
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 буџет и финансије и утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода сачинило је  

 
  ИЗВЕШТАЈ 

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О 
НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАЦРТУ 

КАДРОВСКОГ ПЛАНА У  ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ 
 
 
 Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 12.12.2019. године усвојило је 
НАЦРТ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ И  НАЦРТ КАДРОВСКОГ 
ПЛАНА У  ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ  и исти упутило на јавну расправу. 
 
  
 МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 12. децембра 2019. године, 
у Дому културе у Књажевцу – сала Друштвеног клуба са почетком у 20,00 сати. 
 
 
 ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је 
Председниик општине у име предлагача акта  
  
 БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи су присуствовали: 
председник Општине, заменик председника Општине, чланови Општинског већа, заменик 
председника Скупштине, помоћници председника Општине, начелник Општинске управе, 
секретар Скупштине општине, директори и  представници јавних предузћа и установа чији је 
општина оснивач, директори школа на територији општине Књажевац, представници Општинске 
управе и  месних заједница, одборници, други заинтересовани грађани и представници 
средстава јавног информисања. 
 КРАТАК САДРЖАЈ ИЗЛАГАЊА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ И  НАЦРТУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У  
ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ : 
 Преседник општине се у уводном излагању , осврнуо на буџет за 2019. годину и намене за 
које су средства планирана и како су утрошена, о чему је приказан и филм. 
 
 За 2020. годину буџет је планиран  у износу  од 1 139 895,100 динара. 
 
 Приходи буџета чине: Порези у висини од 480 570 430 000,00 динара, Трансфери у висини 
од 444 609 670,00 динара, Други приходи у висини од 55 715 000,00 динара, Примања од продаје 
имовине 68 500 000,00 динара, Емитовање хартија од вредности у висини од 90 500 000,00 
динара. 
 
 Расходи буџета за наредну годину су подељени на 17 програма и то: 
 

           1.  Становање, урбанизам и просторно планирање у висини од  66 000 000,00 динара , 
2. Комуналне делатности у висини од  118 320 000,00 динара , 
3. Локални економски развој у висини од 12 500 000,00 динара, 
4. Развој туризма у висини од 12  545 600,00 динара, 
5. Пољопривреда и рурални развој у висини од 40 000 000,00 динара, 
6. Заштита живитне средине  у износу од 20 500 000,00 динара,  
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – износ од 
 221 602 800,00 динара, 
8. Предшколско образовање  у висини од  126 138 100, 00, динара, 
9. Основно обазовање и васпитање, у висини од  40 954 000,00 динара,  
10.  Средње образовање и вапитање,  у висини од 15 000 000,00 динара, 
11. Социјална и дечја заштита у висини од 70 035 000,00 динара, 
12. Здравствена заштита у висини од 2 500 000,00 динара 
13. Развој културе и информисања, у висини од   103 366 220,00 динара, 
14. Развој спорта и омладине у висини од 48 5000 000,00 динара 



15. Опште услуге локалне самоуправе, у висини од 203 559 300,00 динара, 
16. Политички систем локалне самоуправе, у висини од 35 874 100,00 динара и 
17. Енергетска ефикасност у висини од 2 00 000,00 динара. 
 По сваком од наведених Програма, председник општине је детаљно упознао присутне о 
наменама за које су опредељена средства. 
  
 БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До 
остављеног рока, за примедбе, предлоге и сугестије истих није било у писменој или електронској 
форми. 
 На самој јавној расправи учешће су узели присутини и то: Видинка Вељковићкоји је 
постављала  питања везана за  питање влсништва Џервинове  виле и нестанка воде на чесми на 
„Бањици“, Жарко Цветковић је поставио питање везано за  уређење  простора у улици  9. 
бригаде у Књажевцу, који се налази између стамбених зграда и приватних кућа и који је по 
његовом сазнању намењен за игралиште, Славимир Илић је псотавио питање везано за висину 
средстава опредељених за финансирање ОШ „Дубрава“, Љиљана Михајловић је постављала 
питањау вези пресељења управне зграде и седишта ЈКП „Стандард“, уређење улице код  моста у 
центру града и Спомен парка са предлогом да се ту стално поставе неке модерније тезге за 
продају, јер су постојеће дотрајале, што би по њеном мишљењу дало упечатљив изглед и питање 
у вези тендера са изградњом дрвеног моста код Дома културе,Весна Никић је изложила потребу 
за набавку једног покретног тоалета за инвалиде и постављање истог на „Бањици“ због указане 
потребе. Директор ЈКП „Стандард“ је указао на проблеме у водоснабдевању насеља Кална који 
су повезани са ослабљеним приливом вода из постојећихи зворишта. 
 Председник оптшине је давао одговоре на постављена питања. 
 Примедбе на висину опредељених средстава по наменама, као и других примедби на 
јавној расправи није било. 
 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: 400-430/2015-05 
Дана: 13.12.2019. године 
К њ а ж е в а ц  
 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ  

И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
 


