектима везаним за коришћење 
предприступних средстава.

Учесници округлог стола истакли су да 
је улога медија које отварају могућност 
за увид грађана у буџет Града Краљева и 
стварање реалне слике о јавним токовима 
новца активност коју треба наставити. Овакве 
расправе су добра основа и за припрему 
активности посланика у Народној скупштини на 
ову тему и најбољи начин да се на постојећој 
пракси долази до заједничке платформе за 
деловање.


