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Краљево и изазови које доносе најављене промене
на путу ка Европској унији

БОРБА ЗА ЈАЧАЊЕ ФИСКАЛНОГ
СУВЕРЕНИТЕТА ГРАДА!
Циљ трогодишњег аранжмана
локалним самоуправама, па и
Србије и ММФ-а је смањење
Краљеву, бити болан процес са
дефицита, односно заустављање
далекосежним последицама.
раста јавног дуга. Зато је кључно
Зато је оспособљавање пре свега
да фискална консолидација буде
политичког и менаџмента градске
успешна током три узастопне
управе града Краљева да трагају за
године. Имали смо смањење
новим изворима новца из сопствених
дефицита у 2015. години, чему
извора питање свих питања за нови
су допринеле мере смањења
сазив Скупштине града Краљева и
плата и пензија и нешто боља
њене органе. Ако је у јавном сектору
пореска наплата. Међутим,
успех стално повећање обима,
дефицит је и даље висок – 3, 7
квалитета и економије јавних услуга
одсто БДП-а, а мора да се смањи
и стандарда и квалитета живота
испод три одсто, због тога су
грађана онда се као приоритетна
неопходне структурне реформе.
питања којима би требало да
Први значајнији пакет мера
се бави нови скупштински сазив
фискалне консолидације, који
намећу питања јачања извора јавних
је усвојен крајем 2012. године,
прихода. У том контексту пуну пажњу
углавном се односио на јавне
заслужују и све активности које би
приходе и повећање њихових
за крајњи исход имале повећање
Један од циљева стопа, док су мере предузете
удела непореских прихода по основу
фискална децентрализација
у области расхода обухватиле
коришћења природних добара у
„замрзавање” плата у јавном сектору и пензија,
јавној својини на територији града Краљева. Борба
укидање сопствених прихода буџетских корисника,
за фискални суверенитет, у оквиру постојећег
односно њихов прилив у републички буџет,
нормативног оквира, који подразумева право и
смањивање и рационализацију различитих
обавезу града да установљава јавне приходе, да их
трошкова. Једну од важних области представља
укида и да их уводи, да одређује када ће ступити
област јавних финансија и буџетирања. Фискална
на снагу, да одређује и мења њихове елементе,
реформа односи се и на приходну и на расходну
да одређује њихову висину, ко је и у ком износу
страну буџета, при чему се посебно истичу
корисник прихода и који органи ће их прикупљати,
промене пореских прописа, са првенственим
технички дистрибуирати и контролисати како у
циљем да се они ускладе са прописима модерних
процесу прикупљања, тако и у процесу трошења
тржишних економија, али и ради обезбеђивања
средстава захтева јаче ангажовање стручнијег дела
што више буџетских прихода. У односу на локалну
јавности града Краљева кроз мрежу постојећих
самоуправу, у складу са мерама фискалне
политичких и организација цивилног друштва. Та
консолидације, повећању приходне стране
борба,у једном свом делу, треба обавезно, као
републичког буџета требало би да допринесе
свој исход, имати и осмишљене и аргументоване
и промена у систему трансфера од Републике
предлоге за измене постојеће нормативе посебно
локалном нивоу. Очекује се да се у усвоје измене
у оном њеном делу која прекомерно ограничава
Закона о финансирању локалне самоуправе којима
фискални суверенитет локалних самоуправа.
би се омогућило ефективно смањивање трансфера
Преношење надлежности за обављање одређених
општинама и градовима и њихово подстицање на
јавних функција са централног нивоа на локални
повећање наплате прихода из сопствених извора.
ниво и фискална децентрализација јесу циљеви
Фискална централизација и моћ управљања новцем
за које, у времену које долази, треба тражити
чине основу политичке моћи измештене у врхове
савезнике и сараднике најпре међу грађанима, а
извршне власти државе. Стога ће налажење „мере
потом и код других локалних самоуправа и њихових
ствари“ кроз смањивање трансферних средстава
асоцијација.
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