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1. УВОД

Имајући у виду дa сe највећи део буџетских средстава прикупља крoз нaплaту пoрeзa,
локална управа треба грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин да пружи
инфoрмaциje o прикупљaњу и трoшeњу тoг нoвцa. Такође, Законом о локалној
самоуправи и Статутом општине Књажевац (чланови 98. и 99. Статута) је прописано
обавезно спровођење јавне расправе. Статутом општине Књажевац у члану 98. став 1.
тачка ) предвиђенo је обавезно спровођење јавне расправе у току поступка усвајања
одлуке о буџету, а у члану 99. Статута јавна расправа је дефинисана као ”отворени
састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са
заинтересованим грађанима и представницима грађана и средстава јавног
обавештавања”.
Један од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа је Одлука о
буџету. Овом одлуком се утврђују приоритети за финансирање, дефинишу пројекти од
значаја за развој општине и остварујe финансирање законских надлежности. С обзиром
на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно је да и грађани и
грађанке узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би буџет боље осликавао
вољу становника наше општине. Са тим циљем је у октобру месецу ове године спроведен
процес консултација са грађанима и цивилним и пословним сектором на територији
општине Књажевац, односно, спровођење гласања о приоритетним програмским
областима и пројектима, које би се финансирале средствима из буџета општине у току
наредне, 2021. године.
Консултативни процес одвијао се током октобра месеца, од 02. до 12. октобра. Грађани су
имали прилике да попуњавањем упитника – анкете на интернет страници општине
Књажевац изаберу програмске области које сматрају приоритетним за финансирању у
2021. години, а представницима пословног и цивилног сектора достављене су на и-мејл
информацијe о спровођењу процеса консултација и упитници за избор приоритетних
области за финансирање и предлагање предлога пројеката за финансирање у 2021.
години.
Све ове радње су претходиле спровођењу јавне расправе током које су грађани општине
Књажевац могли да се упознају са плановима и пројектима предвиђеним Нацртом
Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину и уједно, у оквиру јавне расправе,
дају своје сугестије и предлоге на Нацрт Одлуке о буџету за 2021. годину.
Јавни позив за учешће на јавној расправи објављен је 11. децембра 2020. године на
интернет страници општине : http://www.knjazevac.rs/index.php/vesti/1926-2021-3 и тиме
је почео процес јавне расправе који се званично завршио 14. децембра у 10 часова. Због
епидемије Covid-19 и ради потпуне примене мера за сузбијање епидемије, грађанима је

било омогућено да своје предлоге за приоритетне програмске области и пројекте
достављају електронским путем на и-мејл адресу: gradjanstvo.budzet2021@knjazevac.rs.
Како би се обезбедила потпуна транспарентност процеса консултација и спровођења
јавне расправе и приказали начини и резултати укључивања јавности, неопходно је
сачинити извештај о спроведеном процесу консултација са грађанима као и извештај о
процесу јавне расправе који садржи најбитније информације о спроведеним
активностима и прикупљеним предлозима и мишљењима грађана. Извештај који је пред
Вама представља сумарни преглед предложених приоритетних програма и пројеката
током процеса консултација са грађанима и грађанкама општине Књажевац, као и
извештај о процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2021.
годину који је окончан 14.12.2020, године.

2. ПРОЦЕС КОНСУЛТАЦИЈА СА ГРАЂАНИМА, ЦИВИЛНИМ И
ПОСЛОВНИМ СЕКТОРОМ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

Процес консултација са грађанима и представницима цивилног сектора односно са
удружењима грађана спроводио се у периоду од 02. октобра до 12. октобра 2020. године.
Процес консултација са грађанима трајао је од 02. октобра до 12. октобра, док је процес
консултација са удружењима грађана трајао одо 05. октобра до 12. октобра. Процес
консултација са представницима привреде на територији општине Књажевац није
успешно спроведен јер привредни сектор није одговорио на предлоге општине Књажевац
да учествује у процесу консултација.
Активности током овог периода обухватиле су:
 обjaвљивање позива о спровођењу консултација на званичном сајту oпштине
Књажевац (www.knjazevac.rs);
 објављивање упитника за грађане;
 достављање упитника за удружења грађана са територије општине Књажевац у
електронској форми на службену електронску адресу удружења;
 достављање упитника за привредне субјекте са територије општине Књажевац у
електронској форми на службену електронску адресу субјеката;
 израда и постављање упитника за грађане у штампаној форми, доступним у
изабраним јавним установама на територији општине Књажавац.
2.1 Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса
консултација
Током спроведеног процеса консултација коришћени су следећи алати за партиципацију
грађана:






Aнкета за грађане (доступна у електронском и штампаном облику на интернет
презентацији оштине Књажевац);
Анкета за грађане (доступна на званичном налогу општине на друштвеним
мрежама Facebook и Instagram)
Упитници за представнике пословне заједнице односно привредне субјекте са
територије општине Књажевац (доступне у електронском облику);
Упитници за представнике удружења грађана са територије општине Књажевац
(доступне у електронском облику).

2.2 Процес у бројкама
Током трајања процеса консултација, анкету за грађане је било могуће преузети и
попуњене предати на две локације:
 Зграда општине Књажевац – просторије Услужног центра општине, улица Милоша
Обилића 1;
 Дом културе, улица Бранка Радичевића бр. 1;
Истовремено, електронска верзија анкете била је доступна на интернет страници општине
Књажевац.
Током процеса консултација са грађанима и цивилним сектором – удружењима грађана
прикупљено је 273 упитника, и то:
- електронским путем 94 упитника
- директном предајом попуњених упитника на унапред одређеним локацијама на
територији општине Књажевац 169 упитника.
- oд стране представника цивилног сектора – удружења грађана са територије општине
Књажевац електронским путем је прикупљено 10 упитника.
2.3 Сумарни преглед предлога и гласања грађана и удружења грађана током
спроведеног процеса консултација
Грађани су путем анкете могли да се одаберу три приоритетна програма - области за
финансирање из средстава буџета општине, а уједно су могли да изнесу своје предлоге
пројеката за финансирање који су од значаја за локалну заједницу. Удружења грађана су
могла да одаберу три приоритетне области за финансирање програма удружења грађана
и у оквиру изабраних области три приоритетне под-области за које сматрају да требају да
буду финансиране.
У овом делу биће приказани одговори и опредељења грађана за приоритетне програме
односно области, предлози пројеката које грађани сматрају битним за локалну заједницу,
одговори и опредељена удружења грађана који се тичу програмских области и подобласти, а који ће бити разматрани приликом израде Одлуке о буџету општине Књажевац
за 2021. годину.

Приоритетни програми општине Књажевац за 2021. годину
Приказ одговора грађана у вези избора приоритетних програма - области за финансирање
у општини Књажевац у 2021. години:
Редни Приоритетни програм – област
Број гласова % од укупног
број
грађана
броја
попуњених
упитника
1
Становање, урбанизам и просторно
79
30,03
планирање
2
Комунална делатност
99
37,64
3
Локални економски развој
93
35,36
4
Развој туризма
68
25,85
5
Пољопривреда и рурални развој
92
34,98
6
Заштита животне средине
37
14,06
7
Организација саобраћаја и саобраћајна
20
7,60
инфраструктура
8
Предшколско васпитање
16
6,08
9
Основно образовање и васпитање
18
6,84
10
Средње образовање и васпитање
13
4,94
11
Социјална и дечија заштита
75
28,51
12
Здравствена заштита
40
15,20
13
Развој културе и информисања
76
28,89
14
Развој спорта и омладине
30
11,40
15
Опште услуге локалне самоуправе
6
2,28
16
Политички систем локалне самоуправе
7
2,66
17
Енергетска ефикасност и обновљени извори
44
16,73
енергије
УКУПНО
813
Предлози пројеката кандидовани од стране грађана током спроведеног процеса
консултација грађана
У анкети је дато 9 (девет) предлога пројеката који су од интереса за локалну заједницу.
Приказ одговора грађана у вези избора – предлагања предлога пројеката за финансирање
у наредној 2021. години:
Пројекат
Број гласова
Програмска област којој
грађана
припада предлог пројекта
Изградња Спортског центра
1
Развој спорта и омладине
Књажевац
Уређивање зелених површина и
1
Заштита животне средине

паркова
Изградња мањег аква парка на
базену
Пројекти у области заштите животне
средине
Уређивање болнице
Пројекат поправке фасада у општини
Пошумљавање и озелењавање
Решавање проблема паса луталица
Пројекти у области руралног туризма

1

Развој туризма

2

Заштита животне средине

1
1

Здравствена заштита
Становање, урбанизам и
просторно планирање
Заштита животне средине
Комунална делатност
Пољопривреда и рурални
развој

1
1
1

Приоритетне области за финансирање програма удружења грађана у 2021. години
Приказ одговора удружења грађана у вези избора приоритетних области за финансирање
програма удружења грађана у 2021. години:
Редни Приоритетна област
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Социјална заштита
Борачко-инвалидска заштита
Заштита лица са инвалидитетом
Друштвена брига о деци
Заштита интерно расељених лица са Косова и
Метохије и избеглица
Подстицање наталитета
Здравствена заштита
Заштита и промовисање људских и мањинских
права
Образовање, неформално образовање и
стручно усавршавање
Култура
Заштита животне средине и екологија
Одрживи развој
Заштита животиња
Заштита потрошача
Борба против корупције
Хуманитарни програми
Туризам
Афирмисање демократизације локалне

Број гласова
удружења
грађана
1
3
1
3
0

% од укупног
броја
попуњених
упитника
10
30
10
30
0

0
2
1

0
20
10

0

0

1
3
0
0
0
0
1
3
0

10
30
0
0
0
0
10
30
0

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

самоуправе
Афирмација грађанског активизма и веће
укључености рањивих група у локалну
заједницу
Превенција свих облика насиља и
дискриминације
Афирмисање женских права
Афирмисање родне равноправности
Развој културно уметничког стваралаштва
Очување културне и историјске традиције
Очување и подстицање народног
стваралаштва и обичаја
Подстицање руралног развоја
Подстицање и развој привредних делатности –
занатство, стари и ретки занати, задругарство
Промовисање волонтерског рада

3

30

0

0

0
0
2
2
2

0
0
20
20
20

0
2

0
20

0

0

Приоритетне под-области за финансирање програма удружења грађана у 2021. години
Приказ одговора удружења грађана у вези избора приоритетних под-области у оквиру
изабраних области за финансирање програма удружења грађана у 2021. години:
Редни
број

Приоритетна област

1

Социјална заштита

2

Борачко-инвалидска
заштита

Приоритетна под-област

Број гласова
изабране
приоритетне
под-области
Подршка увођењу нових услуга
1
социјалне заштите у локалној
заједници
Програми унапређења услова и
околности
за
запошљавање
бораца и инвалида и организација
обука
Програми информисања бораца и
инвалида о правима у области
социјалне и здравствене заштите
Програми
споменика,

обележавања
спомен-обележја и

1

2

3

важних историјских догађаја од
локалног значаја

3

Заштита лица са
инвалидитетом

4

Друштвена брига о деци

Програми пружања стручне и
правне помоћи борцима и
инвалидима у циљу остваривања
њихових законом утврђених права
Подршка
организовању
спортских,
културних,
хуманитарних
и
верских
активности намењених особама
са инвалидитетом
Програми едукације у области
вршњачког насиља
Едукативни програми о штетности
употребе дрога, алкохола и других
болести зависности

5

Здравствена заштита

Подршка
едукативним
програмима
усмерених
ка
информисању грађана о здравом
начину живота и превенцији
болести
Подршка
организацији
и
спровођењу кампања за рано
откривање болести, поремећаја и
повреда (намењених различитим
циљним групама: жене, млади,
социјално угрожене породице,
ризичне популације и слично)

6

Заштита и промовисање
људских и мањинских
права

Подршка програмима који
доприносе изградњи саветодавне
праксе
Подршка програмима социјалне
инклузије
Програми афирмације мањинских

2

1

1

2

1

1

1
1

7

8

9

10

Култура

Заштита животне
средине

Хуманитарни програми

Туризам

култура, језика и писама

1

Програми
за
унапређење
положаја припадника ромске
популације

1

Програми подршке промоцији
културе у основном и средњим
школама

1

Едукативни програми у области
заштите животне средине и
значају развијања свести о
заштити средине

3

Подршка иновативним решењима
у заштити животне средине

3

Подршка
активностима
уклањању смећа и отпада

3

на

Подршка програмима помоћи
угроженим категоријама локалног
становништва

1

Подршка
програмима
укључивања
грађана
у
хуманитарне активности

1

Подршка програмима сарадње
цивилног и пословног сектора у
области туризма

3

Подршка
организовању
манифестација и наступању на
сајмовима у складу са циљевима
туристичке политике општине
Подршка истраживању историје,
културе и локација у функцији
обезбеђивања
туристичког

2

1

развоја општине
Подршка
организовању
иновативних
културних
и
уметничких
садржаја
у
просторима главних туристичких
атракција

11

12

Афирмација грађанског
активизма и веће
укључености рањивих
група у локалну
заједницу

Програми подршке укључивању
рањивих и маргинализованих
група у јавни живот општине
(млади, незапослени, лица са
инвалидитетом,
припадници
мањинских група и др.)

Развој културно
Програми удружења у области
уметничког стваралаштва културе која својим квалитетом
доприносе развоју културе и
уметности у локалној заједници
Подршка програмима којима се
подстиче културно и уметничко
стваралаштво мањинских група у
локалној заједници (етничке групе
– националне мањине; родне и
сексуалне мањине; језичке групе;
религијске мањине)
Подршка
дечјем
културноуметничком стваралаштву

13

Очување културне и
историјске традиције

Подршка укључивању старије
популације у културно-уметничко
стваралаштво
на
територији
општине
Подршка
програмима
представљања,
очувања
и
проучавања
српске
културе,
традиције, религије и уметности

3

3

1

1

1

1

2

14

15

Подршка неговању и промоцији
традиционалних
вредности
локалне културе општине

2

Подршка изради и промоцији
каталога локалних уметника и
културних радника
Очување и подстицање Програми подстицања израде,
народног стваралаштва и представљања
и
промоције
обичаја
рукотворина

2

Подршка
фестивалима
и
манифестацијама у функцији
представљања
и
промоције
културне и историјске традиције
општине
Подстицање и развој
Програми подстицања занатства и
привредних делатности – очувања
заната
(етаблирани
занатство, стари и ретки занати, стари и ретки занати)
занати, задругарство

2

2

2

Предлози пројеката кандидовани од стране удружења грађана током спроведеног
процеса консултација
У анкети намењеној представницима удружења грађана предложено је 4 (четири)
предлога пројеката који су од интереса за локалну заједницу.
Приказ предложених пројеката, који су од интереса за избор програма за финансирање
пројеката удружења грађана у општини Књажевац:
Пројекат
Пројекат подршке развијању и
афирмацији међу-генерацијске
солидарности
Унапређење информисања и
укључивање Рома у заједницу кроз
истицање културног идентитета и
интеграцију у заједницу
Едукација младих о насиљу
Иновације у књижевности,
ликовном стваралаштву, музици,

Број
гласова
1

1

1

Програмска област
Афирмација грађанског активизма и
веће укључености рањивих група у
локалну заједницу
Заштита и промовисање људских и
мањинских права

Заштита и промовисање људских и
мањинских права

визуелним садржајима,
документарном и аматерском
филму

1

Култура

3. ПРОЦЕС ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
КЊАЖЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Општина Књажевац је у периоду од 11.12.2020. до 14.12.2020. године спровела јавну
расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину. Током јавне
расправе грађани су били у могућности да се упознају са буџетским приоритетима и
планираним трошковима и издацима буџета по програмима и програмским областима, и
да уједно изнесу своје предлоге и сугестије на Нацрт Одлуке о буџету општине Књажевац
за 2021. годину. Позив за учешће на јавној расправи, која се због епидемије Covid-19,
спроводила on-line, објављен је на званичној интернет презентацији општине Књажевац,
11.12.2020. године: http://www.knjazevac.rs/index.php/vesti/1928-2021-4. Скраћени приказ
Нацрта Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину је објављен на званичној
интернет презентацији општине: http://www.knjazevac.rs/index.php/vesti/1926-2021-3.
Поред позива за учешће на јавној расправи, Нацрта Одлуке о буџету општине Књажевац
за 2021. годину, објављен је и Извештај о спроведеном процесу консултација са
грађанима / анкети о буџетским приоритетима општине Књажевац за 2021. годину:
http://www.knjazevac.rs/index.php/vesti/1927-2021-41212.
Током јавне расправе била је отворена и доступна једна интернет адреса за слање
предлога, мишљења, коментара и сугестија: gradjanstvo.budzet2021@knjazevac.rs.
Током спроведене јавне расправе није било предлога, мишљења, коментара или сугестија
грађана и грађанки општине Књажевац на садржај Нацрта Одлуке о буџету општине
Књажевац за 2021. годину.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА

Општина Књажевац је приликом израде Нацрта Одлуке о буџету општине Књажевац за
2021. годину након спроведеног консултативног процеса са грађанкама и грађанима и
представницима цивилног и пословног сектора, као и спроведеног и завршеног процеса
јавне расправе прихватила да увећа номинално финансирање за укупно пет од десет
програмских области, које су добиле највећи број гласова у спроведеном процесу
консултација. Такође, општина Књажевац је, водећи рачуна о вољи грађана израженој
током спроведеног консултационог процеса одлучила да у Одлуку о буџету општине

Књажевац за 2021. годину угради процентуално повећање средстава за седам од десет
програмских области са највећим бројем гласова грађанки и грађана Књажевца.
У следећој табели приказујемо, ради потпуног информисања десет програмских области
са највећим бројем гласова грађанки и грађана општине Књажевац у оквиру спроведеног
консултационог процеса, са приказом процента добијених гласова по програмским
областима.
Редни
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Програмска област – програм

Укупан
гласова

Комунална делатност
Локални економски развој
Пољопривреда и рурални развој
Становање,
урбанизам
и
просторно
планирање
Развој културе и информисање
Социјална и дечија заштита
Развој туризма
Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије
Здравствена заштита
Заштита животне средине

број

Проценат у
односу
на
укупан број
гласова

99
93
92
79

37,6
35,3
34,9
30,0

76
75
68
44

28,9
28,5
25,8
16,7

40
37

15,2
14,0

Неопходно је нагласити да је у току 2020. године, услед епидемије Covid-19 општина
Књажевац предузела низ мера у циљу отклањања и умањивања негативних последица
епидемије на функционисање локалне привреде и економске могућности и шанси
предузећа и предузетника са територије општине. Ситуација са пандемијом, посебно
њене негативне последице у значајној мери одразиле су се како на изршавање буџета за
2020. годину, тако и на укупно планирање буџета општине за 2021. годину, пре свега у
смислу смањивања локалних пореских прихода, а тиме последично и на могућности
финансирања одређених пројеката и програма у 2021. години.
У следећој табели приказујемо прихваћено повећање номиналног финансирања шест од
десет програмских области са највећим бројем гласова током спроведеног консултативног
процеса:
Програмска
програм

област

–

Програмска
апропријација
у
Одлуци о буџету за
2020. годину
(у
милионима
динара)

Програмска
апропријација
у
Одлуци о буџету за
2021. годину
(у
милионима
динара)

Номинално увећање
буџетских средстава
за
финансирање
програмске области
–
програма
(у
милионима динара)

Локални
економски
развој
Социјална
и
дечија
заштита
Развој
културе
и
информисања
Развој туризма
Енергетска ефикасност и
обновљиви
извори
енергије
Заштита
животне
средине

12,50

14,48

1,98

70,00

81,67

11,67

103,30

106,19

2,89

12,54

45,25

32,71

2,00

5,10

3,10

20,50

43,56

23,06

Увећање буџетских издатака за финансирање шест програмских области, за које је
повећано финансирање у Одлуци о буџету општине Књажевац за 2021. годину укупно
износи 75,41 милиона динара, што представља укупно 6,96% расходне стране буџета
општине за 2021. годину.
У следећој табели приказујемо прихваћено процентуално увећање буџетског
финансирања седам од десет програмских области са највећим бројем гласова током
спроведеног консултативног процеса:

Програмска област – програм

Комунална делатност
Локални економски развој
Развој културе и информисања
Социјална и дечија заштита
Развој туризма
Енергетска
ефикасност
обновљиви извори енергије
Заштита животне средине

и

Заступљеност
програмске
области у Одлуци
о буџету општине
за 2020. годину
(изражено
у
процентима
у
односу на укупан
буџет)

Заступљеност
програмске
области у Одлуци о
буџету општине за
2021. годину
(изражено
у
процентима
у
односу на укупан
буџет)

Повећање
финансирања за
програмску
област
–
програм
(изражено
у
процентима у
односу
на
укупни буџет)

8,8
0,9
7,4
5,0
0,9
0,1

10,0
1,3
9,6
7,4
4,1
0,5

2,2
0,4
2,2
2,4
3,2
0,4

1,5

4,0

2,5

4.1 Образложење предложеног финансирања десет програмских области у Одлуци о
буџету општине за 2021. годину, са највећим бројем гласова у спроведеном
консултативном процесу
Образложење повећаног финансирања програмских области за које је су обезбеђена
значајнија и увећана средства у буџету општине за 2021. годину
Програм: Комуналне делатности
Увидом у претходне табеле, анализирајући критеријуме „Заступљеност програмске
области у Одлуци о буџету општине“ за 2020. и 2021. годину (изражено у процентима у
односу на укупан буџет) изводи се закључак да је прихваћено повећање финансирања
за програмску област – програм (изражено у процентима у односу на укупни буџет) у
износу од 2,2%. Повећање средстава у оквиру ове програмске области намењено је
превасходно за унапређење квалитета јавних услуга чије обезбеђивање пружа општина
(електрична енергија, дистрибуција топлотне енергије, снабдевање водом за пиће),
уређивање и унапређење комуналне инфраструктуре, чистоће и услуга зоо-хигијене.
Средства су предвиђена за:
- Плаћање рачуна за електричну енергију за јавно осветљење (лед расвета) и
трошкови одржавања јавне расвете;
- Одржавање јавних зелених површина – поред стандардног одржавања
планирано је осветљење и уређење градског парка, замена мобилијара,
завршетак радова и повезивање Кеја Димитрија Туцовића са Средореком, као и
уређивање игралишта у Средореку;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене – планирано је увећање
површина јавне намене на којима се одржава чистоћа;
- Увећано финансирање послова зоо-хигијене на територији општине;
- Производња и дистрибуција топлотне енергије – субвенције ЈКП ”Топлана” за
сервисирање старог дуга;
- Управљање и снабдевање водом за пиће – реконструкција дотрајалих и
проблематичних делова система за водоснабдевање;
- Пројекат: Прихватилиште за псе.
Програм: Локални економски развој
Увидом у претходне табеле, утврђено је да је по оба критеријума планирано увећање
средстава (номинално увећање буџетских средстава за финансирање програмске
области – програма (у милионима динара) – 1,98 милиона динара и повећање
финансирања за програмску област – програм (изражено у процентима у односу на
укупни буџет) – 0,4%.
Повећање средстава у оквиру ове програмске области намењено је превасходно за
стварање услова за унапређење рада и функционисања локалне организације за развој
општине, унапређење инвестиционих потенцијала и подршку специфичним

програмима подстицања предузетништва на територији општине.
Средства су предвиђена за:
- Функционисање Агенције за развој општине Књажевац,
- Формирање и функционисање предузећа Слободна зона,
- Пројекат: Развој женског агро – предузетништва у Источној Србији.

Програм: Развој културе и информисања
Увидом у претходне табеле, утврђено је да је по оба критеријума планирано увећање
средстава (номинално увећање буџетских средстава за финансирање програмске
области – програма (у милионима динара) – 2,89 милиона динара и повећање
финансирања за програмску област – програм (изражено у процентима у односу на
укупни буџет) – 2,2%.
Повећано буџетско финансирање ове програмске области усмерено је ка стварању
услова за квалитетнији рад, функционисање и програмску делатност установа културе,
робуснију подршку реализацији програма цивилног сектора у општини и реализацију
пројекта који је значајан за омладинску популацију на територији општине.
Средства су предвиђена за:
- функционисање установа културе (Дом културе, Завичајни музеј, Народна
библиотека),
- за финансирање пројеката удружења грађана и медијских кућа,
- финансирање верских заједница,
- финансирање пројекта: „Youth art network“
Програм: Социјална и дечија заштита
Увидом у претходне табеле утврђено је да је по оба критеријума планирано увећање
средстава (номинално увећање буџетских средстава за финансирање програмске
области – програма (у милионима динара) – 11,67 милиона динара и повећање
финансирања за програмску област – програм (изражено у процентима у односу на
укупни буџет) – 2,4%.
Повећање средстава у оквиру ове програмске области намењено је превасходно за
јачање установа и спровођење мера социјалне политике на територији општине и
обезбеђивање социјалне заштите најугроженијим категоријама становништва општине.
Средства су предвиђена за:
- Функционисање установа социјалне заштите;
- Једнократне новчане и друге врсте помоћи;
- Буџетски фонд за повећање наталитета (лечење болесне деце, стерилитета,
вантелесна оплодња, надокнаде за незапослене мајке за треће, четврто и пето
дете – 24 месеци, једнократне помоћи за прво и друго дете…);
- Програм социјалне и дечје заштите (стипендије, бесплатне ужине, смештај у
Дому ученика у Књажевцу…);
- Пројекат: „Помоћ у кући“ – помоћ породицама са децом са сметњама у развоју,
старим и изнемоглим лицима.

Програм: Развој туризма
Увидом у претходне табеле, утврђено је да је по оба критеријума планирано увећање
средстава (номинално увећање буџетских средстава за финансирање програмске
области – програма (у милионима динара) – 32,71 милиона динара и повећање
финансирања за програмску област – програм (изражено у процентима) у односу на
укупни буџет – 3,2%.
Повећање средстава у оквиру ове програмске области намењено је превасходно за
стварање услова за активнији и екстензивнији рад Туристичке организације општине и
унапређење стања туристичких места, локалитета и хотелских капацитета, који су од
изузетног значаја за изградњу и унапређење општине као туристичке дестинације.
Средства су предвиђена за:
- Функционисање Туристичке организације општине Књажевац;
- Уређење туристичких локалитета Бањица, Бараница, Црвењско језеро;
- Пројекти: Уређење фасада туристичког локалитета Стара чаршија у ужем
градском језгру; Изградња рехабилитационог – welness центра „Ргошка Бањица“.
Програм: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Увидом у претходне табеле утврђено је да је по оба критеријума планирано увећање
средстава (номинално увећање буџетских средстава за финансирање програмске
области – програма (у милионима динара) – 3,10 милиона динара и повећање
финансирања за програмску област – програм (изражено у процентима) у односу на
укупни буџет – 0,4%.
Повећање средстава у оквиру ове програмске области намењено је превасходно за
унапређење енергетске ефикасности на територији општине и финансирање транзиције
ка коришћењу мање штетних горива.
Средства су предвиђена за:
- Буџетски фонд за енергетску ефикасност – елаборати енергетске ефикасности за
све пријављене стамбене зграде и средства за јавни позив за станаре стамбених
зграда за побољшање енергетске ефикасности станова.

Програм: Заштита животне средине
Увидом у претходне табеле утврђено је да су по критеријуму „Номинално увећање
буџетских средстава за финансирање програмске области – програма (у милионима
динара) средства увећана за 23,068 милиона динара, док су по критеријуму „повећање
финансирања за програмску област – програм (изражено у процентима) у односу на
укупни буџет“ средства увећана за 2,5%.
Повећање средстава у оквиру ове програмске области намењено је превасходно за
унапређење стања санитарне и атмосферске канализације, рад Буџетског фонда за
заштиту животне средине и реализацију пројекта од значаја за заштиту животне
средине на територији општине.
Средства су предвиђена за:
- Редовно инвестиционо одржавање санитарне и атмосферске канализације;

-

Буџетски фонд за заштиту животне средине;
Пројекат: „Заједничке мере за зелену инфраструктуру“.

Образложење умањеног финансирања три програмске области у буџету општине за
2021. годину
Програм: Пољопривреда и рурални развој
Увидом у Одлуке о буџету за 2020. и 2021. годину, утврђено је да је по оба критеријума
планирано умањење средстава (номинално умањење буџетских средстава за
финансирање програмске области – програма (у милионима динара) – 17 милиона
динара и умањење финансирања за програмску област – програм (изражено у
процентима у односу на укупни буџет) – 0,8%.
Планирани Буџет општине Књажевац је мањи у 2021. години у односу на 2020. годину.
Један од програма за који су опредељења мања средства је и програм 5:
„Пољопривреда и рурални развој“. Претходних година су значајна средства издвајана
за повећање сировинске базе воћа (субвенционисање садног материјала) и друге мере
са којима ће се наставити и ове године, али ће у 2021. години посебан акценат бити на
куповини опреме за прераду пољопривредних производа.
Смањење средства за финансирање ове програмске области је резултат престанка
разлога који су у претходном периоду захтевали веће финансирање из буџета општине
и потребе да се у 2021. години обезбеди фокусиранији приступ финансирања
пољопривреде и обезбеде услови за унапређење пољопривредне производње.
Програм: Становање, урбанизам и просторно планирање
Увидом у Одлуке о буџету за 2020. и 2021. годину, утврђено је да је по оба критеријума
планирано умањење средстава (номинално умањење буџетских средстава за
финансирање програмске области – програма (у милионима динара) – 273 милиона
динара и умањење финансирања за програмску област – програм (изражено у
процентима у односу на укупни буџет) – 18,9%.
Неопходно је истаћи да је обим и капацитет буџета општине Књажевац мањи у 2021.
години у односу на буџет за 2020. годину. Један од програма за који су опредељења
мања средства је и програм 1: „Становање, урбанизам и просторно планирање“. У 2020.
години су планирана средства за два пројекта:
- „Изградња хотела на Бањици“ – 250 милиона динара. За ове намене је планиран
трансфер са републичког нивоа, који није реализован због епидемије вируса
Covid - 19. Реализација овог пројекта је због напред наведеног разлога,
одложена на одређено време.
- „Изградња бране на Сврљишком Тимоку“ – 25 милиона динара – пројекат је
успешно реализован током 2020. године.
Збир средстава предвиђених за два наведена пројекта представља и разлику у односу
на предвиђена средства у 2020. и 2021. години, а уједно је и највећа ставка због које је
буџет за 2021. годину мањи од буџета из 2020. године.
Не рачунајући пројекте, у 2020. години су за програм 1 опредељена средства у износу
од 41 милиона динара. Ако узмемо овај податак као референтан, у 2021. години су

предвиђена већа средства по оба критеријума за овај програм (номинално увећање
буџетских средстава за финансирање програмске области – програма (у милионима
динара) – 1,13 милиона динара и повећање финансирања за програмску област –
програм (изражено у процентима у односу на укупни буџет) – 0,8%.
Средства су предвиђена за:
- израду урбанистичке пројектно – техничке
документације: техничка
документација за изградњу система водоснабдевања свих пот-планинских села
Старе планине;
- пројекте изградње канализационе мреже у Минићеву, Ргошту, Горњем Зуничу,
Штипини, Валевцу, Каличини;
- завршетак Плана генералне регулације села Ћуштица;
- уређење тротоара у две улице;
- сертификација дечијих игралишта, и др. пројекте мање вредности.
Програм: Здравствена заштита
Увидом у Одлуке о буџету за 2020. и 2021. годину, утврђено је да је по оба критеријума
планирано умањење средстава (номинално умањење буџетских средстава за
финансирање програмске области – програма (у милионима динара) – 1,5 милиона
динара и умањење финансирања за програмску област – програм (изражено у
процентима у односу на укупни буџет) – 0,1%.
Средства су предвиђена за програмску активност „Мртвозорство“.
Умањено финансирање ове програмске области резултат је недостатка буџетских
финансијских средстава, у моменту када је израђена пројекција прихода буџета
општине за 2021. годину. Општина планира да из позиције: ”Буџетске резерва”
почетком 2021. године обезбеди буџетска средства за куповину опреме за Здравствени
Центар Књажевац.

4.2 Разматрање предлога цивилног сектора – анкетираних представника удружења
грађана у оквиру спроведеног консултационог процеса припреме Нацрта буџета
општине за 2021. годину
Општина Књажевац и њени органи и тела, одговорна за планирање и реализацију доделе
средстава удружењима грађана на годишњим конкурсима, у складу са Законом о
удружењима грађана и другим секторским законима, настојаће да узму у разматрање
приликом одлучивања о циљевима конкурса и финансирању програма и пројеката
удружења, резултате спроведене анкете цивилног сектора о приоритетним програмима и
пројектима за финансирање у наредној 2021. години. Као приоритетне области, за
финансирање у 2021. години представници цивилног сектора у општини Књажевац
изабрали су следеће области: борачко-инвалидска заштита, друштвена брига о деци,
здравствена заштита, заштита животне средине, туризам и афирмација грађанског
активизма.

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У АНКЕТИРАЊУ И ПРЕДЛАГАЊУ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

Општина КЊАЖЕВАЦ

