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Драге суграђанке и суграђани,

публикација пред вама је први Грађански водич кроз буџет Општине Књажевац.

Основна сврха овог документа је да вам пружимо најважније информације о 
планираном буџету за 2016. годину, као и о околностима и одлукама којима 
смо се водили приликом његовог састављања.

С обзиром на то да највећи део новца стиже у буџет кроз наплату пореза, 
наша је обавеза да њиме располажемо у најбољем интересу заједнице и да 
грађанима представимо тачне и разумљиве податке.

Грађански водич кроз буџет намењен је свим грађанима који желе да буду 
обавештени о плановима локалне самоуправе за прикупљање и трошење 
новца и да прате реализацију постављених циљева.

Надамо се да је овај документ, први пут направљен у Општини Књажевац, 
објаснио кључна питања и тако учинио буџет приступачнијим и разумљивијим.

Ова публикација настала је у оквиру иницијативе за веће укључивање 
јавности у буџетске консултације и ја се надам да ћете и у наредним годинама 
бити спремни да се одазовете позиву да заједно планирамо развој нашег 
Књажевца.

Увод1. 

Милан Ђокић
Председник општине 
Књажевац
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ је 
правни документ који утврђује 
план прихода и расхода општине 
Књажевац за наредну годину.

Из општинског буџета се током 
године плаћају све обавезе локалне 
самоуправе.

Исто тако у буџет се сливају приходи 
из којих се подмирују те обавезе.

Председник општине и локална 
управа спроводе општинску 
политику, а главна полуга те 
политике и развоја је управо буџет.

Приликом дефинисања овог, за 
општину Књажевац најважнијег 
документа, они морају да се воде 
законским прописима, стратешким 
приоритетима развоја и другим 
елементима, као што је приказано 
на слици 1.

2. Како настаје буџет општине?

слика 1.
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Укупни планирани јавни приходи општине Књажевац у 2016. години износе

Планом предвиђен буџет Књажевца за 2016. годину износи 898,4 милиона динара, док 
су сопствени приходи буџетских корисника 36,3 милиона динара (слика 2).

3. Како се пуни општинска каса? 

слика 2.
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3. Како се пуни општинска каса? 

   БУЏЕТ СЕ ПУНИ НОВЦЕМ ОД: 

•	 пореских	прихода,	

•	 донација	и	помоћи,

•	 трансфера	од	Републике,	

•	 непореских	прихода,

•	 примања	од	продаје	

нефинансијске	имовине	и	

•	 осталих	прихода	(слика 3.).

слика 3.
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ПОРЕСКЕ ПРИХОДЕ Општина 
Књажевац прикупља кроз 
наплату пореза на зараде, 
пореза на добра и услуге, 
пореза на имовину и 
осталих пореза. 

ТРАНСФЕРИ подразумевају 
пренос новца из 
Републичког буџета у 
корист општине.

ДОНАЦИЈЕ се добијају 
од страних и домаћих 
донатора за различите 
пројекте општине.

Непореске приходе општина прикупља од физичких и правних 
лица за коришћење јавних добара (накнаде), за пружање одређених 
јавних услуга (таксе), за кршење уговорних или законских одредби 
(пенали и казне) као и приходe који се остваре употребом јавне 
имовине (нпр. накнада за коришћење шумског и пољопривредног 
земљишта, накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта, итд). 

Остали приходи обухватају трансфере од физичких и правних 
лица у корист општине. Овој категорији припадају и сви неодређени 
и мешовити приходи, које прикупља општина.

Примања од продаје нефинансијске имовине се остварују продајом 
покретности и непокретности, које су у власништву општине.

3. Како се пуни општинска каса? 
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У структури планираних прихода наше општине највеће учешће имају порески приходи и они чине 
скоро 50% овогодишњих прихода буџета.

3.1 

слика 4.

Структура прихода и примања
у 2016. години
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Укупни планирани приходи наше 
општине у 2016. години су се смањили 
за 56,9 милиона  динара у односу на исте 
приходе у 2015. години (слика 5):

3.2 
Шта се променило 
у односу на 2015. годину?

слика 5

Порез на зараде, добит 
и капиталне добитке  
6.258.250 динара

Порез на имовину  
30.578.412 динара

Донације   
18.0000.0000 динара

Приходи од продаје 
добара и услуга динара

Остали приходи  
2.250.000 динараСМ
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4. На шта се троши ваш новац?

Једно од основних буџетских начела је 
равнотежа прихода и расхода, зато и 
укупни планирани расходи општине 
Књажевац у 2016. години износе

слика 6.
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Расходи за запослене представљају све 
трошкове за запослене, како у управи 
тако и код буџетских корисника.

Коришћење роба и услуга обухвата 
сталне трошкове, путне трошкове, услуге 
по уговору, специјализоване услуге, 
трошкове материјала и текуће поправке 
и одржавање.

Донације, дотације и трансфери су 
трошкови које општина Књажевац има за 
исплату дотација и трансфера осталим 
нивоима власти.

Остали расходи ообухватају дотације 
невладиним организацијама, порезе, 
таксе, новчане казне и пенале.

4. На шта се троши ваш новац?

Субвенције из буџета  су планиране у 
укупном износу од 49.800.000 динара. 
Субвенције су новац који је локална 
самоуправа обезбедила како би помогла 
предузећима (приватним и јавним), 
физичким лицимa или oдрeђeним 
сeктoримa eкoнoмиje кao нa примeр 
пoљoприврeди. Субвeнциje се дају у виду 
нoвцa зa пoдстицaњe зaпoшљaвaњa, 
рaзвoj, oтплaту крeдитa, итд. за текуће 
пројекте од значаја за општину.

Социјална заштита обухвата све 
трошкове исплате социјалне помоћи за 
различите категорије становништва.

Буџетска резерва представља новац 
који се користи за непланиране сврхе и у 
сврхе за које се у току године покаже да су 
неопходна додатна новчана средства.

Капитални расходи ссу трошкови за 
основна средства (зграде и грађевинске 
објекте, машине и опрему, земљиште и 
слично) која су у власништву општине. 
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4.1 
Структура расхода и издатака 
у 2016. години

слика 7.
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4.2 
Шта се променило 
у односу на 2015. годину?

Укупни трошкови Књажевца у 2016. 
години су се смањили за 56,9 милиона 
динара у односу на 2015. годину (слика 8).

слика 8.

Субвенције   
7.080.000 милиона   
динара

Остали расходи  
10.811.000 милиона   
динара

Социјална помоћ  
31.552.000 милиона   
динара

Коришћење роба и 
услуга   
4.943.223 милиона 
динара

Издаци за набавку 
нефинансијске имовине 
49.632.174 милиона 
динара

Расходи за запослене 
39.953.787 милиона 
динара

Отплата камате и дуга 
5.370.000 милиона 
динара

СМ
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Буџет наше општине је програмски. 
Шта то тачно значи? Новац је 
намењен за  програме који 
доприносе испуњавању стратешких 
циљева развоја наше општине, а 
трошкови буџета распоређени су 
према пројектима на које се односе. 
(слика 9)

4.3 Програмско трошење у 2016. години

Расходи буџета 
деле се на следеће 
програме

слика 9.
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4.3 Програмско трошење у 2016. години
У 2016. години највише новца из буџета биће издвојено за следеће програме: Локалну самоуправу, 
Путну инфраструктуру и Комуналну делатност. 

Tabela 1.
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4.4 Нове мере у буџету за 2016. годину

Општина Књажевац је у буџету за 2016. 
годину предвидела новац за нове мере и 
програме који до сада нису спровођени. 

Поред финансирања свих установа 
и јавних предузећа, финансирања 
бесплатног јавног превоза, наставка 
улагања у инфраструктуру и 
пољопривреду, у овој години сви ученици 
основних школа имају бесплатну ужину, 
сви пензионери са примањима до 15.000 
динара ће добити једнократне новчане 
помоћи, свака незапослена мајка која 
роди треће дете ће наредне две године 
добијати 20.000 динара месечно.
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Партиципативно буџетирање (ПБ) је 
демократски процес у којем чланови 
локалне заједнице директно одлучују 
како ће се потрошити део новца из 
локалног буџета. На овај начин грађани, 
који плаћају порез и пуне буџет, имају 
прилику да сарађују са локалним 
властима и учествују у доношењу одлука, 
које утичу на њихове животе.

То је механизам који укључује различите 
циљне групе, као што су грађани и 
њихова удружења, бизнис заједница, 
невладине организације, у одређивање 
приоритета потрошње у оквиру буџета 
локалне самоуправе.

Локална самоуправа има задатак 
да створи амбијент у коме сви 
заинтересовани грађани могу да се 
укључе и дају свој допринос креирању 
најважнијег документа сваке заједнице - 
буџета.

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 
ЈЕ ВАЖНО ЈЕР: 
•	 утиче на већи степен поверења између 

грађана и власти; 

•	 доприноси већем укључивању грађана 
у јавни живот, доношење одлука, 
расподелу и надзор над јавним 
фондовима; 

•	 поспешује транспарентност јавне 
администрације и ефикасност у 
потрошњи јавног новца;

•	 едукује грађане кроз стицање нових 
знања и вештина.

Управа општине Књажевац препознала 
је значај партиципативног буџетирања и 
дала је могућност свим заинтересованим 
грађанима да се укључе у планирање 
буџета за 2016. годину.

Локална самоуправа и тим за 
партиципативно буџетирање су саставили 
анкетни лист на коме се нашло пет 
предлога за које су грађани могли да 
гласају. 

5.
Партиципативно буџетирање у 
Књажевцу 2015/2016. 
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5.
Партиципативно буџетирање у 
Књажевцу 2015/2016. 

Од 2. до 4. децембра је организовано гласање, када су сви грађани имали прилику да се изјасне, за један 
од предложених пројеката.

ОВАКО СУ ГРАЂАНИ ГЛАСАЛИ ЗА ПОНУЂЕНЕ ПРОЈЕКТЕ: 

•	 Уређење корита Тимока  - 12%

•	 Уређење трга “Кеј Димитрија Туцовића”  - 5%

•	 Изградња језера “Језава”  – 58,5%

•	 Наставак изградње Аква парка на базену “Бањица”  - 12%

•	 Изградња ски стазе “Богина падина” на Јевику   - 12.5% 

Пројекат са највише гласова је укључен у буџет 
општине за 2016. годину и за његову реализацију 
намењено је



Општина Књажевац се захваљује својим грађанима који су учествовали 
у пројекту Партиципативно буџетирање и тиме утицали на расподелу 
дела буџета наше општине за 2016. годину. 

Позивамо све грађане да се укључе у буџетске процесе и допринесу 
транспарентнијем раду јавне управе у будућности.


