ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ И ЗАДУЖЕЊЕ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ
НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНЕ ОТПЛАТЕ ДУГОВА
у периоду од 01.01.2015. - 31.12.2015. године
ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ
Крајем маја 2015. године општина Књажевац закључила је уговор са Канцеларијом
Уједињених нација за пројектне услуге ( UNOPS ) чија је вредност 50.000 ЕУР-а. Овим уговором
донатор обезбеђује бесповратна средства за стварање техничких услова за развој комуналне
инфраструктуре у општини Књажевац у укупном износу од 44.945 ЕУР и то за:
-

Израду главног пројекта за изградњу спортске хале у књажевцу
Израду главног пројекта за изградњу кампа „Бањица „
Израду главног пројекта за изградњу пословно-стамбене зграде

27.713 ЕУР
13.080 ЕУР
4.152 ЕУР

Учешће општине Књажевац у реализацији пројекта је 5.055 ЕУР и динарска противвредност
ових средстава у износу од 607.344,60 динара уплаћена је на отворени наменски подрачун код
Управе за трезор. Донатор је, сходно уговору, уплатио 50% средстава, односно 2.672.861,76
динара.
Са истим донатором ( UNOPS ), закључен је уговор о финансирању израде плана
регулације Архео етно парка у Равни, за шта је у 2015. години обезбеђено 737.856,24 динара.
Немачка владина организација ГИЗ и општина Књажевац закључиле су уговор о локалној
субвенцији ради финансирања пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних
самоуправа у Србији“. У 2015. години донатор је уплатио средства за покриће трошкова надзора у
износу од 138.859,05 динара.
Од стране Европске уније, кроз програм Europe for Citizens, финансиран је пројекат
„Balcans end Europe together – BET“ у партнерству са градом Суботицом, у износу од 2.650,00 ЕУР,
и пројекат „WE-NET, Working for Environmentally Educated Towns“, у износу од 974,50 ЕУР, што је у
динарској противвредности износило 438.562,33 динара.
Током 2015. године радило се на реализацији пројеката у оквиру ИПА програма
прекограничне сарадње Бугарска-Србија, и то:
1) Пројекат општине Књажевац “ Превенција и гашење шумских пожара”
2) Пројекат Завичајног музеја „ВЕНИ, ВИНО, ВИЦИ“
3) Пројекат Дома културе „Мрежа културних догађаја“
У складу са потписаним уговорима извршено је предфинансирање ових пројеката, а
након подношења извештаја о наменском трошењу средстава и након прихватања истих, донатор
је у 2015. години извршио повраћај предфинансираних средстава, и то:
- за пројекат “ Превенција и гашење шумских пожара” 7.151.520,57 динара
- за пројекат Завичајног музеја „ВЕНИ, ВИНО, ВИЦИ“ 3.219.811,71 динара
- за пројекат Дома културе „Мрежа културних догађаја“ 3.101.373,02 динара
УКУПНО: 13.472.705,30 динара
Завичајни музеј Књажевац је у 2015. години, из средстава донације, реализовао један
пројекат вредности 395.495,00 динара, а средства је обезбедила међународна организација
„Културно наслеђе без граница“.
Месна заједница Орешац је, и у 2015. години, као већ неколико година уназад, добила
донацију од Универзитета у Салзбургу, која је намењена мештанима слабог материјалног стања и
деци која су на школовању, почев од основног па до факултетског образовања. Донацију у износу
од 1.488.782,11 динара обезбедила је госпођа Гордана Поповић, пореклом из Орешца, која је
професор на Универзитету у Салзбургу и члан Савета Европе.

Укупна средства донације од међународних организација, која су у 2015. години
остварили буџет општине Књажевац и индиректни корисници буџета, износила су
19.345.121,79 динара.

ОТПЛАТЕ ДУГОВА
У току 2015. године
отплаћивана је обавеза општине Књажевац по кредитном
задужењу из 2010. године када је са BANCA INTESA закључен уговор о кредиту на износ од
287.863,39 ЕУР. Месечна обавеза за отплату главнице по овом кредиту износила је 5.997,15
ЕУР. Отплата кредита извршавана је уредно свих ових година, а коначна отплата, односно
последња рата исплаћена је 05.07.2015. године.
У 2015. години за отплату главнице по напред наведеном кредиту утрошено је
5.061.803,44 динара, расходи за отплату камате износили су 64.737,06 динара, а негативна курсна
разлика по основу отплате кредита износила је 16.438,99 динара.

