Има нас ,може нам се....

Краљево ће , за неколико дана добити буџет за 2018 годину. Овај политичко-економски документ
представља својеврсно огледало актуелног стања и компетенције менаџмента сваке локалане самоуправе
па и града Краљева . Градско веће је већ усвојило Нацрт буџета и он ће се пред члановима градског
парламента наћи у форими Предлога који , нажалост, показује континуитет вишегодишње праксе
планирања и усвајања буџета без икакве шире друштвене , јавне расправе уколико се у то не сврстају
састанци који ће се ,наредних дана , дешавати у странкама владајуће колаиције који за циљ имају
информисање , пре свега , одборника о овом документу а ређе и страначких органа посебно оних већих.
Опозиција ће , пак , предстојеће дане искористити да се припреми за улагање амандмана на предложени
буџет са малим изгледима , судећи према досадашњој пракси из рада Скупштине града, да им се било шта
усвоји без обзира на обим и квалитет аргумената. Без друштвених и политичких процеса оличених у виду
укључивања шире јавности кроз дијалог који служи за артикулацију потреба и реалног сагледавања
ресурса и могућности једне заједнице добићемо документ који ће ,још једном, показати што изостајање
компетенције менаџмента града што изостанак визије у ком правцу треба да иде Краљево. Да ли је ово
питање инерције у раду и наставка кретања утабаним стазама или пак жеље да се креира амбијент
временске изнудице у којој се буџет мора усвојити са циљем да се прикрију наведени проблеми видећемо
у данима који су пред нама. А до тада покушајмо да , бар делимичном анализом , предложеног буџета
укажемо на његове више него очигледне мањкавости које су плод нетранспарентног утврђивања општих
интереса на нивоу града Краљева. Пођимо , од планираних расхода , који би разложени на буџетске
позиције требали да буду финансијски израз дефинисаних приоритета за реализацију јавног , општег
интереса. Тако посматрана расходна страна буџета је индикатор политика развоја и живота уопште које
заговара и води локално руководство и владајућа коалиција . Ту се најупечатљивије види колико тако
дефинисане јавне политике представљају општи , јавни интерес . Запитајмо се , у овом контексту , како да ,
рецимо , тумачимо планирана велика издвајања у 2018 години за сегмент програма комуналиних
делатности назван управљање/одржавање јавним осветљењем града у износу од 247.036.175 динара ако је
за исте намене у 2017 години било планирано 232.000.000 да би , за првих девет месеци , било утрошено
тек 92.043.741,93 динара . Запитаност је тим већа ако се ова издвајања упреде са планираним издвајањима
за ,рецимо локални економски развој (унапређење привредног и инвестиционог амбијента,мере активне
политике запошљавања и подршка економском развоју и промоцји предузетништва) у износу од
24.002.000 динара.
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Чак десте пута мање него за јавно осветљење! Додамо ли овоме и податке да је за развој туризма
планирано тек 21.981.450 динара а за пољопривреду и рурални развој 70.500.000 испада да је за све
делатности у којима је могуће најбрже креирати нова радна места на територији града Краљева планирано
тек половина новца намењеног за замену старих сијалица градског осветљења новим ,штедљивим , лед
сијалицама. Овде треба знати да су те старе сијалице, а било их је у систему јавног осветљења ,разних
врста, негде око 16000 ,трошиле на годишњем нивоу нешто више од 120.000.000 динара. Било би јако
интересантно чути образложење креатора буџета за овакав редослед потеза и овакво планирање
приоритета а посебно би било интересантно да кажу кад и где су грађани исказали своје мишљене о тим
приоритетима , јер они ипак пуне тај буџет. А и та приходна страна показује , потврђује инерцију у
конципирању буџета што се најбоље да видети на позицији накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта ,па је тако за 2018 планиран приход по овом основу у износу од 271.282.690
динара иако је , од планираних 284.328.550 динара за 2017 годину, за првих девет месеци наплаћено тек
16.018.629,48 динара или прескромних 5,63 одсто. Да ли је само неспорна већина у градском парламенту
разлог зашто се може десити дасе усвоји овакав докумет ,као и они њему слични годинам пре, или томе , на
свој начин , допринос даје и апатичности и незаинтересованости грађана Краљева за друштвеним а пре
свега политичким ангажовањем ? Размере те апатичности и незаинтересованости грађана су више него
забрињавајуће па смо сведоци да се то и злоуупотребљава у циљу прикривања недостака визије и
некомпетентности дела политичких лидера владајуће коалиције. Без жеље да умањимо допринос
локалних медија оваквом стању ипак не можемо а да не подсетимо на наставка праксе њиховог
економског исцпрљивања што се најбоље види кроз податак да је за такозвани јавни интерес у области
јавног информисања поново издвојено фамозних 15.000.000 динара или 0,45 одсто буџета што је , малте не
, равно износу увећаног трошка за енергенте у првих двет месеци 2017 године, и то само код оних
корисника који те обавезе плаћају преко Одељења друштвених делатности .Оваква пракса у Краљеву ,
када је планирање и усвајање буџета у питању , пролази годинама уназаад само се „општи интереси и
приоритети“ мењају... Сада је то јавно осветљење а био је то откуп земљишта за карго центра крај
аеродрома „Морава“ или затворени градски базен, или сточна пијаца у Адранима, или.... А пролази јер
буџет никада није „пресушио“ а и како би када се ,такође, годинама уназад , понавља пракса забележена и у
првих девет месеци ове ,2017 године, да се главне буџетске програмске позиције попут рецимо урбанизма
и просторног планирања реализују са 3,7 одсто или од планираних 407.140.200 динара утроши само
69.140.989,30 динара или 3,7 одсто планираног. Слично је и са програмом комуналних делатности где је од
планираних 414.750.000 динара утрошено тек 223.342.419,78 динара од чега је , рекосмо то већ , за јавно
осветљење утрошено 92.043.741,93. Остаје нам да се надамо да ће обновљено јавно осветљење града
Краљева допринети и да ,убудуће, боље видимо мањкавости испољаване у процесу креирања и усвајања
буџета града Краљева.
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Анртфиле
Задужење за осветљење
У тексту образложења предлога Одлуке о имени Одлуке јавном задуживању града Краљева за
финансирање капиталних инвестиција,која ће се наћи пред одборницима Скупштине града каже се , уз
помињање мишљења Управе за јавни дуг из маја 2015 године да се град може задужити до износа од
250.000.000 динара, и следеће:„Што се тиче кредита у висини од 120.000.000,00 динара који је узет за
обезбеђивање земљишта за индустријску зону код аеродрома у Лађевцима, због немогућности да се уради
плански основ за индустријску зону у близини аеродрома Лађевци , јер се план простире на две општине
Краљево и Чачак, није било могуће приступити обезбеђивању земљишта и повући средства из кредита.
Сматрамо да је оправдано поменута средства пренаменити за замену ЛЕД СВЕТИЉКИ за чију реализацију
је град Краљево у 2017-тојгодини утрошио сопствена средства у висини од 120.000.000,00 динара, и
планира да у наредној години 2018-тој утроши још 120.000.000,00 динара до краја априла 2018-те, тако да
би кредитом у висини од 100.000.00,00 динара исплатио планирана средства.“ Није нам баш све јасно око
износа датих у овом образложењу јер ,чини нам се, не слажу се у потпуности са износима за ове намене из
буџета за 2017 али и за 2018 годину. Но, можда се нисмо баш најбоље снашли у тумачењу докумената па
нам остаје да тумачење чујемо у расправи на скупштини када ови документи буду усвајани.

Овај текст је објављен уз подршку града Краљева у оквиру пројекта „Информисани могу бити и ефикасни“.Садржај овог текста и ставови
изнети у њему искључива су одговорност КВ НОВОСТИ и ни на који начин не одражавају ставове и мишљења града Краљева
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