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Председник општине Бач Драган Сташевић на конференцији за новинаре говорио
о извршењу буџета за првих шест месеци. У првих шест месеци остварени приходи
у износу од 186.682.133,23 динара, а расходи 215.210.246,46 динара - Озбиљнији
приходи, бржа и већа реализација, очекују се у другој половини године

И ове године председник општине Бач Драган Сташевић, трећи пут заредом, сазвао је
конференцију за новинаре на којој је говорио о извршењу локалног буџета за првих шест
месеци текуће године.
Истакавши да показатељи из првог полугођа говоре да је буџет реално испланиран,
Сташевић је рекао да актуелна коалиција на власти, чији је стожер Општински одбор
Српске напредне странке, не одустаје од праксе да јавно и тарнспарентно грађанима
општине Бач предочи извршење буџета на половини и крају календарске године.
-Преузимајући руковођење општином, трасирало смо пут даљег развоја који су грађани
општине Бач препознали.Ти исти грађани који су нам на изборима указали већинско
поверење заслужују да буду информисани, где и у шта се троше буџетсак средстава
-рекао је Сташевић, додавши да општина Бач „плови мирним водама“.

-Трзавице и политичка превирања из не тако далеке прошлости више нису део наше
свакодневнице. Захваљујући политичкој стабилности на свим нивоима власти, у
ситуацији смо да радимо без оптерећења и то је један велики бенефит. Бенефит је и то
што имамо подршку виших органа власти који су препознали значај улагање у мале
локалне заједнице - истакао је Стаашевић, додавши да је локална власт препознала у
својим редовима оне који су спремни да раде и да повлаче потезе који су понекад тешки.
-Пред нама је период у ком ћемо показати колико знамо, колико можемо и колико ћемо у
сарадњи са вишим инстанцама власти бити успешни у мисији унапређења живота у
општини Бач - поручио је Сташевић.
Истакавши да се политичка стабилност, подршка виших инстанци власти и јасно
трасиран пут даљег развоја рефлектују и на буџет општине, Сташевић је рекао да
показатељи из првих шест месеци говоре да ће све оно што је у буџету испланирано до
краја календарске године бити и реализовано.
По речима Сташевића, у локалној самоуправи у потпуности су задовољни апсолутним
износима на приходној страни.
Разлог због ког је проценат наплате прихода у првих шест месеци нешто нижи од
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очекиваног, Сташевић објашњава чињеницом да су по први пут, одлуком о буџету, у
план прихода уврштени и ненаплаћени извори јавних прихода за које је реално да ће
бити наплаћени.
-Укупно планирани буџетски приходи и примања за 2017. годину износе око 684 милиона
динара. Оставарење истих закључно са 30. јуном текуће године износе око 187 милиона
динара, што је за око око 920 хиљада динара више у односу на исти период прошле
године - истакао је Сташевић, најавивши озбиљнији прилив прихода, бржу и већу
реализацију у другој половини године.
На конференцији за новинаре председник општине Бач Драган Сташевић осврнуо се на
наплату пореза на зараде, рекавши да 50,49 одсто наплате говори да је приходна
страна буџета филигрански прецизно дефинисана.
Председник општине Бач задовољан је наплатом пореза и доприноса, приливом
наменских трансфера из АП Војводине, као и приливом средстава од месног
самодоприноса.
Иако је месни самодопринос на снази само у Плавни и Бачком Новом Селу, у првих шест
месеци текуће године на име издвајања грађана за ову намену уплаћено је око 3
милиона динара. Од тог иноса у Плавни је уплаћено 826 хиљада динара, а у Бачком
Новом Селу 450 хиљада динара. Преосталим износом до 3 милиона динара уплаћена су
заостала дуговања становника других насељених места који су одлучили да измире
заостале обавезе како би могли да конкуришу на конкурсе које локална самоуправа и
надлежни републички и покрајински органи расписују - истакао је Сташевић, додавши да
је најслабија наплата у првих шест месеци забележена код закупа локала.
-Стопа наплате од 17 одсто је испод оног што очекујемо. Разлог за то је гашење
Дирекције за изградњу и чињеница да неке послове нисмо преузели на најбољи начин истакао је Сташевић, поручивши да у потпуности није задовољан радом инспекцијских
органа.
Побројавши све, од највећих до најмањих, буџетске издатке у првих шест месеци текуће
године, Сташевић је рекао да је расходна страна потврда да је буџет општине Бач и
развојни и социјални.
-Извршење расходне стране буџета од планираних око 687 милиона динара на
годишњем нивоу, у првих шест месеци износи око 215 милона динара, што је у односу на
исти период прошле године више за око 30 милиона динара - истакао је Сташевић,
образложивши ту разлику инвестицијама на реконструкцији водоводних мрежа,
изградњи атарских путева, вишенаменске хале у радној зони, одводњавању...
На конференцији за новинаре председник општине Бач најавио је први ребаланс буџета
у овој години за септембар месец.
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