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КАКВЕ СУ ПЕРСПЕКТИВЕ
ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА
ГРАДА КРАЉЕВА?
Буџет града Краљева за 2015. годину у износу од 3.049.127.167,00 не
задовољава нарасле потребе локалне самоуправе у многим областима и
планиран је са дефицтом у износу од 338.000.000,00. Могућности за већим
буџетским приходима су у великој мери лимитиране реалним привредним
и финансијским стањем на територији града Краљева. Грађани, пуниоци
и корисници буџета града, имају институционалне могућности да својим
предлозима утичу на политику планирања, креирања и располагања буџетским
средствима. Један од проблема је неадекватно и неефикасно коришћење
постојећих институционалних права и могућности грађана у процесима
планирања и креирања буџета града Краљева. Неадекватно информисање о
правима и могућностима грађана један је од разлога њиховог
недовољног ангажовања и утицаја на процесе планирања
и креирања буџета града. Као једна од, бројних негативних,
последица таквог стања је и годинама уназад мање - више исти
број позиција на приходној страни буџета што га, дугорочно
посматрано, у перспективи, чини мање одрживим. Тако,
примера ради, буџетска позиција 1.3.1.3. - 714550 Концесионе
године, из републичког буџета за градове и општине.
накнаде и боравишне таксе износи само 1.500.000,00 или 0,05
Више је него јасно да ће се већ и ово градско руководство,
одсто од укупног Буџета у граду где се само под шумом налази
на крају свог четворогодишњег мандата, суочити са све већим
72538,63 хектара (која се експлоатише, а по том основу нема
проблемима у јавним финасијама којима је, до сада, одолевало
ресурсне ренте за градски Буџет) или 46,8 % укупне територије,
финансијском дисциплином у билансирању (и балансирању)
што је знатно више од републичког просека.
прихода и расхода зашта, стиче се утисак са стране, веће
Када говоримо о граду Краљеву као административној
заслуге припадају администрацији задуженој за планирање и
категорији у жељи да изразимо њене специфичности у односу
реализацију буџета. Но, ова похвала управи и администрацији
на остале локалне самоуправе у Србији, поред историјских
града задуженој за јавне финансије има и „другу страну
чињеница, најчешће истичемо величину његове територије. И
медаље“, а та друга страна односи се на конзервативни приступ
заиста, са 1530 квадратних километара то је највећа површина
у овом послу и то пре свега у изналажењу нових извора прихода
у Србији коју обухвата једна локална самоуправа, а и по броју
за градски буџет. Тај, назовимо га конзервативизам, огледа се
насељених места, 92, смо у самом врху. Није новина и да су
пре свега у изостајању предлога и иницијатива да се изнађу,
наше административне јединице, по критеријуму површине,
нови приходи за буџет града и најчешће се правда нормативним
највеће у Европи, па је тако могуће да град Краљево буде и
оквиром, испреплетаним и нејасним надлежностима који
европски првак.
проистичу из тог нормативног оквира. Иако је ова констатација
Непристрасна и стручна анализа разлога вишегодишње
о „нормом везаним рукама“, у највећој мери тачна, ипак остаје
економске стагнације Краљева показатеље величине
простора да се стање на приходној страни градског буџета мења
територије, броја насељених места и саобраћајне
на боље, а то подразумева и нове изворе прихода и већи број
инфраструктуре као могућих предности или слабости локалне
обвезника.
самоуправе јасно ће показати да су ови параметри, уз погубне
Ово је трајни задатак који стоји, пре свега, пред стручним,
ефекте лошег модела приватизације, узроци успореног
административним капацитетима локалне управе, а потом и
економског развоја Краљева. Додамо ли томе и неповољна
пред политичким субјектима (странке) које воде или пледирају
демографска кретања која се, у случају Краљева, пре свега
да воде град.
огледају у старењу популације и њеној концетрацији у град и
Један од циљева овог нашег пројекта је и да укажемо на те,
његову ближу околину, јасно се може закључити да ће град
нове, могуће изворе прихода за градски буџет и то пре свега
имати све више проблема са својим јавним финасијама у
по основу такозваних ресурсних ренти илити, народски речено,
годинама које предстоје. Ову суморну перспективу градских
надокнада за право експлоатације природних богатстава
јавних финасија додатно оснажују укупни економски показатељи
у граду и држави као и мере на које се обавезала републичка
(земљишта, воде, шума, рудни ресурси...) која се на
влада у преговрима са ММФ-ом и другим ино-кредиторима, а
законити, или илегалан начин, обавља на територији
тичу се даљег смањивања трансферних средстава, од 2016.
града Краљева.
пројекат
финансира

/

пројекат
спроводе

В Н ВОСТИ
nline
РАЉЕВАЧКЕ
НОВОСТИ

1

