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И КАД МОЖЕМО - НЕ ЗНАМО!

Закон о рударству и геолошким исраживањима Сл.гл.
РС бр .88-2011 предвиђа да се приходи од експлоатације
минералних сировина, који су приход Републике деле у
односу 40 % буџету Града (Краљева), 60 % Буџету Републике.
На рачуну 741510 Буџета града Краљева нису планирани
приходи по овом основу ни за 2015. нити 2016. годину.
Могући, а неостварени приходи од накнада за експлоатацију
минералних сировина су: накнада за експлоатацију свих врста
угља и уљних шкриљаца 3% од прихода, а у случају подземне
експлоатације 0,5 % од прихода носиоца експлоатације,
накнаде за експлоатацију неметаличних сировина 5% од
прихода, накнаде за коришћење техничко грађевинског
камена по тони ископане сировине, кречњак 23 дин, од тога
10 дин за Буџет града, Доломит 23 дин, доломитски кречњак
23 динара, мермер, мермерисани кречњак, меремерисани
доломит 23 дин, гранит 33 дин, дацит 33 динара, андезит 33
динара, базалт 33 дин, габро 33 дин, накнаде за архитектонско
грађевински камен, гранит 56 динара, базалт 53 динара,
мермер 56 динара, бигар сига 56, кречњак 56, накнаде за
сировине за цементну индустрију и индустрију креча по тони
ископаног материјала, гипс 22 дин, кречњак 23 дин, мермер 56
дин, калцит 56 дин, мермерисани кречњак 56 дин...
Ако, као готово невероватну, искључимо могућност
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да се ништа од побројаног не експлоатише на територији
града Краљева која је, подсећања ради са 1563 квадратна
километра највећа у Србији, онда нам само остаје да се
запитамо колико смо само (и зашто?) новца који припада
буџету, по овом основу, (пре)пустили појединцима и фирмама.
Део који припада Граду наменски треба да се користи на
основу посебног програма мера пре свега за развој локалне
заједнице и инфраструктуру који доноси надлежни орган
Града. На овај програм сагласност даје Министарство.
Није било основа за доношење овог програма, јер нису
ни планирани ни остварени приходи по овом основу. Град
Краљево, рецимо као пример, планира да уложи у 2016. и
наредним годинама 8.400.000,00 за изградњу сточне пијаце,
5.000.000,00 за изградњу водовода у Конареву, 10.000.000,00
за изградњу водоводне мреже у Готовцу. Део прихода за
ове намене могао је и може да се оствари из овог извора.
Пропуштени приходи су пропуштена јавна добра. За овај
сазив Скупштине града извесно је касно да било шта мења
у овој области. Да ли ће и каквих политичких санкција, и због
овога, бити на предстојећим изборима остаје нам да видимо
Новоизабрани сазив, тамо негде почетком јесени, кад се
конституише нови менаџмент Града, ваља подсетити и на ове
податке. У интересу свих.

/

пројекат
спроводе

В Н ВОСТИ
nline
РАЉЕВАЧКЕ
НОВОСТИ

