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На основу одредаба члана 9. Став 1. Одлуке 
о оснивању буџетског фонда за енергетску 
ефикасност општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 18/19) и члана 51. Статута 
општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр.6/19),  Општинско Веће 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
5.6.2020.год. донело је  

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 
Одлуком о оснивању буџетског фонда за 

енергетску ефикасност општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 18/19) основан је 
Буџетски фонд за енергетску ефикасност општине 
Књажевац , са циљем стварања услова за 
повећање енергетске ефикасности у општини 
Књажевац, у циљу смањења потрошње енергије, 
смањења трошкова за енергенте, побољшања 
комфора корисника, смањења негативних утицаја 
на животну средину и продужења животног века 

објеката и система употребом савремених 
еколошких материјала и технологија. 

 
Средства Буџетског фонда за енергетску 

ефикасност користе се за: 
 
1. подизање енергетске ефикасности 

станова, зграда и кућа 
2. подизање енергетске ефикасности јавних 

објеката 
3. подизање енергетске ефикасности јавног 

осветљења 
4. подизање енергетске ефикасности 

даљинског грејања 
5. унапређење и подизање енергетске 

ефикасности система од интереса за општину 
Књажевац. 

     
Овим програмом утврђују се планирани 

приходи и намена коришћења средстава за 
активности, програме и пројекте, који сe планирају 
у области енергетске ефикасности за 2020. годину. 

 
За реализацију програма Буџетског фонда 

за енергетску ефикасност користиће се средства из 
следећих извора прихода: 
     

 

 
 Средства Буџетског фонда за енергетску ефикасност користиће се за следеће намене                                                                    

Ред. бр.  

ОПИС ПРИХОДА 
 

 
ИЗНОС 

1.   
Буџет општине Књажевац за 2020. Годину: 
 
Програм 17: Енергетска ефиканост и обновљиви извори енергије 
Програмска активност 0501-0001: Енергетски менаџмент 
Функција 130: Опште услуге 
Економска класификација 424: специјализоване услуге 
 

2.000.000,00 
 

УКУПНО ПРИХОДИ 2.000.000.00 

 
Р. бр.  

ОПИС МЕРЕ 

 
ИЗНОС 

1. Циљ 1: Подизање енергетске ефикасности станова, зграда и кућа 
 
Предмет: Израда пројектно-техничке документације енергетске ефикасности 
зграда 
Опис мере: 
 

2.000.000,00 
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Стручне и административно техничке 

послове за реализацију програма спроводи 
надлежно одељење за енергетску ефикасност 
Општинске управе Књажевац, Одељење за 
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове. 

 
Надлежно Одељење за буџет, финансије и 

утврђивање и наплату локалних јавних прихода, 
Општинске управе  Књажевац одговорно је за 
контролу и управљање средствима Буџетског 
фонда за енергетску ефикасност. 

 
Извештај о реализацији  Годишњег програма 

коришћења средстава Буџетског фонда за 
енергетску ефиканност за 2020. годину, Одељење 
за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове подноси Општинском већу општине 
Књажевац најкасније до 31.3.2021. године. 
Годишњи извештај обавезно садржи финансијски 
извештај, који припрема Одељење за буџет , 
финансије и утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода. 

 
Овај програм ступа на снагу осмог дана од  

дана објављивања у „ Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
 
Број: 501- 46 /2020-09 
Дана: 5.6.2020.год.                                                                        
Књажевац                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   мр Милан Ђокић 
2 

На основу члана 48. Статута општине 
Књажевац – пречишћен текст (“Сл. лист општине 
Књажевац”, број 6/19), чл. 17. Одлуке о 
финансирању пројеката удружења из буџета 
општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, 
број 12/10, 6/11 и 15/19) и на основу достављеног 
Извештаја о стручној оцени пријава - пројеката 
удружења са листом рангирања, број 024-12/2020-
02 од 05.06.2020. године, а по расписаном јавном 
конкурсу број 024-5/2020-02 од 28.01.2020. године и 
на основу Закључка Општинског већа број 06-
28/2020-09 од 05.06.2020. године, Председник 
општине Књажевац доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 

Овом Одлуком се утврђују пројекти 
удружења који ће се финансирати из буџета 
општине Књажевац за 2020. годину, по 
спроведеном јавном конкурсу број 024-5/2020-02. 

 
II 

Комисија за спровођење Конкурса за 
финансирање пројеката удружења грађана, на 
седници одржаној дана 03.06.2020. године, 
извршила бодовање сваког пројекта и утврдила је 
листу рангирања пројекта за финансирање из 
буџета општине Књажевац: 

 
Пројекти који ће се финансирати из буџета 

општине Књажевац у 2020. години су:

 

Р. 
Бр. 

Назив Удружења Назив Пројекта 
Број 

бодова 
Предложени 
износ средстава 

1 
Удружење "Фестивал културе 
младих Србије" 

„Реализација програма 59. Фестивала 
културе младих Србије“ 

84,00 6.000.000,00 

2 Ловачко удружење Књажевац 
„Развој ловног туризма, надзор и очување 
дивљих врста животиња на територији 
општине Књажевац“ 

80,00 2.000.000,00 

3 Удружење "ПУК 019" „Здравље за све - Књажевац 2020" 79,00 1.000.000,00 

- Израда елабората енергетске ефикасности зграде за тренутно 

стање објекта као и за стање након санације, која подразумева 

изолацију фасаде , таванског простора као и замену столарије; 

-  Израда предмера и предрачуна радова са техничким описом 

радова, потребног за добијање решења о одобрењу радова за 

инвестиционо одржавање зграде по чл.145 Закона о планирању и 

изградњи. 

Врста објеката на које се односи мера: стамбени објекти. 

 

УКУПНО РАСХОДИ 2.000.000.00 
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4 
Удружење "Фестивал 
алтернативне културе" 

Фестивал алтернативне културе 75,60 400.000,00 

5 
Удружење за неговање традиције 
"Извор" 

"Успешних 15" 75,00 500.000,00 

6 Удружење "Тимочки клуб" „Акцијом до запошљавања“ 74,60 500.000,00 

7 
Удружење произвођача вина са 
ознаком географског порекла 
Књажевац 

„Промоција ознаке „Књажевац“ за вина са 
заштићеним географским пореклом“ 

73,80 750.000,00 

8 
Удружење Мултипле Склерозе 
Књажевац 

"Заједно до једнакости" 71,80 500.000,00 

9 
Удружење параплегичара 
Књажевац 

„Заједно можемо боље“ 69,60 200.000,00 

10 
Удружење привредника општине 
Књажевац 

„Развој малих и средњих предузећа и 
унапређење пословања у општини 
Књажевац“ 

69,40 400.000,00 

11 Ловачко удружење Минићево 

„Санација и адаптација хладњаче ЛУ 
"Минићево" бр. 15141 у циљу унапређења 
услова за ловни туризам у ловишу 
Клисура“ 

68,60 350.000,00 

12 Удружење пензионера Књажевац „Треће доба“ 68,60 300.000,00 

13 АТВ клуб "Стара планина" „АТВ авантура 2020“ 67,60 200.000,00 

14 Удружење трубача "Звук" 
„Нематеријално наслеђе преноси се 
звуком“ 

65,20 200.000,00 

15 
Удружење "Центар за креативни 
развој" 

„Образовање за права детета“ 64,00 100.000,00 

16 
Удружење "Дирекција за 
стратегију и интеграцију Рома" 

„Пружи руку“ 63,80 250.000,00 

17 Креативно едукативни центар „Родитељ по мери детета 1“ 63,40 100.000,00 

18 Актива  „За чистији Јевик“ 61,80 100.000,00 

19 Удружење "Породични центар" 
„Важно је знати подршку дати – подршка 
родитељству“ 

61,40 150.000,00 

20 
Општинска организација инвалида 
рада и особа са инвалидитетом 
Књажевац 

„Очување преосталих способности ОСИ“ 60,20 150.000,00 

21 

Удружење дијализираних и 
трансплантираних и хроничних 
бубрежних болесника "Тимок 
реналис" Књажевац 

"Пут у нови живот" 59,40 150.000,00 

22 
Уметничка академија "Исток" 
Књажевац 

„Култура истока – књижевна култура 
Књажевца и културно наслеђе у функцији 
развоја туризма“ 

57,00 300.000,00 
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23 
Удружење "Етно центар 
Књажевац" 

„Ризница старих заната“ 55,20 150.000,00 

24 Удружење "Мрав" Сервирамо традицију 55,00 50.000,00 

25 
Књижевни клуб "Бранко 
Миљковић" 

„Књижевна реч Књажевца“ 54,40 100.000,00 

26 Савез одгајивача голубова  „Очување аутохтоне врсте голубова" 54,40 100.000,00 

27 Удружење "СУБНОР" Књажевац 
„Неговање светлих слободарских 
традиција ослободилачких ратова Србије“ 

52,60 50.000,00 

28 Удружење „Ceregem-rei" 
„И ми смо део друштва - чујте наш глас, 
осетите наше потребе" 

52,20 50.000,00 

29 ОРВС 

 „Обучавање, оспособљавање и 
информисање резервних војних 
старешина, омладине и грађана за 
одбрану и заштиту“ 

52,20 50.000,00 

30 Феријални савез Књажевац „Формирање волонтерског сервиса“ 50,40 50.000,00 

31 
Удружење произвођача природних 
вина и ракија 

„Унапређење рада постојећих и повећање 
броја регистрованих подрума за 
производњу вина и јаких пића на 
територији општине Књажевац“ 

50,20 100.000,00 

   
УКУПНО: 15.300.000,00 

 

III 
Председник општине Књажевац закључиће 

уговоре о додели средстава из буџета општине 
Књажевац са удружењима из тачке II ове Одлуке, 
по правоснажности исте. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

IV 
Председник општине Књажевац расписао је 

дана 28.01.2020. године Јавни конкурс за 
финансирање пројеката удружења из буџета 
општине Књажевац за 2020. годину, број 024-
5/2020-02. 

 
Благовремено, до дана 12.02.2020. године, 

пристигле су 32 пријаве удружења. 
 
Комисија за спровођење Јавног конкурса 

спровела је конкурс и сачинила Извештај о стручној 
оцени пријава - пројеката удружења, број 024-
12/2020-02 од 05.06.2020. године. Председник 
општине Књажевац је по спровођењу конкурса, 
размотрио Извештај о стручној оцени пријава - 
пројеката удружења број 024-12/2020-02 од дана 
05.06.2020. године, и на основу Закључка 
Општинског већа општине Књажевац број 06-
28/2020-09 од дана 05.06.2020. године и члана 17. 
Одлуке о начину финансирања пројеката удружења 
из буџета општине Књажевац (''Сл. лист општине 

Књажевац'' број 12/10, 6/11 и 15/19), одлучио као у 
диспозитиву Одлуке. 

 
Поука о правном средству: Против ове 

Одлуке може се поднети приговор Општинском 
већу општине Књажевац у року од осам дана од 
дана достављања Одлуке. Приговор се подноси на 
писарници Општинске управе Књажевац или путем 
поште - препорученом пошиљком, без таксе. 
 

V 
Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Књажевац'', на званичној интернет 
презентацији општине Књажевац и у средствима 
јавног информисања. 
 

VI 
Одлуку доставити: подносиоцима пријава, 

Одељењу за привреду и друштвене делатности и 
архиви општине Књажевац. 
 
Број: 024-13/2020-02 
Дана: 05.06.2020. године                                         
К њ а ж е в а ц 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

мр Милан Ђокић, ср 
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник 
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