
На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за 

које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине 

Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за привреду и друштвене делатности сачинило је  

 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ 
 

Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 05.03.2021. године усвојило је 
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну 
расправу. 
 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 08.03.2021. године у сали 
Општинског већа, општина Књажевац – улица Милоша Обилића број 1 са почетком у 09,00 часова. 
 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је Марко 
Марковић, запослени у Одељењу за привреду и друштвене делатности у име предлагача акта. 
 

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи је присуствовала и Љиља 
Миленковић, секретар Скупштине општине Књажевац. Представника удружења грађана и шире 
јавности није било. 
 

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: 

Удружење грађана „Породични центар“ је електронским путем доставило предлоге да се: 

1. Одлуком определе и средства за пројекте из области животне средине, 

2. Део средстава од накнада за заштиту животне средине определи за финансирање 
пројеката и програма организација цивилног друштва који би били усклађени са 
приоритетима локалне самоуправе у области заштите и унапређења животне средине. 

3. У свакој планираној приоритетној области уже дефинише подобласт у складу са 
приоритетима локалне самоуправе сходно актуелним изазовима у локалној заједници. 

 
ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ / НИСУ ПРИХВАЋЕНИ:  

Предлози број 1 и 3 нису прихваћени из разлога што се Одлуком која је предмет ове Јавне 

расправе не дефинишу питања наведена у предлогу. Исти ће бити размотрени приликом 

доношења Одлуке о приоритетима за које са расписују јавни конкурси за финансирање пројеката 

удружења из буџета општине Књажевац. 

Предлог број 2 није прихваћен такође из разлога што се овом Одлуком не дефинишу 

питања наведена у предлогу. 

У складу са чланом 9. став 2. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине 
Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. 
Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине 
Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац. 
 
 
Број: 024-4/2021-06 
Дана: 08.03.2021. године 
Књажевац  
 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 


