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Уводна реч председника општине 

 

Поштовани суграђани, 

Планирање  је  процес  којим  се  премошћује  јаз  између  онога  где  смо  сада  и  где 
желимо бити. Оно је смислени и прорачунати напор усмерен ка томе да се реално утврди 
садашња позиција и на бази тога одреди циљ који желимо постићи, као и путеви којима је 
до њега могуће доћи.  
 

Општина Књажевац је свесна неопходности максималног ангажовања свих грађана 
како би се учинила бољим и квалитетнијим местом за живот. Свесна је и чињенице да нам 
нико други неће помоћи, уколико ми не помогнемо сами себи. Управо због тога, окупили 
смо све који имају снаге, воље и капацитета да утичу на локални развој, на заједничком 
послу ‐ да дефинишемо пут којим ћемо водити нашу општину како би постала пожељно 
место за живот. Да дамо јасан   задатак себи али и да дамо средство за контролу својим 
грађанима помоћу којег ће увек моћи да провере да ли радимо онако како је зацртано и 
да ли се наше активности одвијају према плану око којег смо се сви сложили. 
 

Стратегија  одрживог  развоја  општине  Књажевац  је  документ  који  ће  бити  план 
свих  планова  за  наредни  период.  Она  је  доказ  да  ништа  не  препуштамо  случају,  да  не 
функционишемо од данас до сутра, већ да знамо шта хоћемо и да знамо како ћемо то што 
желимо да остваримо. 
 

Да  Стратегија  не  би  остала  мртво  слово  на  папиру,  очекује  нас  напоран  рад. 
Очекује  нас много промена.  А морамо најпре  да променимо  себе. Морамо  схватити да 
без  максималног  ангажовања  сваког  појединца  нема  ни  успеха  заједнице  као  целине. 
Наша општина заслужује много боље и ми смо одлучни да учинимо све што је могуће да 
бисмо постигли све циљеве који су овом Стратегијом зацртани. 
 

Пут од хиљаду километара почиње једним кораком. Овом Стратегијом тај корак је 
учињен. Видимо се на циљу. 
 
 
У Књажевцу, децембра 2009. 
 

Председник општине  
                                                                                                  Младен Радосављевић 
 

 

 

 

 



3 
 

УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ЛСДС      

 

Координациони тим 

 
Љиља Миленковић, Општинска управа 

Драган Милутиновић, Агенција за развој општине Књажевац 
Зоран Ђорђевић, Општинска управа 
Љубица Николић, Општинско веће 

Бојан Радосављевић, Канцеларија за младе 
Ластица Миливојевић, Општинска управа 

Душко Милошевић, ЈП „Дирекција за урбанизам, изградњу и развој општине Књажевац“ 
Горица Петровић, Општинска управа 

Драгица Ивановић – Јоцић, Туристичка организација општине Књажевац 
 

Координатор за израду ЛСДС 

Марија Јеленковић, Општинска управа 

Еxchange 2 

Виктор Вељовић 

Чланови радних група 

Инфраструктура и окружење 
 
Ивковић Петар  МЗ Црвење 
Зоран Ђорђевић  Општинска управа 
Ластица миливојевић  Општинска управа 
Славољуб Вушковић  ЈКП "Стандард" 
Првул Матејић  МЗ Ргоште 
Душко Милошевић  ЈП "Дирекција за развој" 
Розмир Стаменковић  МЗ Кожељ 
Радовановић Драгомир  МЗ Миљковац 
Ђорђе Ћирковић  Општинска управа 
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Економија 
 

Бранибор Миленовић  Удружење воћара 

Весна Живковић 
Канцеларија Републичке агенције за развој 
МСПП 

Драгица јоцић  директор Туристичке организације 
Славинка верховски  Удружење "Етноцентар" 
Марковић Љубица  МЗ Дебелица 
Вукослав Ристић  ВСССО Књажевац 
Бранимир Божиновић  УГ "Торлак" 
Станојевић Драгиша  МЗ Трновац 
Станисављевић Милун  МЗ Мањинац 

 

Друштвени развој 
 

Горан Игњатовић   Дом културе 
Мартина Милошевић  ШОМО "Предраг Милошевић" 
Војислав Аранђеловић  Књажевачка гимназија 
Снежана николић  Центар за социјални рад 
Стојадин Спасић  МЗ Подвис 
Драган стојановић  МС клуб Књажевац 
Горица Петровић  Општинска управа 
Ристић Саша  Дом ученика средњих школа 
Драган Ђорђшевић  ПУ "Бајка" 
Бојан Радосављевић  Канцеларија за младе 
Радослав Петровић  пензионер 

 

Управљање 
 

Љубица Николић  члан Општинског већа 
Марија Јеленковић  Општинска управа 
Љиља Миленковић  Општинска управа 
Драган Милутиновић  УГ Тимочки клуб 
Зоран Миловановић  РАРИС 
Дејан Илијић  Општинска управа 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ЛСДС      

 

Закључком Привременог органа општине Књажевац, број број: 30‐1/2008‐01 од 
9.10.2008. године, општина Књажевац се определила за израду Стратегије одрживог развоја 
локалне заједнице у оквиру програма Еxchange 2. 

Методологија за израду СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ је настала 
као резултат активности Пројекта Еxchange 2  Заједничка подршка локалним самоуправама у циљу 
методолошке стандардизације процеса стратешког планирања за потребе Сталне конференције 
градова и општина и локалних самоуправа у Србији.   

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ наслања се на оквирни план 
„Миленијумских развојних циљева“ УН. На национионалном нивоу усклађена је са Националном 
Стратегијом одрживог развоја Републике Србије и другим националним стратегијама које се тичу 
одрживог развоја локалних заједница. Одрживост захтева од људи да користе природне ресурсе у 
оној мери која им дозвољава да се ти ресурси природно обнове.  

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ је ОПШТИ СТРАТЕШКИ ПЛАН 
РАЗВОЈА ГРАДА/ОПШТИНЕ који даје смернице и подстицаје за будући развој града/општине. 
Детаљнији секторски планови и стратегије на локалном нивоу се морају развијати и 
имплементирати у пуној сагласности и интеграцији са Стратегијом одрживог развоја локалне 
заједнице. 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ има за циљ увођење интегисаног 
система планирања који обухвата сва битна питања локалне заједнице укључујући и социјалну 
инклузију, општу друштвену информисаност и заштиту животне средине. Као најважнија 
стратегија, Стратегија одрживог развоја локалне заједнице обухвата све смернице, циљеве и мере 
релевантне за све секторе, стварајући услове за реализацију или развој других планова на 
локалном нивоу.  Сви други секторски планови на локалном нивоу имају за циљ да, у оквиру 
својих области, испуне и развију могућности шире дефинисане Стратегијом развоја локалне 
заједнице, поштујући смернице задате визијом, циљевима и приоритетима и пружајући 
оперативну подршку пројектима и активностима предвиђеним Акционим планом. 

Акциони план, који је саставни део документа, може се након усвајања Стратегије мењати 
и прилагођавати новонасталим околностима. 
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ПОГЛАВЉЕ 1: ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ      

 

1.1. Географски положај 
 

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком 
Бугарском и улази у састав Тимочке крајине. Налази се на  северној  географској ширини 
од 43°20' до 43°45' и  источној географској дужини од 22°11' до 22°41'.   

 
Сам град се налази на саставу Трговишког и Сврљишког Тимока који заједно чине 

Бели Тимок,  који тече ка Зајечару и заједно са Црним Тимоком чини Тимок, по коме је и 
сама Тимочка крајина добила назив.   

 

Књажевац ‐ БЕОГРАД  280 км 

Књажевац ‐ ЗАЈЕЧАР  40 км 

Књажевац ‐ НИШ  60 км 

Књажевац ‐ ПРАХОВО ‐ ДУНАВ  110 км 

Књажевац ‐ СОКОБАЊА  41 км 

Књажевац ‐ ПИРОТ  64 км 

Књажевац ‐ СОФИЈА  147 км 

 

Општина  се  простире  на  површини  од 
1.202 км2 и по величини је четврта у Републици 
Србији.  Претежни  део  општине  Књажевац 
припада брдско – планинском подручју.   
Највиша тачка на територији општине је Миџор, 
на Старој планини (2169м надморске висине), 
који је и највиши врх у Републици Србији.  

Најнижа тачка је 176м надморске висине и 
налази се у књажевачкој котлини. Подручје 
општине обухвата 86 насеља, од чега је 85 
сеоских насеља.  
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У општини Књажевац живи 37.172 становника, од чега 19.705 у граду (подаци из 
последњег  пописа  становништва,  2002.године).  Просечна  густина  насељености  је  36 
становника  по  км2,  што  је  сврстава  у  ретко  насељене  општинеКњажевац  је  са  другим 
градовима  повезан  друмским  и  железничким  саобраћајем.  Најважнија  друмска 
саобраћајница  је  магистрални  пут  који  се  пружа  из  правца  Зајечара  и  преко  Књажевца 
води ка Нишу.  

На подручју општине се налази заштићено природно добро  ‐ Парк природе 
„Стара планина“. Подручје општине Књажевац је богато водним потенцијалом. 

Подручје општине Књажевац обухвата град Књажевац и 85 сеоских насеља. 

11..22..  ИИссттоорриијјаа    
 

Књажевачки  крај  је  насељен  у  време  праисторије,  о  чему  сведоче  станишта  у 
Бараници, Шкодрином пољу, Дубрави и др,  пећински цртеж коњаника  у  Габровници  и 
други многобројни археолошки налази. Антички хроничар Плиније  (ИИ век н.е.)  бележи 
овај простор као део римске провинције Мезија  у  којој живе Мези,  Трачани, Дарданци, 
Трибали,  Тимахи,  који  су  симбиозом  са  словенским  племенима  формирали  овдашње 
староседелачко становништво Тимочана, звано Путуклије. 

Турци су овај крај освојили 1396.године и припојили га Видинском пашалуку. Из 
времена турске власти има мало података. Запис из XВИИ века ближе бележи ондашњи 
Гургусовац као војно утврђење са палисадима и топом, са 46 турских и 120 хришћанских 
кућа.   

Први  српски  устанак  књажевачки  крај  је  захватио  1807.  године,  када  је  Хајдук 
Вељко  напао  Гургусовац,  али  га  није  могао  заузети,  све  до  српско‐руске  победе  на 
Малајници.  После  српског  пораза  на  Чегру,  Турци  поново  освајају  Гургусовац.  Падом 
Србије  1813.  године,  пао  је  и  Гургусовац,  који  је  поново  био  прикључен  Видинском 
пашалуку, све до ослобођења од Турака и припајања матици Србији 1833. године. Граду је 
остала  Гургусовачка  кула,  злогласни  затвор  за  политичке  затворенике,  познатији  као 
„Српска Бастиља“. Кула је запаљена наредбом Књаза Милоша Обреновића, па су грађани, 
њему у част, 1859. године променили име града у Књажевац.  

Тешке  економске  прилике  после  рата,  расписивање  нових  пореза  за  пругу 
Београд – Ниш и наоружање војске, као и непосредно политичко стање у земљи, довело 
је до Тимочке буне 1883. године. Непосредан повод за буну био је прикупљање оружја од 
народне  војске,  те  је  буна  захватила  и  Књажевац  и  књажевачки  округ  у  октобру 
1883.године, а један од покретача буне је књажевчанин Аца Станојевић.  

Књажевчани су  се показали као добри борци кроз све ратове који су  захватили 
ове крајеве, као Српско‐бугарски рат, Балкански, Први светски рат. Приликом повлачења 
српске  војске  1915.  године,  Књажевчани  су  се  посебно  истакли  у  борбама  за  одбрану 
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Београда. XИВ пук у саставу ИИ армије приликом пробоја Солунског фронта 1918. године 
као предходница прешао је Дрину и први ушао у Сарајево и стигао до Јадранског мора, а 
по завршетку рата застава XИВ пука је одликована Карађорђевом звездом.  

Период између два рата ће остати упамћен по приметном развитку књажевачке 
општине, отварању разноврсних занатских радњи и радионица, као и први индустријски 
капацитети:  кожара,  циглана,  вински  подрум,  тако  да  Књажевац  добија  све  елементе 
градске средине.  

Други светски рат у Књажевцу  је започео демонстрацијама против потписивања 
пакта  о  приступању  Југославије  Тројном  пакту  25‐27  марта  1941.  године  и  окупацијом 
града 11. априла 1941. године од стране Немачке и окупације Буџака од стране Бугарске. 
После дугих борби са Бугарима и Немцима, Књажевац је коначно ослобођен 10. октобра 
1944. године.  

Убрзан развитак почиње 1960. године када се изграђују и Индустрија конфекције 
„Бранка  Динић“,  Фабрика  обуће  „Леда“,  Индустрија  трактора  и  машина  ИМТ,  Тимочка 
индустрија намештаја „Тина“, а вински подрум прераста у ППК „Џервин“. 

Из  свега  проистиче  да  је  период  од  1970.  до  1985.  године  најзначајнији  у 
досадашњем  развоју  Књажевца  и  то  по  свим  елементима  привредног  и  друштвеног 
развоја. У том периоду подигнути су објекти по којима се препознаје Књажевац, а то су: 
Дом  кулутре,  Дом  здравља,  Предшколска  установа  са  мрежом  вртића,  више  стамбених 
блокова,  а  што  се  тиче  културне  јавности  Књажевац  је  најпознатији  по  републичкој 
смотри, Фестивалу културе младих Србије, који је успостављен 1962.године, а који траје и 
данас. 

11..33..  ККњњаажжеевваацц  ддааннаасс  
 

Изузетно  тешке  прилике  90‐их  година  двадесетог  века  условиле  су  пропадање 
књажевачке,  некада  перспективне  привреде,  повећање  незапослености,  смањење 
просечних  зарада,  друштвеног  бруто  производа  и  националног  дохотка  и  уопште 
рапидног повећања сиромаштва у општини Књажевац.  

Општина  Књажевац  је  2004.  године  проглашена  девастираним  подручјем 
(Одлука о одређивању девастираних подручја  (општина) Републике Србије  („Сл.  гласник 
РС“,  број  63/2004,  20/2006  и  91/2006).  Општина  Књажевац  такође  спада  и  у  40 
најнеразвијенијих општина у Републици Србији. 

 
1.3.1. Просечна зарада у општини Књажевац 
 
Према  последњим  објављеним  подацима  о  просечној  заради  у  општини 

Књажевац,  исплаћеној  у  јануару  2007.  године  („Сл.  гласник  РС“,  број_/07),  од  169 
општина, колико их у Републици Србији има, општина  Књажевац се налази на 159. месту, 
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са исплаћених 18.958.00 динара бруто зараде. Просечна зарада у Књажевцу представља 
50,19%  од  републичког  просека,  односно  60,47%  од  просека  исплаћених  зарада  у 
зајечарском округу.  

 
1.3.2. Друштвени бруто производ и национални доходак 
 
Према  последњим  објављеним  подацима  Републичког  завода  за  статистику, 

друштвени  бруто  производ  остварен  2005.  године  у  општини  Књажевац  износи 
2.685.453.000.00  диинара.  Друштвени  бруто  производ  пер  цапита,  односно  по  глави 
становника износио је 76.621.33 динара,  што представља 53,17% од републичког просека.  

 

1.4. Становништво 
 
Између  два  пописа,  број  становника  се  смањио  за 6379  становника,  односно  у 

просеку  за  580  становника  годишње.  У  општини  Књажевац  је  изражена  депопулаци‐ја 
становништва,  а  нарочито  је  тај  проблем  изражен  у  селима.  Наша  села,  поготову  у 
удаљеним планинским крајевима, остала су пуста, често без и једног детета, углав‐ном са 
старачким становништвом, које живи у самачким, евентуално двочланим домаћинствима.  

Стопа природног прираштаја је међу најнижима у Републици Србији и износи ‐
14.4%.  Стопа  природног  прираштаја  је  најнижа  у  Зајечарском  округу,  који  иначе  има 
најнижу стопу природног прираштаја у Републици. Примера ради, у 2001. години је стопа 
наталитета  била    6,4  %о,  а    стопа  морталитета  19  %о.    Због  смањења  становништва 
евидентан је процес смањења густине насељености простора који је за четири године 
смањен са 33,02 на 30,92 становника по км2. 

Старосна структура становништва је неповољна. Према попису из 2002. године 
15,79% становништва је старости до 15 година, радно способно становништво (од 15 до 65 
година)  је 55,86%,  а 28,35%  чини старо  становништво.    Ситуација  је  још неповољнија на 
селима, поготову је поражавајућа у брдско – планинским селима.  

Један  од  резултата  дугогодишњег  тренда  смањења  становништва  је  гашење 
сеоског насеља  Репушница, једног „ села којег више нема“. 

Просечна  старост  у  општини  Књажевац  је  47,3  године.  Индекс  старења  је 
215,53.  Просечна  старост  у  округу  је  45,19  а  идекс  старења  168,19.  У  Републици  је 
ситуација знатно боља, просечна старост је 40,57 а индекс старења 100,62.  

1.4.1. Степен образовања 

Према попису становништва из 2002. године структура становништва старијег од 
15 година је следећа: 
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Без 
школске 
спреме 

1‐3 
разреда 
основне 
школе 

4‐7 
разреда 
основне 
школе 

Основно 
обра‐
зовање 

Средње 
обра‐
зовање 

Више 
обра‐
зовање 

Високо 
обра‐
зовање 

Непознато 

6,41%  1,91% 29,89%  22,89% 28,26% 3,11% 3,21%  4,31%

 

Стопа незапослености се повећава. Број лица која траже посао се повећала са 
1.094 у 1991. години на 5328 лица у  2009. години. Стопа незапослености је 21,04% Велики 
број незапослених је акутан проблем општине. 

1.4.2. Радно способно становништво 

Према  последњем попису  становнисштва  из 2002.  године,  број  радно  активног 
становништва је 22.597 становника, односно 60,79%.  

1.4.3. Домаћинства 

Укупан број домаћинстава је 13382, од чега је највећи број двочланих (29,56%) и 
једночланих (23,30%) домаћинстава. Просечна величина домаћинства је 2,76.  Ситуација је 
слична и на нивоу Зајечарског округа. У Републици ситуација није тако поражавајућа као у 
Зајечарском  округу.  Приближно  је  исто  учешће  једночланих,  двочланих,  трочланих  и 
четворочланих домаћинстава. 
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1.4.4. Породице по броју деце 

Што  се  тиче  породица  са  децом,  највећи  је  број  породица  без  деце  (46,72%), 
затим  породица  са  једним  дететом  (31,12%),  породица  са  двоје  деце  (20,59%),  док  је 
породица са троје деце (1,27) и четворо деце (0,20%) знатно мање. Слична ситуација је и у 
Зајечарском округу. Ситуација у Републици је нешто другачија (без деце 30,83%, са једним 
дететом 32,89%, са двоје деце 30,90%, са троје деце 4,44 итд.). 

1.4.5. Етничка структура становништва 

Према  етничкој  припадности,  према  попису  из  2002.  године,  становништво  је 
скоро искључиво српско (96,79%). Најзаступљенија мањина је ромска национална мањина  
са 1,22% (извор: попис становништва 2002.). Процењени број ромске популације је знатно 
већи.  

1.4.6. Миграције становништва 

Према попису становника из 2002.  године, укупан број становника који мигрира 
је 2594. Од тога је највеће учешће сеоског становништва (88,16%). Становништво мигрира 
ради обављања делатности у другим местима, општинама и државама и ради школовања 
у другим местима општине, другим општинама и државама. Велики је број младих људи 
који привремено борави у иностранству,  нарочито  у Сједињеним америчким државама, 
тако да је број миграција знатно већи. 
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ПОГЛАВЉЕ 2: МОНИТОРИНГ СИСТЕМ И ИНДИКАТОРИ      

 

2.1. Увод 

Индикатори  одрживог  развоја  дефинишу  подручје  које  повезује  економију,  заштиту 
животне  средине  и  друштвене  делатности.  Примарна  улога  индикатора  је  помоћ  у  праћењу  и 
извештавању о напретку током  имплементације стратегија одрживог развоја. 

Индикаторе  који  смо  користили  за  профилисање  локалне  заједнице  и  које  треба  користити  за 
годишње  праћење  и  извештавање  одабрани  су  користећи  као  полазну  основу  званичне  листе 
индикатора Националне Стратегије одрживог развоја Републике Србије. 

ИЗВЕШТАЈ  О  ОДРЖИВОСТИ,  као  крајњи  производ  анализе  тренутног  стања,  је  годишња 
публикација општине/града којом се све заинтересоване стране и  грађани информишу о статусу 
имплементације Стратегије одрживог развоја и локалним трендовима одрживости. Овај извештај 
треба радити једном годишње и он обухвата евалуацију доле наведених индикатора.  

Индикатори су дефинисани заједничким радом представника свих општина укључених у Пројекат 
Еxchange 2. 

Сет индикатора обухвата две подгрупе: 

a. индикатори  одрживости  (који  су  дати  у  Националној  Стратегији  одрживог  развоја 
Републике  Србије  и  Миленијумским  развојним  циљевима,  а  на  крају  интегрисани  у 
локалне индикаторе),  

b. индикатори  учинка,  за  евалуацију  ефикасности  процеса  имплементације  Стратегије 
одрживог развоја.  

Општинске/градске радне групе су ову листу индикатора допуниле додатним скупом индикатора у 
току својих активности на изради Стратегије. 
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2.2. Индикатори – Животна средина 

ВРЕДНОСТИ 
Квалитет површинских вода 

ЕБИ индекс 

ЕБИ индекс, 
2005 

ЕБИ индекс, 
2006 

ЕБИ индекс, 
2007 

Општина       

 

Вредности  ЕБИ  индекса  су  груписане  у  пет  квалитативних  класа  од  којих  је  свака  означена 
различитом бојом.  

 

 

Индикатор бр. 1 

Циљ бр.……… 

Активност 
бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ВОДА 

ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

Река Сврљишки Тимок је испитивана на профилу улива и испод улива отпадних вода ЈКП 
„Стандард“ Књажевац, и то : 22.3.13.7. и 11.10.2007. Испитивања су показала да није 
одговарала својој класи. 

Закључак 

Неопходна је изградња система за пречишћавање отпадних вода. 
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Индикатор бр. 2 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ВОДА 

ИНДИКАТОР: Управљање отпадним 
водама у градским срединама  

 

ВРЕДНОСТИ 
Управљање отпадним водама у 

градским срединама  
примарно  секундарно 

без 
прецисцавања  

Република Србија 2007  1%  7%  92% 

Општина 2005      100% 

Општина 2006      100% 

Општина 2007      100% 

 

Vrednost indikatora 2005

primarno

sekundarno
bez 

preciscavan
ja

Vrednost indikatora 2006

primarno

sekundarno
bez 

preciscavanj
a

Vrednost indikatora 2007

primarno

bez prec. sekundarno

 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

Количине отпадних вода без пречишћавање: 

У 2005. години: 1.211.673 м3 

У 2006: 1.243.708 м3 
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У 2007: 1.025.950 м3.  

Закључак 

Неопходна је изградња система за пречишћавање отпадних вода из градске канализације. 
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Индикатор бр. 3 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ВАЗДУХ 

ИНДИКАТОР: Број дана са лошим квалитетом 
ваздуха 

ВРЕДНОСТИ 
Број дана са лошим квалитетом 

ваздуха 
2005  2006  2007 

СО2       

НО2       

Дим        

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

SO2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

NO2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

dim

 

 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

Нема доступних података. 

Закључак 
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Индикатор бр. 4 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА –  КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА / 
БИОДИВЕРЗИТЕТ 

ИНДИкАТОР: Заштићене области  

ВРЕДНОСТИ 
Заштићене области  ха            % 

Република Србија  534232  6,5 

Општина  57.986,47,65  49% 

 

 

 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

Површина која је дата односи се на заштићену област парка природе Стара планина.   

Закључак 
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Индикатор бр. 5 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА –  КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

ИНДИКАТОР: Напуштено и загађено 
земљиште 

ВРЕДНОСТИ 
Напуштено и загађено земљиште  ха            % 

Република Србија     

Општина  0  0 

 

 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

 

Закључак 
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Индикатор бр. 6 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА –  ЛОКАЛНИ СИСТЕМ ПРЕВОЗА 

ИНДИКАТОР: Јавни превоз 

 

ВРЕДНОСТИ 
 

Јавни превоз  2005  2006  2007 

Број путника у локалном путницком 
саобрацају  

     

 

0
2
4
6
8

2005 2006 2007

Broj putnika u lokalnom 
saobracaju

 

 

 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

 

Закључак 
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Индикатор бр. 7 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ОТПАД 

ИНДИКАТОР: Општински отпад по врсти 
одлагања 

ВРЕДНОСТИ 

 

Otpad po vrsti odlaganja, %

Spaljeno; 2
Spaljeno; 3

Spaljeno; 6

Reciklirano; 2
Reciklirano; 1

Reciklirano; 6
Bez upravljanja; 

3

Bez upravljanja; 
6

Bez upravljanja; 
9

0
2
4
6
8

10

2005 2006 2007

 

 

Општински отпад по 
врсти одлагања 

Депонија, т и 
%  

Спаљен 
отпад, т и % 

Рециклиран, т 
и % 

Процена 
колицине 
отпада која 
заврсава без 

икаквог 
управљања, %  

Република Србија 2007         

Општина 2005  16652  0  0  100% 

Општина 2006  17123  0  0  100% 

Општина 2007  17227  0  0  100% 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 
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Закључак 

 



23 
 

 

Индикатор бр. 8 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ОТПАД 

ИНДИКАТОР: Рециклирани отпад 

ВРЕДНОСТИ 

 

Reciklirani otpad, %

Staklo, %; 2
Staklo, %; 3

Staklo, %; 6

Papir, %; 2
Papir, %; 1

Papir, %; 6

Plastika, %; 3

Plastika, %; 6

Plastika, %; 9

0
2
4
6
8

10

2005 2006 2007

 

 

 

Рециклирани отпад  Укупно, т  Стакло, т и %  Папир, т и % 
Пластика, т и 

% 
Остало, т и % 

Општина 2005  0  0  0  0  0 

Општина 2006  0  0  0  0  0 

Општина 2007  0  0  0  0  0 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

 

Закључак 
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Индикатор бр. 9 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА  

ИНДИКАТОР: Укупна потрошња енергије 
подељена по врсти горива  

ВРЕДНОСТИ 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

struja, KW

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

benzin, t

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

gas, m3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

nafta, t

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

drvo, m3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

ostalo

 

Укупна потрошња енергије 
подељена по врсти горива 

 Струја, КW 
Бензин

, т 
Гас, м3 

Нафта, 
т 

Дрво, 
м3 

Остало 

Република Србија 2007       
   

 
 

Општина 2005          6676   

Општина 2006          7099   

Општина 2007          5374   
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Закључак 

 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 
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Индикатор бр. 10 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА  

ИНДИКАТОР: Потрошња обновљиве енергије по 

изворима   

ВРЕДНОСТИ 

 

Користити графицки приказ само за оне изворе обновљиве енергије који се користе у опстини  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

izvor energije koji se koristi 

 

Укупна потрошња енергије 
подељена по врсти горива 

 Хидро 
енергиј
а, КWх 

Термо 
соларна 
енергиј
а, КWх  

Соларн
а 

енергиј
а, КWх  

Снага 
ветра, 
ветрењ
аце, 
КWх 

Биомас
а, Кцал 

Геотерм
ална 

енергиј
а 

Република Србија 2007             

Општина 2005 
8001535

6 
0  0 

0  0  0 

Општина 2006 
8037140

7 
0  0 

0  0  0 

Општина 2007 
8170299

7 
0  0 

0  0  0 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 
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Закључак 
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2.3. Индикатори: Становништво, образовање, квалитет живота 

Индикатор бр. 11 

Циљ бр.……… 

Активност бр…… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 

ИНДИКАТОР: Густина насељености 

ВРЕДНОСТИ 

Опис 
број становника ‐ попис 

2002. 
Површина у км² 

Густина насељености 
у 2002. ‐ бр. 

Стновника по 1 км² 

Република Србија  7498001  88361  84.85 

Општина  37172  1202  30,93 

 

0
20
40
60
80

100

Stanovnika/1km2

Gustina naseljenosti u 2002. - br. 
Stnovnika po 1 km

Opstina

Republika
Srbija

 

 

 

 

Индикатор бр. 12 

Циљ бр.……… 
ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

  Извор: Републички завод за статистику 

Кључна запажања 

Густина насељености у општини Књажевац је знатно мања него што је просек у Републици 
Србији. 
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Активност бр……  ИНДИКАТОР: Становништво према старости 

ВРЕДНОСТИ 

Укупно 
становништ

во 

Становништ
во до 14 
година 
старости 

Становништ
во од 15 до 
65 година 
старости 

Становништ
во преко 65 

година 
старости 

Уцесце 
становништ
ва до 14 
година 
старости 

(%) 

Уцесце 
становништ
ва од 15 до 
65 година 
старости 

(%) 

Уцесце 
становништ
ва преко 65 

година 
старости 

(%) 

Год 

Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС 

По 
попису 
2002. 

3717
2 

749
800
1 

4038  117
677
0 

2259
7 

503
280
5 

1053
7 

128
842
6 

10.8
6 

15.
69 

40.9
6 

67.
12 

28.3
5 

17.
18 

25
30

35
40 40

30

0

10

20

30

40

do 14 god od 15 do 65 preko 65 god

Procenat ucesca stanovnistva prema starosti

Opstina Republika Srbija
 

 

Индикатор бр. 13 

Циљ бр.……… 

Активност бр…… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 

ИНДИКАТОР: Удео становника са завршеном 
средњом, вишом и високом школом 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

  Извор: Републички завод за статистику 

Кључна запажања 

Старосна структура у општини Књажевац је неповољнија у односу на републички просек, што 
показује мање учешће младог становништва у односу на просек у републици, мање учешће 
радон способног становништва а знатно веће учешће старог становништва. 
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ВРЕДНОСТИ 

Укупно 
становни
штво 

Становни
штво са 
средњом 
сколом 

Становни
штво са 
висом 
сколом 

Становни
штво са 
високом 
сколом 

Уцесце 
становни
штва са 
средњом 
сколом 
(%) 

Уцесце 
становни
штва са 
висом 
сколом 
(%) 

Уцесце 
становни
штва са 
високом 
сколом 
(%) 

Год 

Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС 

По 
попису 
2002 

3717
2 

749
800
1 

9365  259
634
8 

1031  285
056 

1064  411
944 

25.1
9 

34.
63 

2.77  3.8
0 

2.86  5.4
9 

 

25
30

35
40 40

30

0

10

20

30

40

srednja visa visoka

Procenat ucesca stanovnistva prema strucnoj spremi

Opstina Republika Srbija
 

Индикатор бр. 
14 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: ИНДИКАТОРИ УСЛОВА ЖИВОТА И БЛАГОСТАЊА 

ИНДИКАТОР: Дужина путева у км по км² 

ВРЕДНОСТИ 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

  Извор: Републички завод за статистику 

Кључна запажања 

Образовна структура становништва у општини Књажевац је неповољнија у односу на 
републички просек. Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом школом је 
знатно мањи у односу на републички просек. 
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Опис 
Дужина 
путева у км 

Површина 
км2 

Дужина путева у км по км² 

Република 
Србија  38436 88361 0.43 

Општина   484 1202 0.40 

 

1.49

1.70

1.35

1.4
1.45

1.5

1.55
1.6

1.65

1.7

Dužina puteva u km po km2

Duzina puteva u km po 1 km2

 

 

 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 
15 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР:  Проценат  домаћинстава  са 
сигурним приступом води за пиће 

ВРЕДНОСТИ 

Општина 
Укупан број 

домаћинстава 

Број 
домаћинстава 
прикључених 
на водовод 

Проценат 
домаћинстава 
са сигурним 
приступом 

води за пиће 

Република 
Србија   

Опстина   13382 12047 90.02% 

 

70

75

80

85

Procenat domacinstava sa 
sigurnim pristupom vodi za pice

Opstina

Republika
Srbija

 

 

 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 
16 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 

ИНДИКАТОР: Број становника на један 
објекат друштвених, културних, 
рекреативних активности 

ВРЕДНОСТИ 

Општина 
Укупан 
број 

становника

Број 
друствених 
објеката 

Број 
културних 
објеката 

Број 
објеката за 
рекреацију

Број 
становника 
на један  
друствени 
објекат 

Број 
становника 
на један  
објекат 
културе 

Број 
становника 
на један  

рекреативни 
објекат 

Општина   37172 37  82 15 1004  453  2478

 

0

50

100

150

200

250

Drustveni Kulturni Rekreativni

Broj stanovnika na jedan objekat

 

 

 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 
17 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Укупни приход домаћинства 

ВРЕДНОСТИ 
Приходи из радног 

односа  Остали приходи Укупан 
број 

домаћин‐
става 

Годишњи  
приходи 
домаћин‐ 
става 

Годишњи
приходи

по 
домаћин‐

ству 

 
 

РСД 

 
% 

укупних 
прихода 

 
 

РСД 

 
% 

укупних 
прихода 

Год 

Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС  Опш  РС 

2003.                             

2004.                             

2005.                             

2006.                             

2007.                             
 

0

5000

10000

15000

20000

2003 2004 2005 2006 2007

Godisnji prihod po domacinstvu

Opstina Republika Srbija
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Кључна запажања 

 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 
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Индикатор бр. 17 
алтернативни 

 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Просечна бруто зарада 

ВРЕДНОСТИ 
Просечна 
бруто 

зарада у 
РСД 

2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република 
Србија 

16638  20575  25565  31801  38781 

Општина  8115  10874  13450  16028  20329 

 

Prosecna bruto zarada

10.000 Din.
12.000 Din.
14.000 Din.
16.000 Din.
18.000 Din.
20.000 Din.
22.000 Din.
24.000 Din.
26.000 Din.
28.000 Din.

2003 2004 2005 2006 2007

Republicki prosek Opstina

 
 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 
18 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне 
заштите у укупном становништву (%) 

ВРЕДНОСТИ 

Укупан број становника 
Број корисника 

социјалне заштите 
Остварено учешће 

(%) Година 

РС  Општина  РС  Општина РС  Општина 

2003. 
7480591  36372 309123 1719 4.13  4.72 

2004. 
7463157  35744 320281 1832 4.30  5.12 

2005. 
7440769  35047 329530 1685 4.43  4.81 

2006. 
7411569  34345 335746 1946 4.53  5.67 

2007. 
7381579  33684 364750 2344 4.94  6.96 

 

Učešće korisnika socijalne zaštite u ukupnom 
stanovništvu 

3,00%
3,50%

3,00% 3,30%
4,00%4,00%

4,50%
4,00%

4,50% 4,50%

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%

2003 2004 2005 2006 2007

Opstina
Republika Srbija
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 
19 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара 

ВРЕДНОСТИ 

Укупан број становника  Укупан број лекара 
Број становника 
на једног лекара Година 

РС  Општина  РС  Општина  РС  Општина 

2003 
7480591  36372 20039 95 0.26  0.26 

2004 
7463157  35744 20211 96 0.27  0.27 

2005 
7440769  35047 19685 97 0.26  0.28 

2006 
7411569  34345 19644 99 0.27  0.29 

2007 
7381579  33684 20066 97 0.27  0.29 
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Broj stanovnika na jednog lekara

Opstina
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 
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Кључна запажања 
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Индикатор бр. 
20 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Учешће правоснажно осудјених лица 

према месту извршења кривичног дела у укупном 
становништву 

ВРЕДНОСТИ 

Укупан број становника 

Број осудјених лица 
према месту 
извршења 

кривичног дела 

Учешће 
правоснажно 
осудјених лица 
према месту 
извршења 

кривичног дела у 
укупном 

становништву 

Година 

РС  Општина  РС  Општина РС  Општина 

2003  7480591  36372 33017 115 0.44  0.35 

2004  7463157  35744 34239 157 0.46  0.44 

2005  7440769  35047 36901 183 0.50  0.52 

2006  7411569  34345 41422 191 0.56  0.54 

2007  7381579  33684 38694 209 0.52  0.62 
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 
20/алтернативни 

 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Регистрован број кривичних дела 
по једном становнику 

ВРЕДНОСТИ 

Укупан број становника 
Регистрован број 
кривичних дела 

Регистрован број 
кривичних дела 

по једном 
становнику 

Година 

РС  Општина  РС  Општина РС  Општина 

2003. 
7480591  36372    

2004. 
7463157  35744    

2005. 
7440769  35047    

2006. 
3711569  34345    

2007. 
7381579  33684    
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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2.4. Индикатори: Економија 

Индикатор бр. 21 

Циљ бр.……… 

Активност бр…… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Национални доходак по глави 
становника 

ВРЕДНОСТИ 
Национални доходак по 

глави становника 
изражен у РСД 

2005.  2006.  2007. 

Република Србија  123473     

Општина  65768     

 

92,1%
90,4 %

95,1%

85%

90%

95%

100%

105%

2004 2005 2 006

local economy
national average

 

 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Републички завод за статистику. 

Последњи објављени подаци који се односе на национални доходак у опстинама дати су за 2005. 
годину. 

Кључна запажања 

На основу података може се закључити да је НД пер цапита у општини Књажевац 53% од 
републичког просека 
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Индикатор бр. 22 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

ИНДИКАТОР:  Структура националног 
дохотка по делатностима 

 

ВРЕДНОСТИ 
Удео пољопривреде 

у   Удео рибарства у   Удео рударства у  

% у националном 
дохотку 

% у националном 
дохотку  % у националном 

       дохотку 

Прерађивачка 
индустрија 

Производња и 
снабдевање 
електричном 
енергијом 

Грађеви 

Година  РС  Општина  РС  Општина  РС 

Општина 

РС 

Општина 

   РС 

Општина 

РС 

Општина 

2005.  16,99%  43,74%  0,04%  0,00%  4,95%  0,38%  25,48%  26,17%  1,93%  5,69%  7,33%  2,19% 

2006.                                     

2007.                                     

 

Трговина на велико и мало, оправка 

Хотели и   Саобраћај,  Некртетине  Здравствене слуге 
и социјални рад 

Остале 
комуналне, 
друштвене 
и личне 
услуге Година 

РС 

Општина 

РС 

Општ 

ина  РС 

Општи 

на  РС 

Општи 

на  РС 

Општи 

на  РС 

Општи 

на 

2005.  24,70%  13,10%  1,81%  1,78%  10,42%  5,45%  4,24%  1,19%  0,24%  0,31%  0,22%  0,00% 

2006.                                     

2007.                                     
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Републички завод за статистику. 

Кључна запажања 

 

Највеће учешће у националном дохотку у општини Књажевац има пољопривреда (43,74%) И 
прерађивачка индустрија (26,17%), док је учешће рибарства (0,00%), здравствених услуга И 
социјалног рада (0.31%) И осталих комуналних, друштвених И личних услуга (0.00%) незнатан. 
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Индикатор бр. 
23 

Циљ бр.……… 

Активност бр…… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Локацијски коефицијент 
запошљавања 

ВРЕДНОСТИ 
 

Локацијски 
квоцијент 

запошљавања 

/ Година  Пољопривреда  Рибарство 

вађење 
руда и 
камена 

прерађивачка 
индустрија 

Производња 
електричне 
енергија , 
гаса и воде  грађевинсраство 

трговина 
на 

велико и 
мало, 

оправка 

2003.  346  0  20  3700  235  264  360 

2004  377  0  1  3616  252  294  607 

2005  351  0  1  3417  248  327  598 

2006  336  0  1  3156  237  283  497 

2007  344  0  4  2856  230  275  565 

 

Локаци
јски 

квоциј
ент 

запош
љавањ

а 
саобраћај, 

складиштење и везе 
финансијско 
посредовање 

послови с 
некретнинама

, 
изнајмљивањ

е 

државна 
управа и 
социјално 
осигурање  образовање 

здравствен
и и 

социјални 
рад 

друге 
комун
алне, 
друшт
вене и 
личне 
услуге 

/ 
Година 

хотели 
и 

рестор
ани             

 

2003.  58  161  48  16  260  416  686  30 

2004  66  179  18  80  266  444  698  52 

2005  59  168  29  109  255  453  690  60 

2006  56  147  20  102  234  429  633  58 

2007  55  154  23  83  234  453  629  72 

 



49 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Polj
op

riv
red

a

Riba
rst

vo

Rud
ars

tvo

Pori
zv

od
nja

Grad
jev

ina

Vele
pro

da
ja

Ugo
sti

tel
jst

vo

Tran
sp

ort

Fina
ns

ije

Ja
vn

a u
pra

va

Obra
zo

va
nje

Zdra
vs

tvp
Drug

o

2003 2004 2005 2006 2007

 
 

 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Републички завод за статистику. 

Кључна запажања 

На основу наведених података може се закључити да се смањује број запослених у 
прерађивачкој индустрији, иако је још увек највеће учешће запослених управо у прерађивачкој 
индустрији. Број запослених у трговини и пружању услуга поправке се повећава, такође и у 
пословима са некретнинама, образовању и комуналним услугама. Смањује се број запослениху 
државној управи и социјалном осигурању и здравству. Број запослених у пољопривреди је без 
већих промена.  
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Индикатор бр. 24 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Површина пословног простора на 

1000 становника изграђена претходне године  

 

ВРЕДНОСТИ 
Површина пословног 
простора завршеног 
дате године на 1000 

становника 

2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република Србија           

Општина           
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 25 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Обим унутрашњих СДИ по глави 

становника  

 

ВРЕДНОСТИ 
СДИ по 
глави 

становника 
изражен у 

РСД 

2003.  2004.  2005. 

 

 

2006. 

2007. 

Република 
Србија 

     
   

Општина           
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Нема доступних података. 
 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 26 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Број регистрованих привредних 
субјеката на 1000 становника  

ВРЕДНОСТИ 
Бр. регистрованих 

привредних субјеката на 
1000 становника 

2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република Србија           

Општина           
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Нема доступних података. 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 27 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Нето број нових предузећа на 1000 
предузећа  

ВРЕДНОСТИ 
Нето бр. нових 
предузећа на 

1000 предузећа 
2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република 
Србија 

 
 

   
 

Општина           
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Нема доступних података. 
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Индикатор бр. 28 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Укупна активност, стопа 
запослености и незапослености  

ВРЕДНОСТИ  
Стопа 

незапослености  2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република Србија  19%  19%  19%  19%  19% 

Општина  19%  19%  19%  19%  19% 

 

Додати сличне табеле и за стопу запослености и стопу активности.  

Стопа 
запослености  2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република Србија  36%  36%  36%  36%  36% 

Општина  35%  35%  35%  35%  35% 
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Републички завод за статистику.  

Кључна запажања 

Дате стопе су добијене на основу података из пописа страновништва из 2002. године. 
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Индикатор бр. 29 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

ИНДИКАТОР: Фискални капацитет општине – 
Остварење изворних прихода (фискалних облика) по 
глави становника 

 

ВРЕДНОСТИ 
    2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

1 

Укупно 
остварење 
фискалних 
облика 
изворних 
прихода  

68626000  45097000  32303000  36212000  44995000 

2 
Број 
становника 

36372  35744  35047  34345  33684 

3 

Приход по 
глави 
становника 
(1/2) 

1886,78  1261.66  921.71  1054.36  1335.75 
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Одељење за буџет и финансије Општинске управе Књажевац. 

Кључна запажања 

Изворни приходи по глави становника се смањују до 2005. године, од када се примећује пораст 
прихода по главни становника у номиналном износу. 
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Индикатор бр. 30 
Циљ бр.……… 
Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

ИНДИКАТОР: Степен задужености општине  

ВРЕДНОСТИ 
    2009.  2010.  2011.  2012.  2013. 

1 

Остварење или 
процена 
остварења 
ТЕКУЋИХ 

прихода буџета 
за посматрану 
буџетску годину 

471233000 489082000 523318000 560000000  599200000

 

2.1 

15% остварења 
или процене 
остварења 
текућих 

прихода буџета 
за посматрану 
буџетску годину 

(1 X 15 / 100) 

70684950  73362000  78498000  84000000  89880000 

2.2 

Износ главнице 
и камате који 
доспева у 

посматраној 
години 

11870176  11128873  86992640  1038878  0 

2.3 

РАСПОЛОЖИВА 
СРЕДСТВА У 

АПСОЛУТНОМ 
ИЗНОСУ 

(2.1 – 2.2) 

58814774  62233127  69805360  82961122  89880000 

2.4 

РАСПОЛОЖИВА 
СРЕДСТВА У 
РЕЛАТИВНОМ 

ИЗНОСУ  

12.48%  12.72%  13.34%  14.81%  15% 
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‐  

% УКУПНИХ 
ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА 
БУЏЕТА 

(2.3 / 1 X 100 ) 

             

3.1 

50% остварења 
или процене 
остварења 
текућих 

прихода буџета 
за посматрану 
буџетску годину 

(1 X 50 / 100) 

235616500 244541000 261659000 280000000  299600000

3.2 

Укупан износ 
неизмиреног 
дугорочног 
задужења 

буџета општине 
или града за 
капиталне 

инвестиционе 
расходе 

32730567  20860391  9731518  1038878  0 

3.3 

РАСПОЛОЖИВА 
СРЕДСТВА У 

АПСОЛУТНОМ 
ИЗНОСУ 

 (3.1 – 3.2) 

202885933 223680609 251927482 278961122  299600000
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3.4 

РАСПОЛОЖИВА 
СРЕДСТВА У 
РЕЛАТИВНОМ 

ИЗНОСУ  

‐  

% УКУПНИХ 
ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА 
БУЏЕТА 

 (3.3 / 1 X 100 ) 

43.05%  45.73%  48.14%  49.81%  50% 
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ПОГЛАВЉЕ 3: ТРЕНУТНО СТАЊЕ      

3.1. SWОТ – Инфраструктура и окружење 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

Богати водни ресурси и велики енергетски 
потенцијал, рудна богатства 

Недостатак планске документације 

Постојање основне мреже саобраћајне и 
комуналне инфратруктуре 

Неповољна старосна структура 

Обучена и јефтина радна снага  Висок интензитет употребе необновљивих 
извора енергије 

Брига о културној баштини  Недовољна енергетска ефикасност у 
домаћинствима, јавним институцијама и 
индустрији 

  Непостојање катастра загађивача 

  Неразвијена канализациона мрежа, и 
недостатак уређаја за пречишћавање 

  Неадекватне постојеће депоније, као и 
непостојање регионалне депоније 

  Недовољно развијени систем мониторинга 
животне средине  

  Неажурне геодетске подлоге  

  Неадекватно управљање сеоским 
водоводима, велики губици и неадекватан 
материјал (ЦА цеви) 

МОГУЋНОСТИ   ПРЕТЊЕ 

Коришћење средстава из ЕУ‐ИПА фондова и 
буџета 

Економска криза 

Коришћење приватног капитала  Неравномеран економски развој 

Коришћење алтернативних извора енергије  Недоношење планских докумената и аката 

Раст еколошке свести грађана и институција  Нерешени имовинско‐правни односи 

Међуопштинска и регионална сарадња‐
велики регионални инфраструктурни пројекти 

Компликована процедура за издавање 
дозвола 

  Климатске промене 

Општина Књажевац је богата водним ресурсима и има највећи број мини централа од свих 
општина  у  Србији.  Књажевац  има  велики  енергетски  потенцијал,  нарочито  када  је  у  питању 
коришћење енергије  ветра,  јер  је  подручје Старе планине процењено као велики потенцијал  за 
коришћење енергије ветра, као уосталом и цело подручје источне Србије. 

Што  се  тиче  дужине  основне  мреже  саобраћајне  инфраструктуре,  општина  спада  у 
развијеније,  али  је  квалитет  саобраћајне  инфраструктуре  на  ниском  нивоу.  Имајући  у  виду 
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разуђеност насеља на територији општине, проценат становништва који користи јавни водовод је 
велики, али је инфраструктура стара и дотрајала.  

Велики  проблем  општине  је  неразвијена  канализациона  мрежа  и  непостојање  икаквог 
уређаја за пречишћавање отпадних вода. Нерешено је управљање комуналним отпадом.  

Јачањем  међуопштинске,  односно  регионалне  сарадње,  ствара  се  могућност  за 
коришћењем  ИПА  фондова,  чиме  ће  се  реализовати  велики  регионални  пројекти,  односно 
решавати проблеми на регионалном нивоу. 

Тенденција  у  наредном десетогодишњем периоду  биће  коришћење обновљивих  извора 
енергије. 

 

3.2. SWОТ ‐ Економија 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

Квалификована радна снага  Неуспешна приватизација 

Расположиви  пословни простор  Неповољна квалификациона и старосна 
структура становништва 

Очувана животна средина  Миграција становништва 

Ресурси у пољопривреди (земљиште, 
дугогодишњи засади (шумарство) 

Неусклађеност школства са потребама 
општине 

Јефтина радна снага  Слаба саобраћајна повезаност  

Традиција прерађивачке индустрије  Разуђеност општине  

Потенцијали за развој туризма (више 
видова) и угоститељства 

Застареле технологије  

Предузетнички дух  Слаба комуникација и координација 
између привредних субјеката 

  Уситњеност пољопривредних парцела 
 

МОГУЋНОСТИ   ПРЕТЊЕ 

Боље искоришћење природних ресурса  Светска економска криза 

Ревитализација прерађивачких 
капацитета 

Политичка нестабилност 

Изградња саобраћајне инфраструктуре  Демографски трендови 

Близина аеродрома  Климатске промене 

Увођење нових технологија  Миграција становништва 

Привлачење инвестиција  Недостатак координације у изради и 
имплементацији стратешке док. 
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Поред “традиционалних” потенцијала, унапређење привреде у општини Књажевац 
мора бити засновано на  стварању повољнијих услова за нова  (“start‐up”) предузећа или 
предузећа чија ће активност бити заснована на напредним технологијама.  

Компаративне  предности  општине  Књажевац  условљавају  избор  туризма  као 
примарне гране коју треба развијати. Међутим, потреба диверсификације намеће потребу 
развоја  и  других  грана  у  које  инвеститори  могу  да  улажу  свој  капитал.  Стога,  као 
потенцијално атрактивна подручја  треба дефинисати и  још неке области међу којима су 
сигурно:  услуге,  комуникације,  пољопривреда,  итд.  Да  би  се  потенцијали  правилно 
валоризовали треба дефинисати конкурентне привредне гране које би биле од интереса 
за инвеститоре, а чије се предности не заснивају само на квалификованој радној снази и 
обиљу  природних  богастава,  већ  и  на  традицији,  географском  положају  итд.  Иако  је 
туризам виђен као велика развојна шанса општине Књажевац, неопходно је дефинисати и 
све друге потенцијале и области у које је могуће инвестирати.  

Такође, од изузетног је значаја дефинисати и могуће стратешке партнере. 

Глобални тренд у кретању запослености се одвијао кроз миграцију  становништва 
из  пољопривреде  у  индустрију,  а  затим  из  индустрије  у  услуге,  у  пост‐индустријски 
период. То значи, да је у Европи током последњих декада, број послова у пољопривреди 
и  индустрији  независтан  у  односу  на  промене  у  нивоу  производње.  Ово  означава 
прелазак ка постиндустријском друштву у коме доминира сектор услуга. Ово је реалност у 
Србији и данас.  Стога  је  национални и регионални изазов,  како  створити што  већи број 
продуктивних радних места у области сектора услуга.  

Још  увек  недовољно  развијена  предузетничка  клима,  као  и  спори  процес 
реструктуирања  великих  предузећа  уз  велике  проблеме  који  су  проистекли  из 
приватизације су главна обележја постојеће привреде. 

Пре  петнаест  година  општинском  привредом  су  доминирала  малобројна  велика 
предузећа. Она су запошљавала већи део радне снаге. Мали број њих је преживео процес 
приватизације, док нека нису успела да се извуку из процеса транзиције, што је условило 
пад економске активности у општини.  

Стара планина‐државни приоритет првог 
реда 

Неквалитетне базе података 

Доступност средстава на финансијском 
тржишту 

Недостатак капацитета инструмената за 
економски развој 

Децентрализација   Неефикасан држ. апарат 
Закон о регионалном развоју   
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Застаревање  технолошких  процеса  који  су  већ  споменути  одразили  су  се  и  на 
степен  усвајања  нових  знања,  вештина  и  технологија.  Као  последица,  смањена  је 
продуктивност, изгубљена су страна тржишта и није било иновација. 

Сива економија је и даље врло присутна и неке су процене да је она заступљена са 
30‐50% у БДП општине. Сива економија је са једне стране инструмент очувања социјалног 
мира (зато што је за велики број становника општине једини извор прихода), али са друге 
стране,  она  је  ограничавајући  фактор  за  нормално  функционисање  привреде  и  јавних 
услуга. С обзиром на то да пореска основа бива смањена, пореске стопе расту (или се не 
снижавају), што опет може бити зачарани круг и стимулативно деловати на даљи развој 
сиве економије.  

Сектор  малих  и  средњих  предузећа  није  био  способан  да  компензује  пад 
привредних активности нити да апсорбује вишак радника који су у процесу ретруктуирања 
остали  без  посла.  Ипак,  овај  сектор  се  показао  снажним  и  прилагодљивим,  тако  да  се 
његов напредак свакодневно примећује.  

Поред туризма и пољопривредне производње, сектор малих и средњих предузећа 
би  требало  да  представља  мотор  развоја  општине,  али  се  он  свакодневно  суочава  са 
бројним  проблемима,  пре  свега  у  обезбеђењу  нових  или  повраћају  старих  тржишта.  С 
обзиром  на  ниску  инвестициону  способност  и  застерелу  технологију,  трошкови 
производње нису баш мали.  Губљење  старих  тржишта  чини да МСП могу да производе 
углавном кроз подуговарање, мада се и на овај начин може стећи поверење, искуство и 
заузети позиција на тржишту.  

Иако су финансијска средства данас релативно доступна на финансијском тржишту, 
њихова цена у значајној мери представља препреку за овај сектор. Висока цена кредита је 
озбиљна препрека за бржи развој МСП, посебно за она предузећа која имају потребе за 
значајнијим инвестирањем у опрему или развојне активности,  односно предузетнике  са 
бизнис  идејом  којима  су  неопходна  за  отпочињање  сопственог  бизниса.  Немогућност 
обезбеђења гаранција минимизира могућност добијања кредита. Решење овог проблема 
може  доћи  из  неколико  извора.  Национални,  општински  или међународни  гаранциони 
фондови могу помоћи у добијању кредита. Можда је још значајније увођење либералније 
кредитне политике или либерализовање микрокредитирања, што би била велика шанса 
за сектор МСП. 

 

3.3. SWОТ ‐ Друштвени развој 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

Постојање институција из области културе  Пад наталитета 
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Људски ресурси  Недовољан  приступ  ОСИ  јавним 
објектима 

Спремност  привреде  да  да  подршку 
програмима на локалном нивоу 

Неискоришћени капацитети Дома ученика 
средњих школа 

Изграђени капацитети за развој спорта  Недовољна сарадња између институција 

Развијена спортска традиција  Недостатак  просторних  капацитета 
Музичке школе 

Високо  развијене  услуге  из  области 
социјалне заштите 

Непостојање  акционих  планова  за 
безбедност  и  критичне  инцидентне 
ситуације у општини 

Документација  за  изградњу  лифта  у  ЦСР 
за ОСИ 

Старосна структура 

Квалитетан наставни кадар и велики број 
деце у Музичкој школи 

Недовољна информатичка писменост 

Одбор за безбедност  Недостатак високо образовног кадра 

Постојање ОКОСП‐а   

Стратешки  план  развоја  социјалне 
политике 

 

Културно историјско наслеђе   

Инфраструктура у култури   

Развијене социјалне услуге   

Спремност за промене   

Спортска инфраструктура   

Повећање степена безбедности   
 

МОГУЋНОСТИ  ПРЕТЊЕ 

Могућност  привлачења  високо 
образовних институција 

Нерешени имовинско – правни односи 

Тренд  у  свету  –  долазак  спортиста  и 
коришћење спортских терена  

Страх од промена 

Фонд за социјалне иновације  Традиционалан начин размишљања 

Присутни донаторски програми   

 

Књажевац  има  добру  основу  за  интензиван  друштвени  развој  у  наредном 
десетогодишњем  периоду.  Њу  чине,  између  осталог,  развијена  мрежа  институција  у 
области  културе  и  људски  ресурси  са  исказаном  спремношћу  на  промене  у  свим 
областима.  Исто  тако,  добру  основу  представља  и  већ  достигнути  ниво  развоја  у 
појединим  областима  (нпр.  Услуге  у  области  социјалне  заштите),  постојање  већ 
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оформљених тела (ОКОСП, Одбор за безбедност...), и стратешких докумената (Стратешки 
план за социјалну политику, Локални план акције за децу...) 

Међу присутним слабостима, најизраженија је она везана за природни прираштај, 
односно низак наталитет. Друге слабости, тичу се простора и искоришћености капацитета 
појединих  установа,  информатичке  писмености  и  недостатка  високо  образованих 
кадрова,  као  и  недостатка  услова  за  доступност  јавних  објеката  особама  са 
инвалидитетом..  

Ова  СWОТ  анализа  даје  могућност  за  следећи  закључак:  могуће  је  знатно  поспешити 
општи  друштвени  развој    ако  се  обезбеде  средстава  из  различитих  извора  (ФСИ,  други 
донаторски  програми...);  ако  се  адекватно  реше  имовинско‐правни  односи;  ако  се 
промени начин размишљања тако што ће традиционално уврежене обрасце и резерве у 
односу  на  промене,  заменити  перманентно  образовање,  иновирање  знања  и  стицање 
нових,  нарочито  информатичких  знања  и  вештина  и  добро  вођена  пронаталитетна 
политика.     

3.4. SWОТ ‐ Управљање 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

Општински  услужно‐информативни 
центар 

Непостојање  развијенијег  облика 
електронске управе 

Локална агенција за развој  Гломазна и неефикасна администрација 

 
Подручни центар за рурални развој 

Недовољно  развијени  кадровско‐
технички капацитети у Општинској управи 
и ЈП, организацијама и установама 

Канцеларија за младе  Непостојање јединствене базе података 

Канцеларија за МСП  Непостојање  континуитета  у  едукацији 
кадрова 

Канцеларија за ромску заједницу  Некоординисан рад институција 

УГ „Тимочки клуб“  Недовољан општински буџет 

Струковна удружења   
 

МОГУЋНОСТИ  ПРЕТЊЕ 

Европски фондови  Светска финансијска криза 

Фондови министарстава  Одлагање децентрализације државе 

РАРИС  Миграција високостручних кадрова 

Националне стратегије   

Регионална мрежа за рурални развој   
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Еурорегион „Дунав 21“   

ЕУРОР „Западна Стара планина“   
 

Општина Књажевац је до сада основала или учествовала у оснивању  институција 
које имају за циљ пружање помоћи како јавном тако и приватном и бизнис сектору, као и  
јачање  јавно  –  приватног  партнерства.  У  наредном  периоду  нам  предстоји  развој  тих 
институција и евентуално оснивање и јачање и других са истим основним циљем.  

Слабости, као што су неразвијена електронска управа, непостојање база података, 
некоординисан рад институција, недовољно развијени кадровски и технички капацитети, 
треба  преобратити  у  снаге  општине,  коришћењем  могућности  као  што  су  европски 
фондови, фондови министарстава, повезивање са другим општинама у ширем региону и 
свакако ресурса као што је Рарис – Регионална агенција за развој источне Србије, чији  је 
општина Књажевац једна од оснивача. 
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ПОГЛАВЉЕ 4: СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ      

 

 

4.1.  Визија, приоритети, циљеви 

 

Визија 

Општина Књажевац је регионални лидер одрживог развоја са развијеном привредом, 
пољопривредом, квалитетном комуналном и комуникационом инфраструктуром, богатим 
културним и људским ресурсима, високим степеном социјалне и здравствене заштите и 

безбедности и развијеним јавно приватним партнерством. 
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Циљ  1.1.1: Успостављен систем за управљање отпадом  
Приоритет 1.1: Унапређење животне средине 

Циљ  1.1.2: 80% пречишћено од укупне количине  отпадних вода  

         Циљ  1.1.3: Успостављен систем за прихват 100  паса луталица 

Циљ  1.2.1: повећање степена искоришћености постојећих капацитета и 
повећање капацитета инфраструктуре  Приоритет 1.2:Унапређење постојеће и 

изградња комуналне и комуникационе 
инфраструктуре  Циљ  1.2.2: повећан степен искоришћења капацитета за  и повећање броја 

корисника. 

Приоритет 1.3: Планирање и уређење простора  Циљ  1.3.1: створени услови за очување и унапређење простора 

Приоритет 1.4: Употреба обновљивих извора 
енергије 

Циљ  1.4.1: створени услови за коришћење обновљивих видова енергије у 
укупној потрошњи 

Циљ  1.5.1: успостављен механизам комерцијалне сарадње за спровођење 
принципа енергетске ефикасности  

Циљ  1.5.2: смањење трошкова за набавку енергената 

Инфраструктура и окружење 
ВИЗИЈА: Општина Књажевац ће 
имати квалитетну комуналну 

инфраструктуру која ће да задовољи 
потребе свих грађана, који ће живети 

у здравој животној средини, 
користећи обновљиве изворе 

енергије, бити енергетски ефикасни и 
користити савремене информационе 

комуникације 
ОПШТИ ЦИЉ: Стварање услова за 
изградњу квалитетне комуналне и 
комуникационе инфраструктуре, 
коришћења обновљивих извора 
енергије, повећање енергетске 

ефикасности, и очување животне 
средине. 

Приоритет 1.5: Спровођење мера за повећање 
енергетске ефикасности 

Циљ  1.5.1: смањење трошкова за набавку енергената прикључењем 
корисника на гасовод 
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Циљ  2.1.1: Успостављен систем институционалне подршке за спровођење 
развојних политика 

Циљ  2.1.2: смањење броја незапослених у општини Књажевац за 10 % у 
периоду од 5 година 

Приоритет 2.1: Успостављање и јачање модела 
институционалне подршке МСП и П кроз 
едукацију и остале програме и активности 

Циљ  2.1.3: задржавање становништва у сеоским подручјима 

Приоритет 2.2: Унапређење постојећих и 
стварању услова за развој нових видова 
туристичке понуде 

Циљ  2.2.1: повећање туристичког промета и туристичке потрошње 

Приоритет 2.3: Развој пољопривреде кроз 
стварање услова за развој сточарства, 
виноградарства и воћарства 

Циљ  2.3.1: створени услови за интензивни развој пољопривреде 

Економија 
ВИЗИЈА: Општина Књажевац, 
традиционални центар зелене 

привреде, базиране на развоју малих 
и средњих предузећа која заједнички 
наступају на тржишту, центар здраве 

пољопривредне производње 
географским пореклом са 
производима и романтично 

туристичко стециште са богатим 
културно историјским наслеђем и 

природним ресурсима. 
ОПШТИ ЦИЉ: Стварање повољног 

пословног амбијента за мобилисање 
сопствених снага и привлачења 
финансијских, интелектуалних и 

других капацитета за развој 
економије, пољопривреде , привреде 

и туризма базираних на знању.  
Приоритет 2.4: Стварање услова за повећање 
атрактивности територије 

Циљ  2.4.1: повећан обим инвестиција у општину 

 

 

Циљ  3.1.1: Успостављањен систем превентивних активности у циљу побошљања нивоа 
здравствене заштите 

Циљ  3.1.2: успостављен свеобухватан систем заштите деце, породица са децом, старих и 
инвалидних лица 

Циљ  3.1.3: смањење броја почињених кривичних дела за 20%  

Приоритет 3.1: 1. Унапређење и 
јачање капацитета у области 
здравствене и социјалне заштите, 
јавне безбедности  

Циљ  3.1.4: ‐ смањен број оболелих од болести зависности за 20% 

Приоритет 3.2: Социјална инклузија 
рањивих група 

Циљ  3.2.1: успостављен процес друштвене и социјалне инклузије 

Циљ  3.3.1: трајна заштита културно ‐историјске и природне баштине, промоција  културно 
‐историјске и природне баштине 
и одрживи развој културног, индустријског, руралног и свих видова туризма 

Циљ  3.3.2: Обезбеђени технички услови и обучени  запослени у установама културе  

Друштвени развој 
ВИЗИЈА: Књажевац ће бити 

општина са очуваним културно‐
историјским наслеђем, богат 

људским ресурсима, са 
усклађеним односом високо‐
технолошке модернизације, 
урбаног развоја и очувања 

безбедности животне средине, 
високим степеном безбедности 

социјалне и здравствене 
заштите, општина са 

развијеном јавно доступном 

Приоритет 3.3: Унапређење очувања, 
заштите и промоције културно – 
историјског наслеђа 

Циљ  3.3.3: укључивање младих уметника у креирање и реализацију фестивала 
и коришћење савремених маркетиншких метода за промоцију фестивала 
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Циљ  3.3.4: Очување нематеријалне баштине 

Циљ  3.3.5: повећање броја корисника и учесника у културним програмима 
 И доступност  установа културе, садржаја и програма за лица са инвалидитетом 

Циљ  3.3.6: Висок  квалитет и професионализован рад у установама културе 

 

Циљ  3.3.7: ‐ трајно очување и заштита културне баштине 

Циљ  3.4.1: ‐Смањење броја незапослених лица у датом временском периоду за 10% 

Циљ  3.4.2: ‐ створени услови подршке свеобухватне професионалне оријентације и за 
подстицај и развој свеобухватног потенцијала деце 

Циљ  3.4.3: ‐‐подизање квалитета пружања образовних услуга у региону 

Циљ  3.4.4: ‐ успостављен систем подршке локалним институцијама 

Приоритет 3.4: Јачање капацитета 
васпитно – образовних и развијање 
високошколских институција 

Циљ  3.4.5: ‐ повећан ниво информисаности и знања становништва 

Циљ  3.5.1: ‐ смањење негативног природног прираштаја Приоритет 3.5: Јачање капацитета у 
спровођењу локалне политике и 
пројеката подстицања рађања и 
других мера популационе политике и 
ревитализација села 

Циљ  3.5.2: ‐ побољшање квалитета живота на селу 

спортском инфраструктуром и 
високим степеном безбедности 
за све становнике у окружењу. 
ОПШТИ ЦИЉ: Побољшање 

квалитета живота свих грађана 
у општини кроз унапређење и 
јачање капацитета у области: 

социјалне и здравствене 
заштите, културно историјског 

наслеђа, безбедности, 
институција восоког 

образовања, подстицања 
рађања и спровођење других 
мера поулационе политике и 
стварање подстицајне средине 

за лични и свеобухватни 
друштвени развој. 

Приоритет 3.6: Унапређење 
капацитета и промоција здравог 
начина живота кроз спорт и 
рекреацију 

Циљ  3.6.1: ‐ здраво и спортски активно становништво 

 

 

Приоритет 4.1: Развој информационе 
технологије 

Циљ  4.1.1: повећана транспарентност и ефикасност Општинске управе и 
локалних институција 

Циљ  4.2.1: успостављен систем сарадње 

Циљ  4.2.2: ефикасније и ефективније обављање комуналних делатности од 
општег интереса 

Управљање 
ВИЗИЈА: Књажевац ће постати лидер 

региона у јавно приватном 
партнерству, са високим нивоом 
сарадње између свих институција 
које се баве одрживим развојем, са 
развијеном електронском управом 

и високим нивоом 
транспарентности и ефикасности 

општине. 
ОПШТИ ЦИЉ Јачање управљачких 

Приоритет 4.2: Развој сарадње између 
јавног, приватног и невладиног сектора 

Циљ  4.2.3: уважавање и прихватање мишљења и задовољавање потреба 
грађана и бизнис сектора  
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Приоритет 4.3: Оснивање,  развој и 
умрежавање институција које се баве 
одрживим развојем општине 

Циљ  4.3.1: ефикасније спровођење развојних политика 

механизама кроз поспешивање 
учешћа грађана и поспешивање 
сарадње и координације између 
различитих сектора на креирању и 
спровођењу развојних политика 

Приоритет 4.4: Реформа локалне самоуправе  Циљ  4.4.1: Повећана ефикасност и ефективност  рада Општинске управе 
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4.2. Приоритети развоја општине за период 2010 ‐2020. године 

4.2.1. Инфраструктура и окружење:  

Стварање услова за изградњу квалитетне комуналне и комуникационе инфраструктуре, коришћења обновљивих извора енергије, 
повећање енергетске ефикасности, и очување животне средине. 

Приоритети 
1. Активности 

Циљеви  Индикатори 
 Процес 

имплементац
ије 

1. Изградња регионалне депоније и 
управљање отпадом 
2. Изградња трансфер станице и 
управљање отпадом 
3. Санирање постојеће депоније 

- Успостављен систем за 
управљање отпадом 

- индикатор бр. 7 
-  индикатор бр. 8 

4. Изградња система за пречишћавање 
отпадних вода 
 

- 80% пречишћено од укупне 
количине  отпадних вода 

- индикатор бр. 1 
- индикатор бр. 2 
- проценат пречишћене отпадне 

воде у односу на укупну 
количину отпадних вода 

1. Унапређење животне 
средине 
 

 

5. Изградња прихватилишта за псе 
луталице 

- Успостављен систем за 
прихват 100  паса луталица 

‐ број паса обухваћених у односу на 
укупан број паса луталица 

1. Рехабилитација постојеће путне 
мреже и изградња нове путне мреже 

‐ индикатор бр. 14 
‐ број рехабилитованих путева у 
односу на укупну путну мрежу 

2. реконструкција постојеће и изградња 
нове водоводне мреже 

‐ индикатор бр.15 
 

3. реконструкција постојеће и изградња 
нове канализационе мреже 

 ‐ индикатор бр. 2 

2. Унапређење 
постојеће и изградња 
комуналне и 
комуникационе 
инфраструктуре 

 
 

4. реконструкција постојеће и изградња 
нове телекомуникационе мреже 

‐ повећање степена 
искоришћености постојећих 
капацитета и повећање 
капацитета инфраструктуре 

‐ број прикључака у односу на 
укупан број домаћинстава 
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5. реконструкција постојеће и изградња 
нове електромреже 

 

  ‐ број прикључака у односу на 
укупан број домаћинстава 
‐ број индустријских објеката који 
имају адекватан приступ 
електромрежи у односу на укупан 
број индустријских објеката 

 

6. реконструкција и доградња система 
за даљинско грејање 

‐ повећан степен искоришћења 
капацитета за 20% и повећање 
броја корисника за 50%. 

‐ број прикључака на даљинско 
грејање 
‐ индикатор бр. 3 

 

3. Планирање и уређење 
простора 
 
 

1. Израда регионалног просторног 
плана 

2. израда просторног плана општине 
Књажевац 

3. израда генералног урбанистичког 
плана града Књажевца 

4. израда урбанисатичких планова и 
студија 

‐ створени услови за очување и 
унапређење простора 

  

 

4. Употреба 
обновљивих извора 
енергије 

 
 

1. Одређивање мерних места за 
мерење брзине и правца дувања 
главних ветрова 

2. испитивање геотермалне воде на 
Бањици 

3. израда катастра мини 
хидроелектрана на територији 
општине Књажевац 

4. израда одговарајуће планске 
документације за екотоплификацију 
термоминералне воде „Бањица“ 

‐ створени услови за коришћење 
обновљивих видова енергије у 
укупној потрошњи 

 

a.  електрична енергија 
произведена из    обновљивих 
видова енергије 

b. индикатор бр. 10 
‐ индикатор бр. 9 

 

1. Успостављање сарадње са 
комерцијалним банкама за 
повољније кредите за енергетску 
ефикасност зграда  

 

‐ успостављен механизам 
комерцијалне сарадње за 
спровођење принципа 
енергетске ефикасности 

2. Повећање енергетске ефикасности 
уградњом натријумових сијалица 

смањење трошкова за набавку  
енергената 

5. Спровођење мера за 
повећање енергетске 
ефикасности 

 
  

3. гасификација општине Књажевац 
 

‐ смањење трошкова за набавку 
енергената прикључењем 
корисника на гасовод 

‐ ефекти иновација на материјалу у 
енергетској ефикасности 
‐ број прикључака на гасоводну 
мрежу 
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Коментар:   

Општина  Књажевац  је  2006.  године  донела  Одлуку  о  успостављању 
регионалне  сарадње  управљања  комуналним  чврстим  отпадом  у 
Борском и Зајечарском округу. Потписан је споразум о намерама који 
су потписали начелници Зајечарског и Борског округа и председници 
општина.  Одређена  је  локација  за  изградњу  регионалне  депоније 
„Халово“ у Зајечару и потписан Уговор о реализацији пројекта. У току 
је  израда  пројектне  документације.  СО  Књажевац  је  2006.  године 
донела  Одлуку  о  изради  локалног  плана  управљања  отпадом.  У 
зависности  од  техничко  ‐  технолошког  решења  регионалне  депоније 
„Халово“  и  Регионалног  плана  управљања  отпадом  одредиће  се  тип 
станице. Могућности  које  постоје  су  изградња  трансфер  станице  или 
претоварне станице.  
Општина Књажевац је урадила Главни пројекат санације, затварања и 
рекултивације  постојеће  депоније  (сметилишта)  отпада  за  град 
Књажевац,  са  добијеном  сагласношћу  од  стране  надлежног 
Министарства. У току је решавање имовинско – правних односа са АД 
„Џервин“ и  ЈП „Србијашуме“  . У периоду који обухвата Акциони план 
планира се завршетак пројекта.  
Одређена је локација за изградњу система за пречишћавање отпадних 
вода.  У  току  је  израда  Главног  пројекта  и  решавање  имовинско  – 
правних односа са ЈП „Србијашуме“ на наведеној локацији. Завршетак 
изградње система се планира у 2012. години. 
Општина Књажевац  је донела Одлуку о поверавању послова хуманог 
хватања  превоза,  смештаја  и  збрињавања  и  уништавања  животиња 
луталица,  тј. формирања Зоохигијенске службе. У  току  је реализација 
донешене  одлуке  и  одређивање  локације  за  Прихватилиште 
напуштених животиња. У 2010. години планира се изградња објекта и 
збрињавање напуштених животиња. 
Планирани радови на реконструкцији и изградњи нове електромреже 
за  посматрани  период  од  5  наредних  година  зависиће  умногоме  од 
инвестиција  које  ће  се  реализовати.  Оно  што  је  извесно  је  да  ће  се 

изградити нова мрежа због система за пречишћавање отпадних вода, 
депоније, у Ластавичком пољу и  
Саставку.  За  реализацију  пројекта  индустријске  зоне  „Касарна“ 
потребна  је  нова  електромрежа.  За  наредни  период  планирају  се 
велике  инвестиције  на  Старој  планини,  односно  на  изградњи 
Туристичког  ризорта  Јабучко  равниште  и  туристичког  насеља 
Коњарник,  као  и  мањих  туристичких  насеља  на  Старој  планини. 
Динамика  инвестиција  у  електромрежи  зависи  од  динамике 
реализације  овог  великог  пројекта  иза  којег  стоји  Влада  Републике 
Србије. 
Приликом  израде  урбанистичких  планова  треба  се  придржавати 
принципа либералног режима  урбанистичког  планирања,  тамо  где  је 
то могуће. Што  су мања ограничења  у  погледу физичких  параметара 
објеката, односно његове намене, већа је слобода инвеститора да сам 
одлучује  о  свом  објекту,  будући  да  од  тих  одлука  зависе  и  будући 
приходи  и  расходи  инвеститора,  као  и  сама  одлука  да  ли  ће 
инвестирати  или  не,  а  у  крајњој  линији  од  тога  зависе  и  приходи 
буџета општине. 
Планиране локације за изградњу мини хидроелектрана на територији 
општине  Књажевац  у  складу  са  Катастром малих  хидроелектрана  на 
територији  Републике  Србије.  Урађен  Катастар  је  потребно 
ревидирати  и  обухватити  још  неколико  потенцијалних  локација. 
Локације се већим делом налазе на 
подручју  Парка  природе  Стара  планина.  Након  тога    се  доводе 
заинтересовани  инвеститори  за  изградњу  мини  хидроелектрана.  У 
циљу коришћења постојећих природних ресурса изворишта „Бањица“ 
потребно  је  пре  свега  урадити  студију  изводљивости 
екотоплификације  термоминералне  воде  „Бањица.
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4.2.2. Економија:  

Стварање повољног пословног амбијента за мобилисање сопствених снага и привлачења финансијских, интелектуалних и других 
капацитета за развој економије, пољопривреде , привреде и туризма базираних на знању.  

Приоритети  Активности  Циљеви  Индикатори 
 Процес 

имплемента
ције 

1. Формирање Локалне агенције за развој 
2. Јачање постојећег Фонда за развој 

предузетништва  
3. Јачање  фонда за развој 

пољопривреде 

‐ Успостављен систем 
институционалне 
подршке за 
спровођење развојних 
политика 
 

‐ број одобрених кредита 
‐ раст гранта у посматраном временском 
периоду 
‐ индикатор бр. 17 
‐ индикатор бр. 21 
‐ индикатор бр. 22 

4. Програм подршке развоју кроз програм 
преквалификације и програм оснивања 
нових предузећа 

‐ смањење броја 
незапослених у 
општини Књажевац за 
10 % у периоду од 5 
година  

‐већа стопа раста новооснованих предузећа 
‐ број новозапослених лица у односу на укупан 
број незапослених 
‐ индикатор бр. 26 
‐ индикатор бр. 27 

1. Успостављање и 
јачање модела 
институционалне 
подршке МСП и П кроз 
едукацију и остале 
програме и активности  

5. Програм ревитализације сеоских 
подручја увођењем стимулативних мера 
давањем на коришћење објеката и 
земљишта у државном власништву 

‐ задржавање 
становништва у 
сеоским подручјима 

‐ број реализованих пројеката  
‐ проценат објеката датих на коришћење у 
односу на расположив фонд 
‐ индикатор бр. 23 
 

 

2. Унапређење 
постојећих и стварање 
услова за развој нових 
видова туристичке 
понуде  
 
 

1. Унапређење постојећег програма 
развоја летњег и зимског туризма на 
Старој планини, бањског и сеоског 
туризма 

2. Стварање интегралног туристичког 
производа препознатљивог на 
тржишту 

3. Заштита, уређење и промоција 
културних и природних ресурса 

4. Обогаћивање садржаја туристичког 

 
‐ повећање туристичког 
промета и туристичке 
потрошње 
 

‐ број ноћења  
‐ број туриста у односу на број становника 
‐ број реализованих пројеката 
‐ индикатор бр 4 

 



78 
 

 

боравка кроз програме анимације 

1. Програм развоја и промоције 
сточарства, воћарства, 
виноградарства и производње здраве 
хране 

2. Прилагођавање стандардима у 
примарној пољопривредној 
производњи и прерађивачкој 
индустрији  

3. Ревитализација и оснивање 
савремених пољопривредних задруга  

 

‐ створени услови за 
интензивни развој 
пољопривреде 
 

‐ број грла на квадратни километар територије 
‐ подручје обухваћено органском производњом 
у односу на укупно пољопривредно земљиште 
‐ одређени стандарди у пољопривредној 
производњи и прерађивачкој индустрији 
усвојени и примењиви 
‐ број пољопривредних произвођача укључених 
у задруге 
‐ повећан обим пољопривредне производње и 
пласмана 
‐ индикатор бр. 5 

4. Унапређење пољопривредне 
производње кроз заштиту географског 
порекла и брендирање 

 

‐ извршена 
сертификација и 
заштита типичних 
производа са 
географским пореклом  

‐ број заштићених у односу на пољопривредне 
производе са географским пореклом 

4. Развој 
пољопривреде 
кроз стварање 
услова за развој 
сточарства, 
виноградарства и 
воћарства  

 
 

5. Унапређење стручног знања 
пољопривредника кроз едукацију 

‐ уведени иновативни 
концепти у 
пољопривредној 
производњи 

‐ број пољопривредника који су обучени за 
савремену пољопривредну производњу 
‐ повећање приноса у пољопривредној 
производњи 
‐ повећање прихода пољопривредних 
домаћинстава 

 
 

1. Опремање броwнфиелд инвестиције 
за индустријску зону /индустријски 
парк 

2. Опремање greenfield инвестиције за 
индустријску зону /индустријски парк 

 

‐ Индикатор 25 
‐ Индикатор 28  
‐ Индикатор 24 5. Стварање услова за 

повећање 
атрактивности 
територије 

 
3. Израда плана територијалног 

маркетинга 
4. Ревитализација ужег градског језгра у 
циљу привлачења инвестиција 

‐ повећан обим 
инвестиција у општину 
 

‐ индикатор 14 

‐ индикатор бр. 29 
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Коментар: 
Формирањем локалне агенције  за развој даје се подршка малим и средњим 
предузећима  и  подстиче  предузетништво.  Оснаживање  Фонда  за  развој 
предузетништва  и  Фонда  за  развој  пољопривреде  у  будућем  периоду,  уз 
могућност њиховог прерастања    у Локални фонд  за одрживи рурални развој  
су  услов  спровођења  развојних  политика.  Увођењем  стимулативних  мера  ‐ 
давањем  објеката  и  земљишта  у  државном  власништву  на  коришћење  под 
повољним  условима  и  на  дужи  рок,  стварају  се  услови  за  привлачење 
слободног капитала и оживљавање  примарне пољопривредне производње и 
прерађивачких капацитета у циљу боље валоризације природних богатстава а 
тиме  и  стварање  економских  услова  за  задржавање  постојећег  и  повећање 
броја  становника  у  сеоским  подручјима.  Општина  Књажевац  располаже 
потенцијалима на бази којих би се могла створити комплексна и разноврсна 
туристичка  понуда,  примерена  жељама  и  захтевима  циљних  сегмената 
туристичке  тражње  (1‐посетиоци  из  региона‐примарно  светско  тржиште,  2‐
посетиоци  из  земаља  у  непосредном  окружењу‐секундарно  инострано 
тржиште,  3‐посетиоци  са  територије  Србије‐  примарно  домаће  тржиште). 
Карактеристике  простора  омогућавају  целогодишње  пословање  првенствено 
базирано  на  потенцијалима  за  зимски  туризам,  бањски  и  сеоски  туризам. 
Могуће  је  развијати  различите  облике  туристичке  понуде:  рекреативни, 
конгресни,  манифестациони,  културни,  етно,  еко  и  агро  туризам.  У  циљу 
повећања  посећености  врло  је  важно  инвестирати  у  маркетинг,  спроводити 
истраживања  тржишта  и  на  основу  добијених  резултата,  изврштити 
сегментацију,  позиционирање  најпре  на  домаћем  а  затим  и  на  иностраном 
тржишту,  диференцирање производа у односу на конкуренцију, утврдити јаке 
и  слабе  тачке  дестинације.  Поштовати  капацитет  носивости  простора,  било 
социјални,  било  еколошки  и  поставити  развој  туризма  на  основе  одрживог 
развоја,  јер  једино  тако  је  могуће  створити  дестинацију  са  будућношћу.  За 
економски развој општине у будућем периоду од посебног значаја је и развој 
пољопривреде.  Имајући  у  виду  квалитет  и  структуру  расположивог 
пољопривредног  земљишта,  климатских  услова  и  позитивна  искуства  из 
претходних  деценија,  намеће  се  развој  сточарства,  воћарства  и 
виноградарства  као  приоритет  који  треба  развијати  у  следећем  планском 
периоду.  Напуштањем  двопољног  плодореда  пшеница‐кукуруз  и  увођење 
нових култура,  травних смеша и легуминоза стварају  се услови за економски 
оправдану и исплативу сточарску производњу. Посебно велике могућности су 
за  развој  овчарства  и  козарства  имајући  велики  потенцијал  пашњачких 

површина  у  вишим  ‐  планинским    пределима.  Посебан  подстицај  развоју 
сточарске  производње  је  формирање  и  комунално  опремање  сточарских 
пољопривредних зона, за подизање нових фарми за тов и млечно сточарство 
уз поштовање светских стандарда и прописа. Повећање површина под воћем 
и  виноградима  уз  увођење  нових  сорти  тражених  на  светском  тржишту,  уз 
увођење виших степена прераде по важећим стандардима је гаранција брзог 
оправка локалне економије и перспектива развоја села. У наредном периоду 
посебна пажња ће се обратити на промоцију квалитета сточарске, воћарске и 
виноградарске  производње.  Ту  посебну  улогу  има  заштита  географског 
порекла  и  брендирање  производа.  Посебна  пажња  ће  се  посветити 
прилагођавању  и  имплементацији  важећих  стандарда  у  примарној 
пољопривредној производњи и свим фазама прераде до финалног производа. 
Један  од  приоритета  је  и  афирмација  задругарства,  ревитализација  и 
оснивање  нових  задруга,  као  и  перманентан  програм  подизања  стручног 
знања  пољопривредника  кроз  разне  видове  едукације.  Рехабилитација 
напуштених индустријских локација се врши у циљу привлачења инвестиција. 
Ради се о локацијама коле су углавном делимично комунално опремљене па 
је потребно опремити како би се ставиле у функцију, односно како би могле да 
се  понуде  инвеститорима.  Локације  које  су  урбанистичким  плановима 
намењене  обављању  индустријске  или  комерцијалне  делатности,  а  у 
државном  су  власништву,  неопходно  је  опремити  основном  комуналном 
инфраструктуром  како  би  се  понудиле  инвеститорима.  С  обзиром  на 
традиционално скроман буџет општине,  пожељно  је финансирати опремање 
из  два  извора,  односно  из  буџета  општине  и  од  стране  приватног  сектора. 
Израда  и  усвајање  Плана  територијалног  маркетинга  је  неопходна  у  циљу 
повећања  атрактивности  локалне  заједнице,  односно  територије,  јер  није 
довољно  створити  услове  за  привлачење  инвестиција  и  чекати  да  се  неко 
појави и  распита  за њих,  већ  је потребно активно деловати на потенцијалне 
инвеститоре. Водећу улогу у реализацији ове активности имаће АРК – Агенција 
за развој општине Књажевац.  Делови пре свега града, у којима треба да буду 
концентрисани  пословни  објекти  у  области  услуга  (канцеларијски  простор, 
угоститељство  и  комерцијала)  углавном  немају  довољну  понуду 
инфраструктуре, нарочито локалних јавних добара, односно физички амбијент 
није задовољавајући, што умањује атрактивност тог дела града, односно обара 
вредност  некретнина  и  умањује  долазак  нових  предузећа,  односно 
инвеститора  у  локалну  средину.
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4.2.3. Друштвени развој:  

Побољшање квалитета живота свих грађана у општини кроз унапређење и јачање капацитета у области: социјалне и 
здравствене заштите, културно историјског наслеђа, безбедности, институција восоког образовања, подстицања рађања и 
спровођење других мера популационе политике и стварање подстицајне средине за лични и свеобухватни друштвени развој. 

Приоритети  Активности  Циљеви  Индикатори 
 Процес 

имплемент
ације 

1. Програм превентивних здравствених 
прегледа 

3. Набавка мобилне опреме за 
дијагностику у здравству 

4. Програми интегралне социо – 
здравствене заштите становништва ( 
мобилни лекар, кућна здравствена 
нега)  

‐ Успостављен систем 
превентивних активности у 
циљу побошљања нивоа 
здравствене заштите 

‐ индикатор број 19. 

‐ број обављених превентивних прегледа у 
датом временском пеироду у односу на 
ризиком обухваћену популацију 

‐ број лица којима се пружа услуга кућне 
здравствене неге у односу на укупан број лица 
која имају потребу за кућном негом 

‐ број старих лица који је одустао од смештаја у 
установу 

‐ број старих лица који користе услуге Помоћ у 
кући 

‐ број обухваћене деце у односу на укупан број 
деце са поремећајима у развоју 

‐ број обухваћене деце у односу на укупан број 
деце из породица у ризику 

2. Унапређење и 
јачање 
капацитета у 
области 
здравствене и 
социјалне 
заштите, јавне 
безбедности  

 

5. Програми заштите старих и ОСИ  

6. Центар за медијацију – превентивни 
програми за децу у ризику  

7. Прихватилиште – програм заштите 
деце улице  

8. Програм заштите деце и младих са 
сметњама у развоју – дневни 
боравак  

 

‐ успостављен свеобухватан 
систем заштите деце, породица 
са децом, старих и инвалидних 
лица  

‐ проценат обухваћене деце са сметњама у 
развоју у односу на укупан број деце са 
сметњама у развоју 
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9. Програм јавне безбедности (процена 
ризика и обезбеђење у јавним 
установама, појединим деловима 
града и видео надзор) 

10. Мобилни тим за жене жртве насиља  

‐ смањење броја почињених 
кривичних дела за 20%  

‐ повећан степен безбедности 
грађана 

‐ број почињених кривичних дела  

‐ индикатор број 20. 

‐ број жртава насиља којима је пружена 
заштита у односу на број жртава насиља  

 

10. Израда акционог плана  за превенцију 
и сузбијање болести зависности  

 

‐ смањен број оболелих од 
болести зависности за 20% 

‐ број почињених кривичних дела под утицајем 
наркотика 

‐  број нових регистрованих зависника 

 

‐ број идентификованих и имплементираних 
пројеката  

‐ проценат становништва који се налази испод 
линије сиромаштва 

‐ стопа незапослености 

‐ индикатор број 13. 

‐ интеракција између локалних установа 
увећана кроз доношење одлука и  реализацију 
пројеката који се односе на социјалну 
инклузију 

‐ број донетих и реализованих одлука ОКОСП‐а 
које се односе на социјалну инклузију 

‐ проценат изграђених социјалних станова у 
односу на укупан број станова 

2. Социјална 
инклузија рањивих 
група 

 

1. Развој 

a. Програма друштвене и 
социјалне инклузије у 
заједници 

b. Програм социјалног 
становања . 

c. Програми ресоцијализације 
одраслих лица.  

2. Јачање улоге ОКОСП‐а 

‐ успостављен процес 
друштвене и социјалне 
инклузије 

‐ индикатор број 20. 

‐ Проценат породица чији је стамбени проблем 
решен у датом временском периоду у односу 
на укупан број породица са стамбеним 
проблемом. 
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‐ степен заштите и очуваности свих 
регистрованих ресурса 

‐ број евидентираних ресурса (локалитета) 
укључених у систем предзаштите 

‐ број туриста у односу на број становника 

‐ број реализованих пројекта на унапређењу 

1. Програми за унапређење заштите и 
промоције културно – историјског 
наслеђа 

  

‐  трајна заштита културно ‐
историјске и природне 
баштине, промоција  културно ‐
историјске и природне баштине 

и одрживи развој културног, 
индустријског, руралног и свих 
видова туризма 

‐ број лица са инвалидитетом који су посетили 
локалитете 

2. Увођење савремених ИТ у установе 
културе 

 

Обезбеђени технички услови и 
обучени  запослени у 
установама културе  

 

‐ број службеника који су обучени за опште и 
специфичне информатичке вештине 

‐ број запослених на број рачунара у локалним 
институцијама 

3. Унапређење и промоција Фестивала 
културе младих Србије 

укључивање младих уметника 
у креирање и реализацију 
фестивала и коришћење 
савремених маркетиншких 
метода за промоцију 
фестивала 

‐ број представљених младих уметника 

‐ медијска заступљеност 

 

4.формирање базе података о 
нематеријалној баштини  ‐ Очување нематеријалне 

баштине 

‐ број идентификованих и забележених 
елемената нематеријалне баштине у односу 
на постојеће информације 

3. Унапређење 
очувања, 
заштите и 
промоције 
културно – 
историјског 
наслеђа 

 

5. Унапређење програма и садржаја из 
области културе  

 

повећање броја корисника и 
учесника у културним 
програмима 

 И доступност  установа културе, 
садржаја и програма за лица са 
инвалидитетом 

‐ број реализованих културних програма  

‐ број посетилаца и корисника програма 

‐ број лица са инвалидитетом која су посетила 
или користила услуге установа културе 
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6. Развој програма за професионално 
усавршавање запослених у култури 

 

Висок  квалитет и 
професионализован рад у 
установама културе 

 

‐ број обучених, лиценцираних и високо 
квалификованих радника у установама културе 

‐ број нових и унапређених услуга које пружају 
установе културе 

 

7. Дигитализација и формирање базе 
података о културној баштини 

‐ трајно очување и заштита 
културне баштине 

‐ потребне базе података су направљене и 
примењиве 

 

‐ број учесника програма 

‐ повећани ниво знања запослених у 
образовању за каријерно саветовање и 
усмеравање 

‐ број ученика програма 

‐ број младих запослених у посматраном 
временском периоду је повећан за 10% 

1. Центар за каријерно вођење 
(професионално саветовање) 

2. Интершип  

 

3. Регионални центар за подстицај развоја 
деце  

4. Програми стручног оспособљавања 
одраслих  

‐ створени услови подршке 
свеобухватне професионалне 
оријентације 

 ‐ створени услови  за подстицај 
и развој свеукупног  
потенцијала деце 

 

‐ Смањење незапослених лица у 
датом временском периоду за 
10%  број учесника програма 

5. Регионални центар за професионално 
усавршавање запослених у образовању 

 

‐ подизање квалитета пружања 
образовних услуга у региону 

‐ индикатор бр. 13 

6. Организовање волонтерског сервиса 

 
‐успостављен систем подршке 
локалним институцијама 

 

4. Јачање постојећих 
и ширење 
капацитета васпитно 
– образовних 
институција 

 

7. Увођење савремене опреме у служби 
образовања (ИТ, лабораторије, 
медијатека и слично)  

8. Покривање градског језгра бежичним 
интернетом 

‐ повећан ниво информисаности 
и знања становништва 
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Коментар: 

Увођењем интегрисаног и планског приступа у развијању услуга прилагођених 
индивидуалним  потребама  старих,  особама  са  инвалидитетом  и  осталих 
рањивих група и специфичностима локалне заједнице стварају се могућности 
за  целовито,  правовремено  и  рационално  задовољење  потреба  корисника. 
Стварањем мреже партнера коју чине Центар за социјални рад, Геронтолошки 
центар, Здравствени центар и невладине организације отвара се могућност за 
формирање мултиресорског тима за пружање услуга.  

Очување културне и природне баштине – заштита, конзервација, валоризација 
и  адекватна  презентација  основни  су  елементи  за  планирање  и  уређене 
простора  на  свим  нивоима.  Једном  заштићена  културна  и  природна  добра 
кроз  промишљену  презентацију  добијају  нове  функције  и  могу  се  ставити  у 
службу  развоја  различитих  видова  туризма  и  тиме  бити  важан  фактор 
одрживог  развоја  једне  области.  Културна  и  природна  баштина  у  функцији 

развоја туризма пружају могућност отварања нових радних места, ангажовање 
социјално  угрожених  категорија  на  одржавању  и  очувању  баштине,  прилив 
значајних  средстава  кроз  пружање различитих  услуга  културе,  образовања и 
угоститељства,  а  кроз  размену  међународних  искустава  могу  обезбедити 
донације и инвеститоре.  

Дугорочно, стратешко планирање одрживог развоја општине, немогуће је без 
планирања  развоја  образовања  и  стварања  људских  ресурса.  Управо  зато 
један  од  приоритета  Стратегије  одрживог  развоја  наше  општине  мора  бити 
улагање  у  јачање  постојећих  и  ширење  капацитета  образовних  институција. 
Осавремењавање  опреме  у  образовним  установама,  континуирано  стручно 
усавршавање наставника, увођење  

савремених  наставних  метода,  доступност    и  коришћење  информационо 
комуникационих  технологија  и  интернета  –  све  то  треба  схватити  као 

1. Програм унапређења популационе 
политике 

2. Програми подршке паровима са троје и 
више деце  

3. Јачање постојећих активности везаних 
за популациону политику 

‐ смањење негативног 
природног прираштаја 

 ‐ индикатор бр. 11 

‐ индикатор бр. 12 

5. Јачање капацитета 
у спровођењу 
локалне политике и 
пројеката 
подстицања рађања 
и других мера 
популационе 
политике и 
ревитализација села 

4. Ревитализација села  ‐ побољшање квалитета живота 
на селу 

Индикатор бр. 16. 

 

6. Унапређење 
капацитета и 
промоција 
здравог начина 
живота кроз 
спорт и 
рекреацију 

 

1. Уређење постојећих и изградња нових 
спортских терена 

2. Популаризација постојећих и стварање 
услова за увођење нових спортских 
дисциплина 

3. Организовање аматерских спортских 
такмичења 

4. Промоција здравих стилова живота 

‐ здраво и спортски активно 
становништво 

‐ број становника на један објекат друштвених, 
културних и рекреативних објеката 
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инвестиционо  улагање,  које  осигурава  висок  квалитет  и  ефикасност 
образовања, компатибилног са европским стандардима.  

Регионални центар за подстицај развоја деце намењен је ученицима основних 
и средњих школа и има за циљ да препозна и идентификује   надарену децу, 
да  им  обезбеди  оптималне  услове  за  рад    и  уз  одговарајуће  стручно  – 
образовне  и  истраживачке  програме  и    ангажовање  научних  радника  и 
стручњака (као предавача и ментора) створи  услове за њихов развој у области 
за коју исказују таленат.  

Центар  за  каријерно  вођење  и  професионално  саветовање  доприноси 
успостављању и развоју вођења каријере и саветовања у области образовања, 
оспособљавања  и  запошљавања  и  помаже  својим  клијентима  да  процене 
своје  способности,  интересовања  и  вредности,  добију  информације  о 
могућностима  додатног  образовања  и  запослења,  позиционирају  себе  на 

тржишту  рада  како  у  односу  на  захтеве  истог  тако  и  у  односу  на  сопствене 
способности, интересовања и искуство.  

Интершип или програм учења кроз праксу је нови, иновативни вид учења, који 
доприноси  повећању  запошљивости  младих,  на  тај  начин  што 
средњошколцима,  студентима  и  незапосленима  омогућава  стицање 
практичног искуства кроз обављање квалитетне радне праксе.  

Очување и унапређење здравља грађана, као и промовисање здравих стилова 
живота,  један  је  од  примарних  циљева  наше  локалне  политике.  У  складу  са 
тим  треба  развијати  конкретне  активности  које  на  најнепосреднији  начин  
утичу  на  сузбијање  болести  зависности,  хроничних  болести,  физичке 
неактивности, поремећаје у исхрани,  очувања менталног здравља итд. 
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4.2.4. Управљање:  

Јачање управљачких механизама кроз поспешивање учешћа грађана и поспешивање сарадње и координације између различитих 
сектора на креирању и спровођењу развојних политика 

Приоритети 
11. Активности 

Циљеви  Индикатори 

 
Процес 

имплемент
ације 

‐ број службеника који су обучени за опште и 
специфичне информатичке вештине 
‐ број запослених на број рачунара у локалним 
институцијама 

- Број службеника који су обучени за 
специфичне информатичке вештине које се 
односе на ГИС 

- Потребне базе података су направљене и 
примењиве 

- Интеракција између Општинске управе и 
других локалних институција  

- Увећано задовољство грађана радом јавне 
администрације 

- Смањено време потребно за пружање услуга 
грађанима 

1. Развој 
информационе технологије 

 

1. Јачање информационих 
капацитета у општини 
2. Увођење ГИС‐а  
3. Развој електронске управе 

 
‐ повећана 

транспарентност и 
ефикасност Општинске 
управе и локалних 
институција 

 
 

- Доступност електронских услуга грађанима 
- Степен коришћења електронских услуга од 

стране грађана 

 

2. Развој сарадње 
између јавног, приватног и 
невладиног сектора 

 
 

1. Унапређење партнерских 
односа између локалних и 
републичких институција кроз 
побољшану координацију у 
спровођењу локалних развојних 
политика 

‐ успостављен систем 
сарадње 

‐ интеракција између Општинске управе и других 
развојних субјеката увећана кроз заједнички рад, 
партнерске споразуме, споразуме о сарадњи, 
умрежевање и друго  
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2.  Реорганизација јавних 
предузећа и поверавање 
делатности приватном сектору 

 

‐ ефикасније и 
ефективније обављање 
комуналних делатности 
од општег интереса 

‐ увећано задовољство грађана и привредних 
субјеката које се односи на пружање услуга јавних 
предузећа 
‐ интеракција приватног и јавног сектора увећана 
кроз  заједнички рад, партнерске споразуме, 
споразуме о сарадњи, умрежевање и друго   

 

3. Укључивање бизнис и 
невладиног сектора у активан рад 
општинских тела 

‐ уважавање и прихватање 
мишљења и 
задовољавање потреба 
грађана и бизнис сектора  

 

- Број планова и активности везаних за развој 
који су усвојени и операционализовани 

- Повећано задовољство невладиног и бизнис 
сектора процесом креирања развојних 
политика 

 

3.  Оснивање,  
развој и умрежавање 
институција које се баве 
одрживим развојем 
општине 

 

1. Оснивање, развој  Агенције за 
развој општине Књажевац (АРК) 
2. Умрежавање АРК са РАРИС‐ом 
3. Умрежавање институција на 
локалном нивоу које се баве 
развојем 

‐ ефикасније спровођење 
развојних политика 

 ‐ број заједничких идентификованих и 
реализованих развојних и стратешких пројеката 
‐ број пројеката који су финансирани од стране 
донатара у наведеном временском периоду 

 

4. Реформа локалне 
самоуправе 

 
 

1. Подизање капацитета 
запослених у Општинској управи 
(ЕУ пракса и законодавство, јавно 
– приватно партнерство …) 
2. Реорганизација и 
рационализација Општинске 
управе 
3. Реформа процедура за 
издавање дозвола и доношење 
одлука у циљу привлачења 
инвестиција и бољег сервисирања 
грађана 
4. Веће учешће грађана у 
одлучивању (грађанска 
иницијатива, референдум, јавна 
расправа) 
5. Повећање транспарентности 
рада општине. 

‐ Повећана ефикасност и 
ефективност  рада 
Општинске управе 

 

- Број службеника који су обучени за опште и 
специфичне вештине 

- Побољшан правни оквир за развој 
стратешких приоритета општине 

- Побољшана оспособљеност службеника у 
процесу креирања и спровођења активности 
везаних за развој (број службеника који су 
обуком стекли специфичне вештине) 

- Ставови грађана (афирмативни или не) о 
стратешком развоју општине 

- Увећана свест о потребама за стандардима 
ЕУ који су присутни у стратешким циљевима и 
активностима 

-  Увећано задовољство грађана и привредних 
субјеката услугама јавне администрације 

‐ смањено време потребно за пружање услуга 
грађанима и привредним субјектима 
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Коментар:   

Општинска управа Књажевац тренутно поседује међусобно умрежена 
54 рачунара и сервер који опслужује потребе радних станица и апликација које 
се  користе  на  мрежи.  Апликације  које  се  користе  су:  Матичне  књиге, 
Писарница  и  Бирачки  списак.  У  наредном  периоду  поред  редовног 
обнављања  застарелих  технологија  у  плану  је  и  повезивање  Јавних 
општинских предузећа и Општинске управе у јединствену рачунарску мрежу и 
увођење Географског информационог система (ГИС), који  ће општини донети 
иновације  у  информационој  технологији  и  допринети  да  услуге  које  пружају 
буду квалитетне и ефикасне.  

У  наредном периоду  у  плану  је    увођење  сервиса  уз  помоћ  којих  ће 
грађани  моћи  да  преко  интернета  добију  изводе  и  уверења  из  Матичних 
књига,  регулишу  обавезе  према  Локалној  пореској  администрацији  и  имају 
увид у Бирачки списак. Издвајање помоћних делатности из  јавних предузећа 
представља  један,  можда  и  најзначајнији  елемент  реструктурирања  јавних 
предузећа.  Помоћне  делатности  могу  да  се  обављају  на  основу  уговора 
између јавног предузећа и привредног друштва у приватној својини, односно 
предузетника  или  на  основу  поверавања  делатности  од  стране  општине.  У 
помоћне  делатности  спадају  све  оне  функције  које  немају  специфичности 
комуналних  делатности  и  које  се,  по  правилу,  могу  обављати  на  основу 
тржишних принципа.  

Први  корак  локалне  власти  у  стварању  партнерских  односа  са 
профитним  и  невладиним  сектором  је  формирање  радних  тела  која  ће 
координирати  заједничке  активности  ,  потом  и  укључивање  представника 
НВО,  представника  НВО,  такође  и  привредника  у  састав  скупштинских 
комисија  и  одбора.  Невладине  организације  су  заступници  одређених 
интересних  група.  Оне  не  само  да  обезбеђују  учешће  јавности  у  процесима 
одлучивања,  већ  могу  да  око  појединих  иницијатива  окупе  значајан  број 
грађана, без чије подршке се одлуке не могу ефикасно спроводити. Профитни 
сектор  има  директан  интерес  да  значајно  доприноси  економском  развоју 
локалне  заједнице.  Ради  остварења  стратешких  циљева  и  реализације 
донешених  одлука  неопходно  је  повезивање  свих  локалних  институцијама 
које се баве развојем локалне заједнице.  

Политички легитимитет  локалних  органа  власти може  се  оснажити  и 
повећањем  професионалности  локалне  администрације.    Овај  циљ  се  може 
остварити поједностављењем и убрзањем поступака, развојем предузетничке 
управне  културе  и  проактивног  става  службеника  према  раду,  образовањем 
јавних  службеника  да  посао  обављају  у  духу  јавног  интереса,  изградњу 
ефикасног  система  надзора  законитости,  квалитета  служби  и  етичности 
службеника.  Такође  је  јако  битна  едукација  службеника  везана  за  европско 
законодавство  и  праксу  локалних  самоуправа  у  Европској  унији,  као  и 
едукација  која  се  односи  на  програме  и  претприступни  фонд  ИПА  Европске 
Уније.  

Реформа процедура за издавање дозвола и доношење одлука се врши 
у  циљу  стварања  подстицајног  амбијента  у  којем  се  одвија  економска 
активност,  укључујући  лакоћу  обављања  послова,  подешеност  инструмената 
економске  регулације  и  политике  тако  да  поспешују  а  не  коче  економску  и 
друге  активности,  једноставност  поступака  и  лако  обављање  поступака, 
наклоност  према  фирмама  и  грађанима  у што  квалитетнијем  и  ефикаснијем 
задовољавању  њихових  потреба,  једноставност  процедура  за  измиривање 
обавеза  и  слично.  Систем  регистрација  и  дозвола  се  унапређују  путем 
компјутеризације евиденција, односно база података, увођењем система све – 
на – једном – месту.  

Активна  партиципација  грађана  у  процесу  доношења  јавних  одлука 
доприноси  бољем  разумевању  и  сарадњи  између  грађана  и  локалне 
самоуправе,  стварању  широке  подршке  раду  локалних  власти  и  упознавању 
представника власти са проблемима које су грађани препознали као значајне.  
Добро управљање локалном заједницом подразумева транспарентност у раду 
и  одговорност  локалних  власти,  ефикасност,  добро  пружање  јавних  услуга, 
добро  управљање  ресурсима,  кохерентност  постављених  циљева  и 
доследност  у  њиховој  реализацији.  Транспарентност  рада  локалне  управе 
подразумева  стално  објављивање  јавних  одлука  и  стварање  интерактивног 
односа између локалне самоуправе и грађана. 
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5.1. Циљеви, активности, партнери, извори финансирања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОГЛАВЉЕ 5: АКЦИОНИ ПЛАН                                                                  

ЛСДС 2010 ‐ 2020 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  

Општина 
КЊАЖЕВАЦ 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 1 

ИНФРАСТРУКТУРА И ОКРУЖЕЊЕ 
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ВИЗИЈА : Општина Књажевац ће имати квалитетну комуналну инфраструктуру која ће адовољити потребе свих грађана, који ће 

живети у здравој животној средини, користећи обновљиве изворе енергије, бити енергетски ефикасни и користити савремене 
информационе‐комуникационе технологије 

ОПШТИ ЦИЉ: Стварање услова за изградњу квалитетне комуналне и комуникационе инфраструктуре, коришћења 

обновљивих извора енергије, повећање енергетске ефикасности и очување животне средине  

ПРИОРИТЕТ: 1. Унапређење животне средине 
 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(висок) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1  Успостављен систем 
за управљање 
отпадом  

Изградња 
регионалне 
депоније и 
управљање отпадом
 
 
 
 
 
 
 
 
Изградња трансфер 
станице и 
управљање отпадом
 
 

- Министарство 
заштите 
животне 
средине и 
просторно 
планирање 

- Рарис 
- Агенција за 

просторно 
планирање  

-  општине из 
региона 

 
 

- Министарство 
заштите 
животне 
средине и 
просторно 
планирање 

До 2012. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 2012. године 
 
 
 
 
 

- Министарство 
заштите 
животне 
средине и 
просторно 
планирање 

- општине из 
региона 

- ЕУ  прекогранична 
сарадња са 
Бугарском 

Вредност: 15 
милиона еур 
 
 
 

- Министарство 
заштите 
животне 

- индикатор бр. 7 
- индикатор бр. 2 
‐     проценат 

пречишћене    
отпадне воде у 
односу на укупну 
количину 
отпадних вода 

- број паса 
обухваћених у 
односу на укупан 
број паса 
луталица 

 
 



91 
 

 
 
 
 
 
 
 
Санирање постојеће 
депоније 

- Рарис 
- Агенција за 

просторно 
планирање  

-  Општина 
 

 
- Министарство 
- општина 

 
 
 
 
 
До 2012. године 

средине и 
просторно 
планирање 

- општине из 
региона 

- ЕУ  прекогранична 
сарадња са 
Бугарском 

Вредност: 2 мил еура 
 
 
Министарство  
општина 
Вредност: 300.000 
еура 

2  80% пречишћено од 
укупне количине  
отпадних вода  

Изградња система 
за пречишћавање 
отпадних вода 

- општина 
- НИП 

До 2010. 
 

- ‐ општина 
- НИП 

Вредност: 6 милиона 
еура 

3  Успостављен систем 
за прихват100  паса 
луталица 
 

Изградња 
прихватилишта за 
псе луталице  

- општина 
- Удружење за 

заштиту 
животиња 
Србије 

До краја 2009. 
године 

- општина  
- Удружење за 

заштиту 
животиња 
Србије 

Вредност: 50.000 
еура 

ПРИОРИТЕТ:  2.  Унапређење  постојеће  и  изградња  комуналне  и  комуникационе 
инфраструктуре 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
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1  повећање степена 
искоришћености 
постојећих 
капацитета и 
повећање капацитета 
инфраструктуре  

Рехабилитација 
постојеће путне 
мреже и изградња 
нове путне мреже 

 
реконструкција 
постојеће и 
изградња нове 
водоводне мреже 

 
реконструкција 
постојеће и 
изградња нове 
канализационе 
мреже 

 
реконструкција 
постојеће и 
изградња нове 
телекомуникационе 
мреже 

 
реконструкција 
постојеће и 
изградња нове 
електромреже 

- ‐ општина 
- НИП 
- Надлежно 

министарство
 
 

- општина 
- НИП 
- Надлежно 

министарство
 

- општина 
- НИП 
- Надлежно 

министарство
 
 

- надлежно 
министарство

- „Телеком“ 
- општина 

 
 

- Електроприв
реда Србије“ 

- Надлежно 
министарство

Трајно 
 
 
 
 
 
Трајно 
 
 
 
 
 
Трајно 
 
 
 
 
 
Трајно 
 
 
 
 
 
Трајно 
 

‐ Вредност: 1 
милиона еура 
 
 
 
 
Вредност: 2 милиона 
еура 
 
 
 
 
Вредност: 600.000 
еура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вредност:  
1 милион еура 
 
 

2  ‐ повећан степен  реконструкција и Општина    Вредност: 700.000 

‐индикатор бр. 14 
‐ број 
рехабилитованих 
путева у односу на 
укупну путну мрежу 
‐ индикатор бр.15 

- индикатор бр. 2 
- број 
прикључака у односу 
на укупан број 
домаћинстава 
‐ број индустријских 

објеката који 
имају адекватан 
приступ 
електромрежи у 
односу на укупан 
број 
индустријских 
објеката 

‐ број прикључака на 
даљинско грејање 
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искоришћења 
капацитета за _% и 
повећање броја 
корисника за _____. 

доградња система 
за даљинско 
грејање 

‐ Надлежно 
министарство  

еура   

ПРИОРИТЕТ: 3. Планирање и уређење простора  СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1  ‐ створени услови за 
очување и 
унапређење простора 

Израда регионалног 
просторног плана 

 
 
 
израда просторног 
плана општине 
Књажевац 

 
израда генералног 
урбанистичког плана 
града Књажевца 
 
израда 
урбанистичких 
планова и студија 

- Агенција за 
просторно 
планирање 

- Надлежно 
министарство

 
- општина 
- надлежно 

министарство
 

-  општина 
- надлежно 

министарство
 
општина 

2010. 
 
 
 
 
 
 
2010. 
 
 
 
Трајно 
 
 
 
трајно 

 
 
 
 
 
Вредност: 120.000 
еура 
 
 
 
 
Вредност: 80.000 
еура 
 
 
 
Вредност: 900.000 
еура  

 

ПРИОРИТЕТ: 4. Употреба обновљивих извора енергије  СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(висок) 
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н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1  створени услови за 
коришћење 
обновљивих видова 
енергије у укупној 
потрошњи 

Одређивање 
мерних места за 
мерење брзине и 
правца дувања 
главних ветрова 

 
испитивање 
геотермалне воде 
на Бањици 

 
израда катастра 
мини 
хидроелектрана на 
територији општине 
Књажевац 

 
израда одговарајуће 
планске 
документације 
екотоплификацију 
термоминералне 

воде „Бањица“ 

Општина 
 
 
 
 
 
‐ Општина 
‐ Надлежно 
министарство 
 
‐ надлежно 
министарство 
 
 
 
 
 

- општина 
- надлежно 

министарство
 

2009. 
 
 
 
 
 
2010. 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
 
 
2010. 

Инвеститор 
 
 
 
 
 
Вредност: 40.000 
еура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вредност: 2 милиона 
еура 

‐ електрична 
енергија 
произведена из 
обновљивих 
видова енергије 

- индикато
р бр. 10 

 

ПРИОРИТЕТ: 5. Спровођење мера за повећање енергетске ефикасности  СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
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1  успостављен 
механизам 
комерцијалне 
сарадње за 
спровођење 
принципа енергетске 
ефикасности  

Успостављање 
сарадње са 
комерцијалним 
банкама за 
повољније кредите 
за енергетску 
ефикасност зграда  

- банке 
- општина 
- министарство

 

2010. 
 

 

2  смањење трошкова за 
набавку енергената 
 

Повећање 
енергетске 
ефикасности 
уградњом 
натријумових 
сијалица 

- општина 
- министарство
- Агенција за 

енергетску 
ефикасност 

 

2012. 
 

Вредност: 70.000 
еура 
 

3  смањење трошкова за 
набавку енергената 
прикључењем 
корисника на гасовод 

гасификација 
општине Књажевац 

 

- надлежно 
министарство

- општина 
 

Од 2012. до 2015. 
године. 
 

Вредност: 2 милиона 
еура 
 

‐ ефекти иновација 
на материјалу у 
енергетској 
ефикасности 
‐ број прикључака 
на гасоводну 
мрежу 
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ВИЗИЈА : Општина Књажевац, традиционални центар зелене привреде, базиране на развоју малих и средњих предузећа која 

заједнички наступају на тржишту, центар здраве пољопривредне производње географским пореклом са производима и романтично 
туристичко стециште са богатим културно историјским наслеђем и природним ресурсима.  

ОПШТИ ЦИЉ: Стварање повољног пословног амбијента за мобилисањем сопствених снага и привлачења финансијских 

интелектуалних и др. капацитета за развој економије, пољопривреде, привреде и туризма базираних на знању. 

ПРИОРИТЕТ: 1. Успостављање и јачање модела институционалне подршке МСПП кроз 
едукацију и остале програме и активности 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(висок) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 

1  ‐ Успостављен 
систем 
институционалне 
подршке за 
спровођење 
развојних политика 
 

Формирање Локалне 
агенције за развој 

 
 

 
 

Јачање постојећег 
Фонда за развој 
предузетништва  

‐ општина
‐ Еxцханге 2 
‐ РАРИС 
 
 
 
 
‐ општина 
Надлежна 

2009. 
 
 
 
 
 
 
До 2015. 
 

Општина
 
 
 
 
 
 
ИПА 
Надлежна 

‐ број одобрених 
кредита 
‐ раст гранта у 
посматраном 
временском 
периоду 
‐ индикатор бр. 17 
‐ индикатор бр. 21 
‐ индикатор бр. 22 

ЛСДС 2010 ‐ 2020 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  

Општина 
КЊАЖЕВАЦ 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 2 

ЕКОНОМИЈА 
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Јачање  фонда за 
развој пољопривреде
 

министарства 
Републичка 
агенција за развој 
МСП 
 
 
 
‐ Општина 
‐ Надлежна 
министарства 
 

 
 
 
 
 
 
 
До 2015. 
 

министарства 
Републичка агенција 
за развој МСП 
Вредност:  
150.000 еура 
 
Вредност:  
350.000 еура 
 

 
 
 
 
 

2  ‐ смањење броја 
незапослених у 
општини Књажевац 
за 10 % у периоду од 
5 година 

Програм подршке 
развоју кроз програм 
преквалификације и 
програм оснивања 
нових предузећа 
 

‐ Надлежна 
министарства 
‐ општина  
‐ Републичка 
агенција за развој 
МСПП 
‐ НСЗ 
‐ кластери обућара 
и текстилаца 
‐ бизнис инкубатор 
 

До 2015. 
 

ИПА 
Вредност:  
2.200.000 еур 
 

већа стопа раста 
новооснованих 
предузећа 
‐ број 
новозапослених 
лица у односу на 
укупан број 
незапослених 
‐ индикатор бр. 26 
‐ индикатор бр. 27 

3  ‐ задржавање 
становништва у 
сеоским подручјима 

 Програм
ревитализације 
сеоских подручја 
увођењем 
стимулативних мера 
давањем на 
коришћење објеката 

‐ општина 
 

До 2015. 
 
 
 
 
 
 

Вредност:  
210.000 еур 
‐ ИПА фондови 
‐ Донације 
‐ Министарства 
‐ “Старт уп” кредити 

‐ број
реализованих 
пројеката  
‐ проценат објеката 
датих на 
коришћење у 
односу на 
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у државном 
власништву 

 
 
 
 

расположив фонд 
‐ индикатор бр. 23 
 

ПРИОРИТЕТ: 2. Унапређење постојећих и стварању услова за развој нових видова 
туристичке понуде 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1   
повећање 
туристичког промета 
и туристичке 
потрошње 

Унапређење 
постојећег програма 
развоја летњег и 
зимског туризма на 
Старој планини, 
бањског и сеоског 
туризма 
   
 
 
 
Стварање 
интегралног 
туристичког 
производа 
препознатљивог на 
тржишту 
 
 
 

- надлежно 
министарство

- донатори 
- ИПА 
- Општина 
- Општине са 

подручја 
Старе 
планине 
(чланице 
Еурорегиона) 

 
- Рарис 
- Туристичка 

организација 
- Надлежна 

министарства
- Привредна 

комора 
- Чланице 

Еурорегиона 
- Општина 
- Белоградчик, 

До 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 2015. 
 
 
 
 
 
 

- надлежно 
министарство 
- донатори 
- ИПА 
- Општина 
Општине са 
подручја Старе 
планине (чланице 
Еурорегиона) 
 
 
 
 
- министарства 
- ИПА 
- Општина 

 
 
 
 
 

број ноћења  
‐ број туриста у 
односу на број 
становника 
‐ број 
реализованих 
пројеката 
‐ индикатор бр 4 
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Промоција, заштита 
и унапређење 
културних и 
природних ресурса 
 

Бугарска 
- Брно 

Виногради, 
Чешка 

 
- Завод за 

заштиту 
споменика  

- Министарств
а 

- Општина 
- ИПА 
- побратимљен

е општине 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
До 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Министарства 
- Општина 
- ИПА 
 
 
 

 

ПРИОРИТЕТ: 3. Развој пољопривреде кроз стварање услова за развој сточарства, 
виноградарства и воћарства 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1  ‐ створени услови 
за интензивни 
развој 
пољопривреде 
 

Програм подршке и 
промоције развоја 
сточарства, 
воћарства и 
виноградарства и 
производња здраве 
хране 
 

- надлежно 
министарство

- општина 
- Рарис 
- Струковна 

удружења 
- Прерађивачк

а индустрија  
- Донатори 

 

Трајно 
 
 
 
 
 
 
 

Вредност: 
60.000 еур 
 
 
 
 
 
 

‐ број грла на 
квадратни 
километар 
територије 
‐ подручје 
обухваћено 
органском 
производњом у 
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Унапређење 
стручног знања и 
организованости 
пољопривредника 
кроз едукацију 
 
 
 
 
Прилагођавање 
стандардима у 
примарној 
пољопривредној 
производњи и 
прерађивачкој 
индустрији  
 
 
Унапређење 
воћарске 
производње кроз 
заштиту географског 
порекла и 
брендирање 
 

- ИПА 
- Општина 
- Надлежно 

министарство
- Донатори 
- Удружења 

 
 

- донатори 
- побратимљен

е општине 
- надлежно 

министарство
- општина 

 
 

- Рарис 
- Удружења 
- Привредна 

комора 
- Надлежно 

министарство
- Прекогранич

на сарадња 

 
 
трајно  

 
 

- ИПА 
- Општина 
- Надлежно 

министарство 
- Донатори 

Вредност: 
50.000 еур 
 

- донатори 
- побратимљене 

општине 
- надлежно 

министарство 
- општина 

Вредност 
100.000 Е 
 

- Рарис 
- Удружења 
- Надлежно 

министарство 
- донатор 

Вредност: 
20.000 Е  

односу на укупно 
пољопривредно 
земљиште 
‐ одређени 
стандарди у 
пољопривредној 
производњи и 
прерађивачкој 
индустрији 
усвојени и 
примењиви 
‐ број 
пољопривредних 
произвођача 
укључених у 
задруге 
‐ повећан обим 
пољопривредне 
производње и 
пласмана 
‐ индикатор бр. 5 

ПРИОРИТЕТ: 4. Стварање услова за повећање атрактивности територије  СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(висок) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
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1  повећан обим 
инвестиција у 
општину 

Опремање 
броwнфиелд 
инвестиције за 
индустријску зону 
/индустријски парк 
 
Опремање 
греенфиелд 
инвестиције за 
индустријску зону 
/индустријски парк 
 
Обогаћивање 
садржаја 
туристичког боравка 
кроз програме 
анимације 
 
Јачање маркетинг 
активности на пољу 
промоције догађаја, 
манифестација, 
локалитета и других 
знаменитости. 

- надлежна 
министартва 

- општина 
- јавна 

предузећа 
 
 
 

- надлежна 
министартва 

- општина 
- јавна 

предузећа 
 
 
‐ туристичка 
организација 
‐Угоститељски 
објекти 
‐Туристичке 
агенције 
 
‐ општина  
‐ Рарис 
‐ ТО 
‐ надлежно 
министарство 

2015. 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
2012. 
 
 
 
 
 
 
2012. 

- надлежна 
министартва 

- општина 
- надлежна 

министартва 
- општина 

 
‐ туристичка 
организација 
‐Угоститељски 
објекти 
‐Туристичке агенције 
 
 
‐ туристичка 
организација 
‐Угоститељски 
објекти 
‐Туристичке агенције 
 

‐ Индикатор 25 
‐ Индикатор 28  
‐ Индикатор 24 
‐ индикатор 14 
‐индикатор бр. 29 
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ЛСДС 2010 ‐ 2020 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  

Општина 
КЊАЖЕВАЦ 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 3 

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

ВИЗИЈА : Књажевац ће бити општина са очуваним културно‐историјским наслеђем, богат људским ресурсима, са усклађеним 

односом високо‐технолошке модернизације, урбаног развоја и очувања безбедности животне средине, високим степеном безбедности 
социјалне и здравствене заштите, општина са развијеном јавно доступном спортском инфраструктуром и високим степеном безбедности 
за све становнике у окружењу 

ОПШТИ ЦИЉ: Побољшање квалитета живота свих грађана у општини кроз унапређење и јачање капацитета у области: 

социјалне и здравствене заштите, културно историјског наслеђа, безбедности, институција восоког образовања, подстицања рађања и 
спровођење других мера популационе политике и стварање подстицајне средине за лични и свеобухватни друштвени развој. 

ПРИОРИТЕТ:1. Унапређење и јачање капацитета у области здравствене и социјалне заштите, 
јавне безбедности  

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(висок) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ  ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1   
‐ Успостављање 
систем 
апревентивних 
активности у циљу 

Програм 
превентивних 
здравствених 
прегледа 

 

- општина 
- Дом здравља 
 
 
 
- општина 

до 2011. 
 
 
 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
 
 

 
‐ индикатор број 
19. 
‐ број обављених 
превентивних 
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побошљања нивоа 
здравствене заштите 
 

Набавка мобилне 
опреме за 
дијагностику у 
здравству 

 
Програми 
интегралне социо – 
здравствене заштите 
становништва ( 
Мобилни лекар, 
кућна здравствена 
нега)  
 

- Дом здравља 
 
 
 
 
‐ општина 
‐ Дом здравља 
- Центар за 

социјални рад 
 

до 2011. 
 
 
 
 
 
до 2011. 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
 
Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност: 300.000 
еура 

прегледа у датом 
временском 
пеироду у односу 
на ризиком 
обухваћену 
популацију 
‐ број лица којима 
се пружа услуга 
кућне здравствене 
неге у односу на 
укупан број лица 
која имају потребу 
за кућном негом  
 

2  успостављен 
свеобухватан систем 
заштите деце, 
породица са децом, 
старих и инвалидних 
лица 

Програми заштите 
старих и ОСИ  
 
 
 
Центар за 
медијацију – 
превентивни 
програми за децу у 
ризику  
 
 
 
Прихватилиште – 
програм заштите 

- Центар за 
социјални рад 

- општина 
- Дом здравља 
- Удружења ОСИ 
 
- општина 
- Центар за 

социјални рад 
- Завод за 

васпитање 
младежи 

- Удружење 
грађана 

 
- општина 
- Центар за 

До 2010. 
 
 
 
 
 
До 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
2009. 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност: 150.000 
еура 
 
Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност:  
50.000 еура 
 
Општина 

‐ број старих лица 
који је одустао од 
смештаја у 
установу 
‐ број старих лица 
који користе услуге 
Помоћ у кући 
‐ број обухваћене 
деце у односу на 
укупан број деце са 
поремећајим у 
развоју 
‐ број обухваћене 
деце у односу на 
укупан број деце из 
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деце улице  
 
 
 
 

Програм заштите 
деце и младих са 
сметњама у развоју 
– дневни боравак 

социјални рад 
- Општина 
 
 
 
- општина 
- министарство 
 
 

 
 
 
 
 
 
2010. 
 

Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност: 240.000 
еура 
 
Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност: 340.000 
еура 

породица у ризику 
‐ проценат 
обухваћене деце са 
сметњама у развоју 
у односу на укупан 
број деце са 
сметњама у развоју 

3  ‐ смањење броја 
почињених 
кривичних дела за 
20%  
 

Програм јавне 
безбедности 
(процена ризика и 
обезбеђење у 
јавним установама, 
појединим 
деловима града и 
видео надзор) 
 
Мобилни тим за 
жене жртве насиља  

- општина 
- министарство 
 
 
 
 
 
 
 
 
- општина 
- министарство 
- Здравствени 

центар 
- Центар за 

социјални рад 
- Полицијска 

станица 
- Општински суд 

2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012. 
 

‐ општина 
‐ министарство 
Вредност: 80.000 еура
 
 
 
 
 
 
- општина 
- министарство 
 

број почињених 
кривичних дела  
‐ индикатор број 
20. 
‐ број жртава 
насиља којима је 
пружена заштита у 
односу на број 
жртава насиља 
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- донатори 

4  ‐ смањен број 
оболелих од 
болести зависности 
за 20% 

Израда и 
реализација 
акционог плана  за 
превенцију и 
сузбијање болести 
зависности  

 

- општина 
- министарство 
- донатори 
- Рарис 
- Установе из 

области културе 
- Здравствени 

центар 
 
 
 
 
 
 

2010. 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
 

‐ број почињених 
кривичних дела 
под утицајем 
наркотика 
‐  број нових 
регистрованих 
зависника 

ПРИОРИТЕТ: 2. Социјална инклузија рањивих група  СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(висок) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ  ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1   
 
‐ успостављен 
процес друштвене и 
социјалне инклузије 

Развој 
Програма 
друштвене и 
социјалне инклузије 
у заједници 

d. Програм 
социјалн
ог 
становањ
а . 

e. Програми 
ресоција

- надлежно 
министарство 

- општина 
- Центар за 

социјални рад 
- донатори 
 

2012.  Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
 

‐ број 
идентификованих и 
имплементираних 
пројеката  
‐ проценат 
становништва који 
се налази испод 
линије сиромаштва 
‐ стопа 
незапослености 
‐ индикатор број 
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лизације 
одраслих 
лица.  

 
 Јачање улоге 
ОКОСП‐а 

13. 
‐ интеракција 
између локалних 
установа увећана 
кроз доношење 
одлука и  
реализацију 
пројеката који се 
односе на 
социјалну 
инклузију 
‐ број донетих и 
реализованих 
одлука ОКОСП‐а 
које се односе на 
социјалну 
инклузију 
 

ПРИОРИТЕТ: 3. Унапређење, очување, заштите и промоције културно – историјског наслеђа 
 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1  трајна заштита 
културно ‐историјске 
и природне 
баштине, промоција  
културно ‐историјске 
и природне баштине 
и одрживи развој 

Програми за 
унапређење 
заштите и 
промоције културно 
– историјског 
наслеђа 
 

- општина 
- надлежно 

министарство 
- Завичајни музеј 
- Рарис 
- Удружења 

грађана 
- Народна 

2010. 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност 
Вредност: 4,6 
милиона еура 

‐ степен заштите и 
очуваности свих 
регистрованих 
ресурса 
‐ број 
евидентираних 
ресурса 
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културног, 
индустријског, 
руралног и свих 
видова туризма 

библиотека 
„Његош“ 

 

  (локалитета) 
укључених у систем 
предзаштите 
‐ број туриста у 
односу на број 
становника 
‐ број 
реализованих 
пројекта на 
унапређењу 
‐ број лица са 
инвалидитетом 
који су посетили 
локалитете 

2   
‐ Обезбеђени 
технички услови и 
обучени  запослени 
у установама 
културе  
 

Увођење 
савремених ИТ у 
установе културе 
 

- општина 
- надлежно 

министарство 
- Завичајни музеј 
- Рарис 
- Удружења 

грађана 
- Народна 

библиотека 
„Његош“ 

- ИПА 
 

2010. 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност 
250.000 еура 
 

‐ број службеника 
који су обучени за 
опште и 
специфичне 
информатичке 
вештине 
‐ број запослених 
на број рачунара у 
локалним 
институцијама 

3  укључивање 
младих уметника у 
креирање и 
реализацију 
фестивала 

Унапређење и 
промоција 
Фестивала културе 
младих Србије 

- општина  
- надлежно 

министарство 
 

2010. 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност 

‐ број 
представљених 
младих уметника 
‐ медијска 
заступљеност 
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и коришћење 
савремених 
маркетиншких 
метода за 
промоцију 
фестивала 
 

Вредност: 150.000 
еура 
 

 

4  Очување 
нематеријалне 
баштине 
 

формирање базе 
података о 
нематеријалној 
баштини 

- општина  
- надлежно 

министарство 
- установе културе 
- ИПА 
- Донатори 
 

2011. 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност: 100.000 
еура 
 

- број 
идентификован
их и 
забележених 
елемената 
нематеријалне 
баштине у 
односу на 
постојеће 
информације 

5  повећање броја 
корисника и 
учесника у 
културним 
програмима 
 И доступност  
установа културе, 
садржаја и програма 
за лица са 
инвалидитетом 
 

Унапређење 
програма и 
садржаја из области 
културе  
 

- општина 
- надлежно 

министарство 
- установе културе 
- донатори 
 

2011. 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност: 450.000 
еура 
 

‐ број 
реализованих 
културних 
програма  
‐ број посетилаца и 
корисника 
програма 
‐ број лица са 
инвалидитетом 
која су посетила 
или користила 
услуге установа 
културе 
 



109 
 

6  Висок  квалитет и 
професионализован 
рад у установама 
културе 
 
 

Развој програма за 
професионално 
усавршавање 
запослених у 
култури 
 

- општина 
- надлежно 

министарство 
- установе културе 
- Донатори 
 

2011. 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност: 20.000 
еура 
 

‐ број обучених, 
лиценцираних и 
високо 
квалификованих 
радника у 
установама културе 
‐ број нових и 
унапређених услуга 
које пружају 
установе културе 

7  ‐ трајно очување и 
заштита културне 
баштине 

Дигитализација и 
формирање базе 
података о 
културној баштини 

- општина  
- надлежно 

министарство 
- установе културе 
- Донатори 

2009.  Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност:  
150.000 еура 
 

‐ потребне базе 
података су 
направљене и 
примењиве 

ПРИОРИТЕТ: 4. Јачање постојећих и ширење капацитета васпитно – образовних институција  СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1  Смањење броја 
незапослених лица у 
датом временском 
периоду за 10% 

Програми стручног 
оспособљавања 
одраслих  
 
 
 
 

- општина 
- министарство 
- донатори 
- интернет 

провајдери 
- ИПА 
 
 

2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
Вредност: 
70.000 еура 
 

‐ број ученика 
програма 
‐ број младих 
запослених у 
посматраном 
временском 
периоду је повећан 
за 10% 
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2  створени услови 
подршке 
свеобухватне 
професионалне 
оријентације и за 
подстицај и развој 
свеобухватног 
потенцијала деце 
 

Центар за 
каријерно вођење 
(професионално 
саветовање) 
 
Интершип  
 
 
 
 
 
 
 
Регионални центар 
за подстицај развоја 
деце  
 

- општина 
- НСЗ 
- Средње школе 
- ИПА 
- донатори 
 
- општина  
- Рарис 
- Министарство 
- Универзитет у 

Нишу 
- Средње школе 
- Бизнис сектор 
 
- општина 
- министарство 
- донатори 
- ИПА 

 

2012.. 
 
 
 
 
 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
2011. 

- општина 
- НСЗ 
- ИПА 
- донатори 
Вредност:  
 
- општина  
- Рарис 
- Министарство 
- Бизнис сектор 
 
 
 
 
 
- општина 
- министарство 
- донатори 
- ИПА 
 

‐ број учесника 
програма 
‐ повећани ниво 
знања запослених 
у образовању за 
каријерно 
саветовање и 
усмеравање 

3  ‐подизање 
квалитета пружања 
образовних услуга у 
региону 

Регионални центар 
за професионално 
усавршавање 
запослених у 
образовању 

- општина 
- министарство 
- донатори 

 

2010.  - општина 
- министарство 
- донатори 
 

‐ индикатор бр. 13 

4  успостављен систем 
подршке локалним 
институцијама 

Организовање 
волонтерског 
сервиса 

 

- општина 
- министарство 

 

2012.  - општина 
- министарство 
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5  повећан ниво 
информисаности и 
знања становништва 

 Увођење савремене 
опреме у служби 
образовања (ИТ, 
лабораторије, 
медијатека и 
слично)  
 
Покривање градског 
језгра бежичним 
интернетом 
 

- општина 
- министарство 
- донатори 

 
 
 
 
 
 

- општина 
- инвеститор 
 

2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010. 

- општина 
- министарство 
- донатори 
 
 
 
 
 
- општина 
- инвеститор 
 

- Доступност 
интернет 
сервиса 
грађанима 

- Степен 
коришћења 
интернета од 
стране грађана 

ПРИОРИТЕТ:5. Јачање капацитета у спровођењу локалне политике и пројеката подстицања 
рађања и других мера популационе политике и ревитализација села 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1   
 смањење 
негативног 
природног 
прираштаја 

Програм 
унапређења 
популационе 
политике 
 
Програми подршке 
паровима са троје и 
више деце  
 
Јачање постојећих 
активности везаних 
за популациону 
политику 
 

- општина 
- министарство 
 
 
 
- општина 
 
 
 
 
 
- општина 

министарство  

2009. 
 
 
 
 
2009. 
 
 
 
 
 
2010 
 

- општина 
- министарство 
 
 
 
- општина 
 
 
 
 
 
- општина 
- министарство 
 

 
‐ индикатор бр. 11 
‐ индикатор бр. 12 
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2  побољшање 
квалитета живота на 
селу 

 Ревитализација 
села 

- општина 
- министарство  
 

2012.  - општина 
- министарство 
 

Индикатор бр. 16. 

7. ПРИОРИТЕТ: 6. Унапређење капацитета и промоција здравог начина живота кроз спорт 
и рекреацију 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1  здраво и спортски 
активно 
становништво 

Уређење постојећих 
и изградња нових 
спортских терена 

Популаризација 
постојећих и 
стварање услова за 
увођење нових 
спортских 
дисциплина 
 
 
Организовање 
аматерских 
спортских 
такмичења 
 
 
 Промоција здравих 
стилова живота 

 

- општина  
- министарства 
- донатори 
 
 
 
- општина 
- спортски савез 
- туристичка 

организација 
 
 
 
 
 
- општина 
- Спортски савез 
- Удружења 

грађана 
- Школе 
 
- општина 
- здравствени 

центар 

2011. 
 
 
 
 
 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009. 
 
 
 
 
 
трајно 

општина  
министарства 
донатори 
 
 
 
Општина 
 
 
 
Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
 
Општина 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
 

 

Индикатор бр. 16. 
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ВИЗИЈА : Књажевац ће постати лидер региона у јавно приватном партнерству, са високим нивоом сарадње између свих 

- школе 
- Спортски савез 
- Народна 

библиотека 
- Предшколска 

установа 

ЛСДС 2010 ‐ 2020 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  

Општина 
КЊАЖЕВАЦ 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 4 

УПРАВЉАЊЕ 
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институција које се баве одрживим развојем, са развијеном електронском управом и високим нивоом транспрарентности и ефикасности 
општине. 

ОПШТИ ЦИЉ: Јачање управљачких механизама кроз поспешивање учешћа грађана  

и поспешивање сарадње и координације између различитих сектора на креирању и спровођењу развојних политика. 

 
ПРИОРИТЕТ: 1. Развој информационе технологије и информатичког друштва  СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 

1  повећана 
транспарентност и 
ефикасност 
Општинске управе и 
локалних 
институција 

Јачање 
информационих 
капацитета у 
општини 
 
 
 
 
Увођење ГИС‐а  
 
 
 
 
 
 
 
Развој електронске 
управе 

- општина 
- Министарство 
- Рарис 
- Донатори 
- ИПА 
- Јавна 

предузећа 
 
 
- општина 
- Министарство 
- Рарис 
- Донатори 
- ИПА 
- Јавна 

предузећа 
 
‐ општина 
- Министарство 
- Рарис 
- Донатори 

Трајно 
 
 
 
 
 
 
 
До 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
трајно 

- општина 
- Министарство 
- Рарис 
- Донатори 
- ИПА 
- Јавна предузећа 

Вредност: 100.000 
еура 
 
- општина 
- Министарство 
- Рарис 
- Донатори 
- ИПА 
Вредност: 1 милион 
еура 

 
- Јавна предузећа 
- општина 
- Министарство 
- Рарис 

‐ број службеника 
који су обучени за 
опште и 
специфичне 
информатичке 
вештине 
‐ број запослених 
на број рачунара у 
локалним 
институцијама 

- Број 
службеника 
који су обучени 
за специфичне 
информатичке 
вештине које 
се односе на 
ГИС 

- Потребне базе 
података су 
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- ИПА 
 

- Донатори 
- ИПА 

 

направљене и 
примењиве 

- Интеракција 
између 
Општинске 
управе и 
других 
локалних 
институција  

- Увећано 
задовољство 
грађана радом 
јавне 
администрациј
е 

- Смањено 
време 
потребно за 
пружање 
услуга 
грађанима 

ПРИОРИТЕТ: 2. Развој сарадње између јавног, приватног и невладиног сектора  СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(висок) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1  успостављен систем 
сарадње 

Унапређење 
партнерских односа 
између локалних и 
републичких 
институција кроз 
побољшану 
координацију у 

‐ општина 
‐ Републичка јавна 
предузећа и 
институције 
‐ локална јавна 
предузећа 
 

2010.  Општина  ‐ интеракција 
између Општинске 
управе и других 
развојних субјеката 
увећана кроз 
заједнички рад, 
партнерске 
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спровођењу 
локалних развојних 
политика 
 

  споразуме, 
споразуме о 
сарадњи, 
умрежевање и 
друго 

2  ефикасније и 
ефективније 
обављање 
комуналних 
делатности од 
општег интереса 

Реорганизација 
јавних предузећа и 
поверавање 
делатности 
приватном сектору 

‐ општина 
‐ јавна предузећа 
 

2012.  Општина  ‐ увећано 
задовољство 
грађана и 
привредних 
субјеката које се 
односи на 
пружање услуга 
јавних предузећа 
‐ интеракција 
приватног и јавног 
сектора увећана 
кроз  заједнички 
рад, партнерске 
споразуме, 
споразуме о 
сарадњи, 
умрежевање и 
друго   

3  уважавање и 
прихватање 
мишљења и 
задовољавање 
потреба грађана и 
бизнис сектора  

Укључивање бизнис 
и невладиног 
сектора у активан 
рад општинских 
тела 

- општина 
- удружење 

предузетника
- невладине 

организације 
 

2009.  Општина  ‐ Број планова и 
активности везаних 
за развој који су 
усвојени и 
операционализова
ни 
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  ‐ Повећано 
задовољство 
невладинопг и 
бизнис сектора 
процесом 
креирања 
развојних политика 

ПРИОРИТЕТ:  3.  Оснивање,    развој  и  умрежавање  институција  које  се  баве  одрживим 
развојем општине 
 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(висок) 

4  ефикасније 
спровођење 
развојних политика 

Оснивање, развој  
Агенције за развој 
општине Књажевац 
(АРК) 
 
Умрежавање АРК са 
РАРИС‐ом 
 
Умрежавање 
институција на 
локалном нивоу које 
се баве развојем 

општина
 
 
 
 
 
‐ општина 
‐ РАРИС 
 
 
‐ општина 
‐ РАРИС 
‐ ЈП „Дирекција за 
развој“ 
‐ ЛЕР 
‐ удружења грађана 
‐ канцеларија за 
МСПП 
‐ Канцеларија за 

2009. 
 
 
 
 
 
2009. 
 
 
 
2010. 

‐ општина  
‐ министарства 
‐ донатори 
 
 
 
Општина 
 
 
 
Општина 
 
 

‐ број заједничких 
идентификованих и 
реализованих 
развојних и 
стратешких 
пројеката 
‐ број пројеката 
који су 
финансирани од 
стране донатара у 
наведеном 
временском 
периоду 
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рурални развој 

ПРИОРИТЕТ: 4. Реформа локалне самоуправе 
 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 
(средњи) 

н.  ЦИЉ  АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1  Повећана 
ефикасност и 
ефективност  рада 
Општинске управе 
 

Подизање 
капацитета 
запослених у 
Општинској управи 
(ЕУ пракса и 
законодавство, 
јавно – приватно 
партнерство …) 
 
Реорганизација и 
рационализација 
Општинске управе 
 
Реформа процедура 
за издавање 
дозвола и 
доношење одлука у 
циљу привлачења 
инвестиција и бољег 
сервисирања 
грађана 
 
Веће учешће 
грађана у 

‐ општина 
‐ Надлежна 
министарства 
‐ Донатори 
‐ ИПА 
 
 
 
 
 

- општина 
- невладине 

организације 
 
 
 

- општина 
- надлежно 

министарство
 
 
 
 
 

Трајно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трајно 
 
 
 
 
 
 
2012. 
 
 
 
 
 
 

 
Надлежно 
министарство 
Донатори 
 
 
 
 
 
 
Општина 
 
 
 
 
 
 
Општина 
 
 
 
 
 
Општина 

- Број 
службеника 
који су обучени 
за опште и 
специфичне 
вештине 

- Побољшан 
правни оквир 
за развој 
стратешких 
приоритета 
општине 

- Побољшана 
оспособљеност 
службеника у 
процесу 
креирања и 
спровођења 
активности 
везаних за 
развој (број 
службеника 
који су обуком 
стекли 
специфичне 
вештине) 

- Ставови 
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одлучивању 
(грађанска 
иницијатива, 
референдум, јавна 
расправа) 
 
Повећање 
транспарентности 
рада општине. 
 

 
 
 

- општина 
- донатори 
 

 
 
 
 
 

- општина 
- невладине 

организације 
- РАРИС  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
2010. 

 
 
 
 
Општина 

грађана о 
стратешком 
развоју 
општине 

- Увећана свест о 
потребама за 
стандардима 
ЕУ који су 
присутни у 
стратешким 
циљевима и 
активностима 

- Увећано 
задовољство 
грађана и 
привредних 
субјеката 
услугама јавне 
администрациј
е 

-  смањено 
време 
потребно за 
пружање 
услуга 
грађанима и 
привредним 
субјектима 
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5.2. Фаза имплементације. Систем управљања и партнерски споразуми 

Процес  имплементације  стратегије  мора  бити  дефинисан  како  би  се 
осигурао  њен  наставак.  Кључни  актери  морају  бити  свесни  својих  улога  и 
одговорности, а извршна власт мора: 

• доделити  одговорности  ‐  тако  да  планови  могу  бити  реализовани 
ефикасно 

• дефинисати сет мерљивих циљева ‐ како би се пратио напредак. 
Како  би  се  фаза  имплементације  Стратегије  одрживог  развоја  локалне 

заједнице  успешно  реализовала  процес  стратешког  планирања  укључује  и 
активности на систему управљања и праћења. 

Управљање  у  свим  профитним  и  јавним  организацијама  је  акт 
заједничног  деловања  људи  у  сврху  постизања  заједничких  циљева. 
Управљање садржи фазе планирања, организације, избора људи, усмеравања, 
руковођења  и  контроле,  укључујући  и  ангажовање  људских,  финансијских, 
технолошких  и  природних  ресурса.  Имплементација  политика  и  стратегија  за 
постизање  задатих  циљева мора  бити  разматрана  и  преиспитивана  од  стране 
свих  особа  укључених  у  процес.  Начин  на  који  се  овај  процес  разматрања  и 
континуираног  преиститивања  реализује  даје  живост  систему  управљања  и 
праћења, остварујући различите везе у оквиру и ван организације. 

Практично,  процес  стратешког  планирања  је  изнад  свега  динамичан 
процес  и  финални  документи  се  посматрају  као  динамични  односно 
променљиви алати. Као гаранција оваквог активног приступа, целокупан процес 
планирања    треба  да  буде  одређен  као  десетогошњи  циклус:  анализе  – 
планирања  –  програмирања  –  имплементације  –  реализације  –  праћења  – 
процене  –  и  поновне  анализе,  итд.  комплетно  преиспитан  сваких  10  година. 
Након  10  година  би  требало  развијати    нову  Стратегију  одрживог  развоја 
локалне заједнице.  Процес је комплетно приказан на следећем дијаграму: 
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Фаза имплементације Стратегије одрживог развоја локалне заједнице је 
базирана  на  комбинацији  акционог  плана,  организационе  структуре  и 
укључивању  заинтересованих  актера.  Процес  стратегије  одрживог  развоја 
локалне  заједнице  је  инкорпориран  и  користи  постојећу  структуру  у  локалној 
администрацији.  Главни  део  организационе  структуре  је  Координациони  тим 
који  укључује  разна  одељења.  Пожељно  је  да  је  овај  Тим  за  координацију 
постављен у оквиру администрације тако да може да координира целокупним 
системом управљања и праћења. 
 

   Координациони тим је одговоран за интеграцију Стратешког документа и 
Локалног акционог плана, првенствено у три правца: 
 

• Директно  повезивање  Акционог  плана  са  израдом  и  актима 
општинског/градског  буџета.    За  сваку  активност  у  оквиру  Акционог 
плана  морају  се  обезбедити  финансијска  средства  или,  бар,  извори 
финансирања; 

 

• Директно  повезивање  са  свим  општинским/градским  оперативним 
плановима и одељењима. Стратешки документ и Локални акциони план 
морају  у  потпуности  бити  интегрисани  са  општинским/градским 
свакодневним радним процедурама. Систем управљања треба прецизно 
да  идентификује  носиоце  одговорне  за  имплементацију  појединих 

Циклус Стратегије одрживог развоја локалне заједнице 

 

 

Година 1 

 

Година 10 

 

Година 6-7–8-9

 

Година 5 

 

Година 2 -3 -4 

1. Извештај о одрживости 
2/3. Стратешки документ са дијаграмима 

4. Локални акциони план 

2. Извештај о одрживости 
а. праћење имплементације Локалног акционог плана 

б. једногодишње ажурирање индикатора  

1. Извештај о одрживости 
а. ажурирање свих индикатора 

4. Локални акциони план 

1. Извештај о одрживости 
а. праћење имплементације Локалног акционог плана 

б. једногодишње ажурирање индикатора  

1. Извештај о одрживости + 1 
2/3. Стратешки документ са дијаграмима + 1 

4. Локални акциони план + 1 
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активности    и  да  пружи  прецизно  дефинисана  овлашћења  и 
одговорности  свих  начелника  одељења/управа  за  спровођење  тог 
интегрисаног  процеса  у  разумном  временском  року  (до  усвајања 
наредног градског/општинског буџета) 

 

• Интеграцију  Акционог  плана  и  Стратешког  документа  са  плановима, 
пројектима и активностима свих  јавних и приватних институција које  су 
укључене као главни носиоци имплементације Акционог плана, почевши 
од  различитих  институција  и  органа  јавне  управе,  јавних  комуналних 
предузећа,  итд.  Велики  број  свакодневних  управљачких  активности  се 
одвија у области урбанистичког сиситема и  територијалне поделе, а под 
ингеренцијом  различитих  градских/општинских  институција  и  органа. 
Њихова  потпуна  укљученост  у  имплементацију  детаљног  Локалног 
акционог плана је од виталног значаја за одрживост и развој. 

 
У  циљу  подршке  и  боље  имплементације  активности  које  укључују 

екстерне и актере из приватног сектора.  Јединица за спровођење стратегије  је 
именована, која ће координирати и управљати спровођењем акционог плана и 
система  праћења,  кроз  директну  сарадњу  са  координационим  тимом,  преко 
партнерских  споразума,  потписаних  од  различитих  актера,  укључених  у 
реализацију одређених активности/пројеката. 

 
 

Испуњење  и  статус  имплементације  Стратегије  одрживог  развоја 
локалне  заједнице  мора  бити  константно  праћен  и  процењиван  преко 
годишњих циклуса евалуације коришћењем Индикатора одрживости (односи се 
на  Стратешки  документ  и  на  комплетну  заједницу)  и  Индикатора  учинка 
(односи  си  се  на  статус  имплементације  Локалног  акционог  плана).    Сви  ти 
индикатори  су  основа  за  комплетан  систем  праћења  имплементације 
стратегије, као основног дела Система управљања. Индикатори пружају основне 
информације и знања везана за напредак процеса имплементације стратегије и 
динамику  усаглашавања.    Све  промене  индикатора  и  сви  резултати  годишње 

ЛСДС систем управљања

Скупштина општине именује 
Координациони тим за 
имплементацију ЛСДС 

Координациони тим који је 
одговоран за потпуну интеграцију 
ЛСДС у планирању и управљању 

Агенција за развој општине 
координира и прати процес 
имплементације споља 

Финансијска интеграција са 
општинским буџетом 

Међусекторска интеграција са 
одељењима Општинске управе 

Техничка интеграција са јавним 
институцијама, локалним јавним 

предузећима и др. 
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евалуације морају бити доступни свим грађанима путем  једноставног и читког 
извештаја. 

 
АНЕКСИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕКС 1: ПОСТОЈЕЋИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ   
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- Стратегија развоја социјалне политике у општини Књажевац за период 
од 2008. до 2012. године 

Контакт особа: Марија Јеленковић, шеф Одељења за привреду и друштвене 
делатности  

- Генерални убанистички план 
- План генералне регулације 
- Планови детаљне регулације за поједине делове града 
- Планови општег уређења за појединачна насеља у општини 
Контакт особа: Зоран Ђорђевић, шеф Одељења за урбанизам, комуналне и 
инспекцијске послове  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕКС 3: СЕТ ОСНОВНИХ ИНДИКАТОРА ОДРЖИВОСТИ   
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ЛСДС индикатори одрживости – основни сет 
1  Квалитет површинских вода 

2  Управљање отпадним водама у градским срединама 

3  Број дана са лошим квалитетом ваздуха 

4  Заштићене области 

5  Напуштено и загађено земљиште 

6  Јавни превоз 

7  Општински отпад по врсти одлагања 

8  Рециклирани отпад 

9  Укупна потрошња енергије подељена по врсти горива 

10  Потрошња обновљиве енергије по изворима   

11  Густина насељености 

12  Становништво према старости 

13  Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом школом 

14  Дужина путева у км по км² 

15  Проценат домаћинстава са сигурним приступом води за пиће 

16  Број становника на један објекат друштвених, културних, рекреативних активности 

17  Укупни приход домаћинства ‐ Индицатор 17 алтернативе: Просечна бруто зарада 

18  Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву (%) 

19  Број становника на једног лекара 

20  
Учешће правоснажно осудјених лица према месту извршења кривичног дела у укупном 
становништву 
Индицатор 20 алтернативе: Регистрован број кривичних дела 

21  Национални доходак по глави становника 

22  Удео националног дохотка 

23  Локацијски квоцијент запошљавања 

24  Површина пословног простора на 1000 становника изграђена претходне године 

25  Обим унутрашњих СДИ по глави становника 

26  Број регистрованих привредних субјеката на 1000 становника 

27  Нето број нових предузећа на 1000 предузећа 

28  Укупна активност, стопа запослености и незапослености 

29 
Фискални капацитет општине – Остварење изворних прихода (фискалних облика) по глави 
становника 

30  Степен задужености општине 
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Индикатор бр. 1 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ВОДА 

ИНДИКАТОР: Квалитет површинских 
вода 

 

Дефиниција (е) 

Површинске воде се односе на домаће воде (стајаће и текуће), 
осим  подземних  вода;  транзиционе  и  приобалне  воде,  осим 
када  је  у  питању  хемијски  статус  када  оне  укључују  и 
територијалне воде.  

Водно  тело  површинских  вода  подразумева  посебан  и  важан 
део површинских вода као што су  језера, акумулације, потоци, 
реке  или  канали,  део  потока,  реке  или  канала,  транзиционе 
воде или приобалне воде.  

Статус  површинске  воде  је  општи  израз  за  статус  водног  тела 
површинских  вода  и  одређен  је  лошијим  статусом  базираном 
на упоређивању еколошког и хемијског статуса.  

Добар  статус  површинске  воде  означава  статус  водног  тела 
површинске воде када  су и његов еколошки и његов  хемијски 
статус најмање “добри”.  

Еколошки  статус  подразумева  квалитет  структуре  и 
функционисања  воденог  екосистема  непосредно  зависног  од 
површинских вода.  

Уколико се одабере ЕБИ (проширени биотички индекс) индекс, 
мерење  квалитета  површинских  вода  се  добија  на  основу 
модификације  макроинвертебрата  састава  заједнице.  Мерење 
се  заснива  на  упоређивању  очекиване  и  уочене  заједнице  у 
речном  сливу.  Вредности  ЕБИ  индекса  су  груписане  у  пет 
квалитативних  класа  од  којих  је  свака  означена  различитом 
бојом.  

Учесталост мерења 

Синтетичке индикаторе би требало мерити месечно.  

 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 
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Републички 
хидрометеоролошки завод 
Србије, Кнеза Вишеслава 66, 
Београд  
www.хидмет.гов.рс/цирил/к
валитетводе/индеx.пхп   

Е‐маил: енв‐
оффице@хидмет.ср.гов.yу   

Хидролошки годишњи 
преглед – 3. Квалитет воде  

 

Агенција за заштиту животне 
средине  

хттп://www.сепа.ср.гов.yу/ин
деx.пхп?мену=6&ид=8006&а
кција=схоwЕxтернал  

 

Институционални оквир  

Праћење квалитета воде у Републици Србији се одвија 
на основу уредби и програма за систематско праћење 
квалитета воде. Хидрометеоролошки завод је у обавези 
да врши систематско праћење површинских (реке, 
акумулације, језера И сл.) и подземних вода на 
територији Републике Србије. На основу Закона о 
водама Републике Србије, периодично (годишње) се 
објављује Програм за систематско испитивање 
квалитета воде.  

Министарство  пољопривреде,  шумарства  и 
водопривреде, као и Дирекција за воде, су надлежни за 
сектор  вода  у  Србији.    У  АП  Војводини,  Покрајински 
секретаријат  пољопривреде,  шумарства  и 
водопривреде је задужен за управљање водама.  

Правни оквир  

Закон о заштити животне средине (Службени гласник 
РС, бр.135/04)  

Закон о водама (Службени гласник РС, бр. 46/91, 53/93, 
67/93,  48/94,  54/96  и  101/05)  –  Нови  закон  је  у 
скупштинској процедури   

Правилник о опасним материјама у водама  (Службени 
гласник РС, бр. 31/82)  

Правилник о начину и минималном броју испитивања 
квалитета отпадних вода (Службени гласник СРС 47/83) 

ВРЕДНОСТИ 
 

Квалитет површинских вода 

ЕБИ индекс 

ЕБИ индекс, 
2005 

ЕБИ индекс, 
2006 

ЕБИ индекс, 
2007 

Општина       

 

Вредности  ЕБИ  индекса  су  груписане  у  пет  квалитативних  класа  од  којих  је  свака 
означена различитом бојом.  

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 
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Индикатор бр. 2 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ВОДА 

ИНДИКАТОР: Управљање отпадним 
водама у градским срединама  

 

Дефиниција (е) 

Пречишћена вода  је вода која  је претрпела одређени третман 
како  би  се  смањио  њен  штетан  утицај  на  здравље  људи  и 
екосистем.  

Отпадне  воде  у  градским  срединама  су  отпадне  воде  из 
домаћинстава  или  мешавина  отпадних  вода  домаћинстава  и 
индустријских отпадних вода и/или кишнице. 

Отпадне воде из домаћинстава су отпадне воде из насељених 
места и превасходно потичу од људи и њихових домаћинстава.  

Индустријске  отпадне  воде  су  отпадне  воде  које  потичу  од 
пословних  објеката  у  којима  се  спроводе  пословне  и 
производне делатности.  

Агломерација  је  област  у  којој  су  становништво  и/или 
економске  активности  довољно  сконцентрисани  за  заједничко 
прикупљање  и  одвођење  отпадних  вода  до  постројења  за 
пречишћавање или до крајњег места испуштања.  

Одводни  систем  подразумева  систем  цеви  којима  се  отпадне 
воде у градским срединама прикупљају и одводе.  

Популацијски  еквивалент  (ПЕ)  је  органски  биоразградиви 
материјал  који  захтева  петодневну  биохемијску  потражњу 
кисеоника (БОД5) од 60г кисеоника на дан.  

Примарна  обрада  значи  обраду  отпадних  вода  из  градских 

Река Сврљишки Тимок је испитивана на профилу улива и испод улива отпадних вода 
ЈКП „Стандард“ Књажевац, и то : 22.3.13.7. и 11.10.2007. Испитивања су показала да 
није одговарала својој класи. 

Закључак 

Неопходна је изградња система за пречишћавање отпадних вода. 
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средина  физичким  или  хемијским  процесом  укључујући  и 
суспендоване  честице,  или  примену  неког  другог  поступка 
којим  се  БОД5  долазећих  отпадних  вода  смањује  за  најмање 
20% пре испуштања, а укупне суспендоване честице долазећих 
вода су смањене за минимум 50%.  

Секундарна  обрада  подразумева  обраду  отпадних  вода  из 
градских  средина  поступком  који  укључује  биолошки  третман 
секундарним честицама.  

Еутрофикација  је  “обогаћивање”  воде  храњивим  материјама, 
посебно  азотом  и/или  фосфором,  чиме  се  подстице  убрзани 
раст  алги  и  виших  облика  биљака  и  ствара  непожељни 
дисбаланс  организама  присутних  у  води,  а  тиме  и  смањује 
тражени квалитет воде.  

Индикатор се мора рачунати на следећи начин:  

(Укупна количина пречишћене воде / Укупна потрошња воде) * 
100 

Учесталост мерења 

Годишње/ Шестомесечно 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Локална/Општинска (Градска) 
јавна/комунална предузећа 

 

 

Институционални оквир  

Министарство  пољопривреде,  шумарства  и 
водопривреде  и  Републичка  дирекција  за  воде  су 
надлежни  за  сектор  вода  у  Србији.  У  АП  Војводини, 
Покрајински  секретаријат  пољопривреде,  шумарства 
и водопривреде је задужен за управљање водама.  

Систематско  праћење  још  увек  није  успостављено  и 
очекује се да ће нови закони уредити ову област.  

Правни контекст  

Национални  индикатор  –  Министарство  животне 
средине и просторног планирања  

Закон о заштити животне средине (Службени гласник 
РС, бр. 135/04)  

Закон  о  водама  (Службени  гласник  РС,  бр.46/91, 
53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05) – Нови закон је у 
скупштинској процедури   

Правилник о опасним материјама у водама (Службени 
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гласник РС, бр. 31/82)  

Правилник о начину и минималном броју испитивања 
квалитета  отпадних  вода  (Службени  гласник  СРС 
47/83) 

Неке од основних уредби које треба да регулишу ову 
облст су у фази припреме  

ВРЕДНОСТИ 
Управљање отпадним водама у 

градским срединама  
примарно  секундарно 

без 
прецисцавања  

Република Србија 2007  1%  7%  92% 

Општина 2005      100% 

Општина 2006      100% 

Општина 2007      100% 

 

 

Vrednost indikatora 2005

primarno

sekundarno
bez 

preciscavan
ja

Vrednost indikatora 2006

primarno

sekundarno
bez 

preciscavanj
a

Vrednost indikatora 2007

primarno

bez prec. sekundarno

 

 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

Количине отпадних вода без пречишћавање: 

У 2005. години: 1.211.673 м3 

У 2006: 1.243.708 м3 
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Индикатор бр. 3 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ВАЗДУХ 

ИНДИКАТОР: Број дана са лошим 
квалитетом ваздуха 

 

Дефиниција  

Квалитет  ваздуха  зависи  од  нивоа  заступљености  загађивача 
(гасова  или  честица)  за  које  се  зна  да  су  штетни  по  здравље 
људи,  или да  узрокују штетне ефекте на природне екосистеме 
када прелазе дозвољене граничне вредности.   

Индикатор  показује  колико  је  пута  (у  колико  случајева) 
повећана  гранична  вредност  одређеног  загађивача. Основни 
податак  је  број  пута/случајева  у  којима  је  гранична  вредност 
загађивача повећана у односу на дозвољену концентрацију.  

Број  пута/случајева  се  израчунава  на  основу  периода 
дефинисаног граничном вредношћу:  

- дневно  (уколико  се  граничне  вредности  заснивају  на 
дневној концентрации),  

- сваких  8  сати  (ако  се  гранична  вредност  заснива  на 
осмочасовној концентрацији), и  

- сваког  сата  (уколико  се  заснива  на  једночасовној 
концентрацији).  

У  обзир  се  узимају  само  фиксне  вредности  узорака  које 
представљају  минималне  забележене  податке.  При  овоме  се 
мора се имати у виду непоузданост методе за мерење, а што је 
дефинисано Директивом 96/62/ЕЦ.  

Уколико  у  одређеној  зони  или  агломерацији  постоји  више 
фиксних тачака узорковања за одређени загађивач, треба узети 
податке  са  контролне  тачке  у  којој  се  бележи  највећи  број 
прекорачења граничне вредности током године.  

Због тога за сваки одабрани загађивач ваздуха, индикатор треба 
да  одговара  броју  пута/случајева  прекорачења  граничне 

У 2007: 1.025.950 м3.  

Закључак 

Неопходна је изградња система за пречишћавање отпадних вода из градске 
канализације. 
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вредности  током  календарске  године  који  се  умањује  за  број 
пута/случајева  признатих  на  основу  Директиве  96/62/ЕЦ.  У 
случају  да  је  број  прекорачења  мањи  од  броја  дозвољених 
вредности, индикатор ће бити нула.   

Индикатор  се  одредјује  на  основу  мерења  током  једне 
календарске године 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички 
хидрометеоролошки завод 
Србије, Кнеза Вишеслава 66, 
Београд  
www.хидмет.гов.рс/цирил/к
валитетводе/индеx.пхп   

Е‐маил:енв‐
оффице@хидмет.ср.гов.yу   

 

Секретаријат за заштиту 
животне средине и одрживи 
развој АПВ  

 

Надлежне регионалне 
институције Списак 
надлежних институција за 
2007. и 2008. је дат на веб 
сајту  www.екосерб.ср.гов.yу 
/ прописи  

 

 

Како би се ограничио ризик од повремених загађивања, 
као  и  дуготрајне  изложености  високим  нивоима 
одређених  загађивача,  Светска  здравствена 
организација  дефинише  и  периодично  ревидира 
параметре  за  дозвољене/препоручене  вредности  свих 
загађивача,  а  на  основу  епидемиолошких  студија  и 
студија о контролисаној изложености загађењу.   

Стандарди квалитета ваздуха о дозвољеним граничним 
вредностима  су  прописани  Директивама  ЕУ  и/или 
националним  и  локалним  уредбама.  Директиве  ЕУ 
прописују да се мора припремити програм или план за 
очување  граничних  вредности  квалитета  ваздуха  у 
ситуацијама  када  у  појединим  областима  или 
агломерацијама  један  или  више  загађивача  прелазе 
дозвољене граничне вредности,  

(Директива  96/62/ЕЦ  и  друге  директиве  које 
произилазе из ње дефинишу граничне вредности сваког 
загађивача узимајући у обзир и праг толеранције. Праг 
толеранције,  који  је  одређен  за  сваког  загађивача,  се 
временом  смањује,  тако  да  до  рока  када  се  мора 
испоштовати  гранична  вредност,  праг  толеранције  за 
све загађиваче мора бити нула).  

У  оним  областима  и  агломерацијама  где  граничне 
вредности  нису  прекорачене,  мора  се  одржати  дати 
квалитет ваздуха.  

Институционални оквир  

Министарство животне средине и просторног 
планирања је надлежно за ову област.  

Министарство годишње издаје дозволе релевантним 
институцијама за мерење квалитета ваздуха. Најчешће 
су то Заводи за заштиту здравља. Списак овлашћених и 
надлежних институција је дат на веб сајту 
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Министарства.  

Србија има свега пет аутоматизованих мерних станица 
за контролу квалитета ваздуха. Током 2009. је 
предвиђено успостављање 24 нове мерне станице 
широм Србије. Ове станице ће покрити готово читаву 
територију Србије  

Правни оквир 

Национални  сет  индикатора  –  Министарство  животне 
средине и просторног планирања  

Закон о заштити животне средине (Службени гласник 
РС, бр. 135/04)  

Закон о процени утицаја на животну средину (Службени 
гласник РС, бр.135/04) 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 
135/04) 

Правилник  о  граничним  вредностима,  методама 
мерења емисије, критеријума за успостављање мерних 
места и евиденцији података (Службени гласник РС, бр. 
54/92 и 30/99); 

Правилник о граничним вредностима емисије, начину и 
роковима мерења и евидентирања података (Службени 
гласник РС, бр.  30/97, 35/97); 

У ПРОЦЕДУРИ – Уредба о привременим граничним 
вредностима емисија у ваздух и воду.  

 ВРЕДНОСТИ 
Број дана са лошим квалитетом 

ваздуха 
2005  2006  2007 

СО2       

НО2       

Дим        

 

 

 



135 
 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

SO2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

NO2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2005 2006 2007

dim

 

 

  

 

Индикатор бр. 4 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА –  КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА / 
БИОДИВЕРЗИТЕТ 

ИНДИкАТОР: Заштићене области  

 

Дефиниција (е) 

Овај  индикатор  се  тиче  одрживог  развоја,  рестаурације  и 
заштите  земљишта  и  локација  на  територији  општине.  Урбана 
експанзија повећава урбану област на штету нетакнуте природе 
и  зелених  површина.  Шта  више,  у  многим  градовима,  социо‐
економска трансформација која се одиграла у протеклом веку, 
довела  је  до  напуштања  развијеног  и  загађеног  земљишта. 
Одржива  употреба  земљишта  подразумева  ефикасну  употребу 
земљишта  путем  планског  урбаног  развоја,  минимизирањем 
употребе пољопривредног и природног земљишта (Греенфиелд 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

Нема доступних података. 

Закључак 
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локације) и повећањем коришћења развијеног земљишта путем 
рестаурације и надоградње.    

Друге  дефиниције  значајне  за  правилну  употребу  индикатора 
су:  

Општинска  област:  област  под  административном  управом 
општине (укључујући и руралне области); 

Развијено/урбанизовано земљиште: земљиште под објектима, 
у  прекинутом  или  непрекинутом  низу,  које  одговара  класи 
земљишта  “вештачких  површина”  у  складу  са  ЦОРИНЕ  Ланд 
Цовер класификацијом коришћења земљишта.  

Неискоришћено  земљиште  (греенфиелд):  земљиште 
“непокривено”  вештачким  површинама,  које  одговара  било 
којој класи у оквиру ЦОРИНЕ Ланд Цовер класификације, осим 
класи  “вештачких  површина”.  Заштићене  области:  области  у 
којима  су  вегетација  и  природа  под  посебном  заштитом  и  у 
којима земљишни покривач не може претрпети веће промене.  

Индикатор се рачуна:  

(Укупна  површина  заштићене  области  /  Укупна  општинска 
област) * 100 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Завод за заштиту природе, Др 
Ивана Рибара 91, Нови 
Београд 

www.натурепротецтион.орг.yу  

 

Статистички годишњак  

Институционални оквир  

Министарство животне средине и просторног планирања је 
надлежно за заштиту природе и заштићене области.  
Завод  за  заштиту  природе  прави  планове  за  заштиту 
заштићених области. 
Правни оквир 

Национални  сет  индикатора – Министарство животне 
средине и просторног планирања  

Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 
135/04) 
Закон о заштити природе (Службени гласник СРЈ, бр. 36/77, 
39/77,  2/89,  29/89,  39/89,  48/91,  17/92,  27/94)  –  Урађен  је 
нацрт новог закона који је тренутно предмет јавне расправе  
Закон  о  националним  парковима  (Службени  гласник  СФРЈ, 
бр. 27/90, 45/90, 24/94, 28/96, 21/99, 44/99) 
Закон о шумама (Службени гласник РС, бр. 46/91, 
83/92, 54/93,60/93,54/96) 

Правилник  о  категоризацији  заштићених  природних 
добара (Службени гласник РС, бр. 30/92); 
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Правилник  о  начину  обележавања  заштићених 
природних  добара  (Службени  гласник  РС,  бр.  30/92, 
24/94, 17/96);  

Уредба  о  заштити  природних  реткости  (Службени 
гласник РС, бр. 50/93, 93/93);  

Правилник  о  регистру  заштићених  објеката  природе 
(Службени гласник РС, бр. 30/92); 

ВРЕДНОСТИ 
Заштићене области  ха            % 

Република Србија  534232  6,5 

Општина  57.986,47,65  49% 

 

 

 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

Површина која је дата односи се на заштићену област парка природе Стара планина.   

Закључак 
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Индикатор бр. 5 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА –  КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

ИНДИКАТОР: Напуштено и загађено 
земљиште 

 

Дефиниција (е) 

Овај  индикатор  се  тиче  одрживог  развоја,  рестаурације  и 
заштите  земљишта  и  локација  на  територији  општине.  Урбана 
експанзија повећава урбану област на штету нетакнуте природе 
и  зелених  површина.  Шта  више,  у  многим  градовима,  социо‐
економска трансформација која се одиграла у протеклом веку, 
довела  је  до  напуштања  развијеног  и  загађеног  земљишта. 
Одржива  употреба  земљишта  подразумева  ефикасну  употребу 
земљишта  путем  планског  урбаног  развоја,  минимизирањем 
употребе пољопривредног и природног земљишта (Греенфиелд 
локације) и повећањем коришћења развијеног земљишта путем 
рестаурације и надоградње. 

Општинска  област:  област  под  административном  управом 
општине (укључујући и руралне области); 

Развијено/урбанизовано земљиште: земљиште под објектима, 
у  прекинутом  или  непрекинутом  низу,  које  одговара  класи 
земљишта  “вештачких  површина”  у  складу  са  ЦОРИНЕ  Ланд 
Цовер класификацијом коришћења земљишта 

Неискоришћено  земљиште  (греенфиелд):  земљиште 
“непокривено”  вештачким  површинама,  које  одговара  било 
којој класи у оквиру ЦОРИНЕ Ланд Цовер класификације, осим 
класи “вештачких површина”..  

Напуштени  објекти:  објекти  који  нису  више  у  употреби.  И 
реновирање  и  пренамена  се  рачунају  као  збир  подних 
површина у м² за сваки дати спрат; 

Напуштено  земљиште  (броwнфиелд):  део 
развијеног/урбанизованог  земљишта  (вештачких  површина) 
који  није  више  у  употреби  (за  становање,  индустрију  или 
услужне делатности);  

Загађено  земљиште  (броwнфиелд):  површине  на  којима  је 
степен загађености земљишта толико висок да је пре претходне 
употребе, уколико је таква могућа, неопходно извршити његову 
ремедијацију. 

Овај индикатор се мора обрачунавати као:  
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(Укупна површина напуштеног и загађеног земљишта / Укупна 
општинска територија * 100 

Индикатор се проверава на пет година. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Локална јавна/комунална 
предузећа – загађено 
земљиште 

 

Локална еколошка инспекција 
– загађено и напуштено 
земљиште   

 

Општинска/градска управа – 
напуштено земљиште 

Институционални оквир 

Министарство животне средине и просторног планирања  
Правни оквир 

Закон о  заштити животне средине  (Службени  гласник РС, 
бр. 135/04) 
Правилник  о  критеријумима  за  одређивање  локације  и 
уређивање депонија (Службени гласник РС, бр.54/92) 
Правилник  о  дозвољеним  количинама  опасних  и 
штетних  материја  у  земљишту  и  методама њиховог 
испитивања 

Национални сет индикатора – Напредак у 
управљању загађеним земљиштем ‐ Министарство 
животне средине и просторног планирања  

ВРЕДНОСТИ 
Напуштено и загађено земљиште  ха            % 

Република Србија     

Општина  0  0 

 

 

 

Индикатор бр. 6  ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА –  ЛОКАЛНИ СИСТЕМ ПРЕВОЗА 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

 

Закључак 
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Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ИНДИКАТОР: Јавни превоз 

 

Дефиниција (е) 

Главни индикатор: 

а) Укупан број путовања  јавним превозом по  глави становника 
на дневном/годишњем нивоу  (класификовати по разлозима за 
путовање, да ли су систематична или несистематична путовања, 
путовања  по  врсти  превоза),  просечно  време  проведено  у 
путовању.  

Додатни индикатор: 

б)  Просечна  пређена  даљина  у  току  дана  по  глави  становника 
(класификовати по врсти превоза и разлозима). 

Учесталост мерења 

Сваке треће године.  

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Уопштено  говорећи,  нема  довољно 
хомогених  и  ажурираних  података  за 
израчунавање ових индикатора.  

Чешће  и  хетерогеније  анализе  можда  би 
се  могле  наћи  у  оквиру  пописа 
становништва  (упитници  у  вези  са 
превозом  до  школе  и  посла,  по  врсти 
превоза  и  времену  проведеном  у  путу) 
или  као  део  посебних  студија  које  се 
спроводе  на  локалном  нивоу  у  оквиру 
развоја  секторских  планова  (план 
саобраћаја и кретања градске популације, 
план јавног превоза и сл.).  

Сходно  томе,  неизбежно  је  користити 
податке  добијене  испитивањем 
статистички  значајног  узорка  популације 
са  територије  града  или  анализом 
активности предузећа која се баве јавним 
превозом. 

 

Локални/Општински аутобуски саобраћај  

Институционални оквир:  

Министарство за инфраструктуру је 
надлежно за послове државне управе у 
области саобраћаја.  

Општина/Град, у складу са законом, 
уређује, пружа и организује јавни 
саобраћај на територији општине/града.  

Општи услови превоза су одређени од 
стране Републичке привредне коморе. 

Правни оквир:  

Закон о превозу у друмском саобраћају 
(Службени гласник РС, бр.  46/95, 
66/2001, 61/2005)  

Национални сет индикатора – 
Министарство животне средине и 
просторног планирања 
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Предузећа и компаније за превоз путника 
регистроване  на  територији 
општине/града  

 

Локална  предузећа  и  организације  са 
сопственим  превозом  радника  (велике 
фабрике, школе, итд.)  

ВРЕДНОСТИ 
 

Јавни превоз  2005  2006  2007 

Број путника у локалном путницком 
саобрацају  

     

 

0
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8

2005 2006 2007

Broj putnika u lokalnom 
saobracaju

 

 

  

 

Индикатор бр. 7 

Циљ бр.……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ОТПАД 

ИНДИКАТОР: Општински отпад по 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

 

Закључак 
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Активност бр………  врсти одлагања 

 

Дефиниција (е) 

Овај  индикатор  помаже  у  анализи  количине,  врсте  и  порекла 
чврстог  отпада  који  се  производи  на  територији  општине  и 
шаље на прераду у фабрике где се користи као извор енергије 
или за поновно искоришћавање.  

Индикатор,  такође,  помаже  у  изналажењу  оптималног  начина 
управљања  отпадом  имајући  у  виду  трошкове  и  друге 
економске  показатеље.  Доле  дате  дефиниције  су  преузете  из 
Директиве ЕУ бр. 91/156/ЦЕЕ (у даљем тексту Директива).  

1)  Отпад:  било  која  материја  или  предмет  садржан  у  листи 
категорија  отпада  наведених  у  Анексу  И  Директиве,  коју 
власник одбацује, намерава или мора да одбаци;   

2)  Општински  отпад:  отпад  из  домаћинстава  и  сличан 
индустријски  отпад  који  се  класификује  шифром  20  00  00  у 
Европској класификацији отпада (ЕWЦ);  

3)  Поновно  искоришћавање:  Свака  активност  која  има  за 
резултат производњу материјалних добара или енергије;  

4)  Третман:  свака  планска  физичка,  хемијска,  биолошка  или 
механичка  модификација  оригиналног  дела  отпада  у  циљу 
производње енергије или материјалних добара;  

5)  Селекција:  механички  третман  који  се  односи  на  одвајање 
одређених делова од укупне масе општинског отпада како би се 
послало  на  третман  за  поновно  искоришћавање  или 
коришћење као извор енергије; 

6)  Отпаци:  отпад  који  се  не  може  поново  искористити, 
рециклирати или употребити као извор енергије;   

7)  Поново  искоришћен  отпад:  отпад  који  се  може  поново 
употребити, рециклирати или искористити као извор енергије;   

8)  Гориво  из  отпада:  чврсто  гориво  (у  куглицама  или 
плочицама)  које  се  добија  селекцијом  неопасних  делова 
општинског  чврстог  отпада  у  складу  са  институционално 
дефинисаним техничким карактеристикама.  

Индикатор  треба  изразити  као  кг/пц/дан  отпада.  Потребне  су 
следеће вредности:   

а) Количина сакупљеног општинског отпада;  
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б) Број становника;  

ц)  Количина  (укупно,  домаћинства  и  општина)  прикупљеног  и 
пренешеног отпада у постројења за селекцију отпада;  

д) Количина (укупно, домаћинства и општинска) прикупљеног и 
пренешеног отпада на места за коначно одлагање (отпаци) или 
до  постројења  за  поновно  искоришћавање  отпада  (дати 
податке за коришћење отпада као извора енергије и податке за 
поновно искоришћавање);  

е) Количина отпада (укупно, домаћинства и општина) који није 
посебно  прикупљан  и  пренешен  у  постројења  за  третман 
отпада (са подацима о отпацима);  

ф)  Количина  отпада  (укупно,  домаћинства  и  општинска)  који 
није  посебно  прикупљан  и  пренешен  на  места  за  коначно 
одлагање или у постројења за поновно искоришћавање.  

Учесталост мерења 

Годишње 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Локална 
(Општинска/Градска/регионална) 
јавна/комунална предузећа 

 

Компаније са сопственим 
системом за управљање отпадом 
(на пр: велике фарме, 
регистровани загађивачи, итд.)  

Правни оквир:  

Закон о заштити животне средине (Службени 
гласник РС, бр. 135/04)  

Закон о поступању са отпадним материјама 
(Службени гласник РС, бр. 25/96) – Нацрт новог 
закона чека на усвајање од стране Скупштине  

Правилник  о  поступању  са  отпадима  који  имају 
својство  опасних  материја  (Службени  гласник  РС, 
бр. 12/95) 

Правилник  о  критеријумима  за  одређивање 
локације и уређивање депонија (Службени гласник 
РС, бр.54/92); 

Правилник  о  условима  и  начину  разврставања, 
паковања  и  чувања  секундарних  сировина 
(Службени гласник РС, бр. 55/01). 

 ВРЕДНОСТИ 
Општински отпад по врсти одлагања  Депонија, т и  Спаљен  Рециклиран, т 

Процена 
колицине 
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Otpad po vrsti odlaganja, %

Spaljeno; 2
Spaljeno; 3

Spaljeno; 6

Reciklirano; 2
Reciklirano; 1

Reciklirano; 6

Bez upravljanja; 3

Bez upravljanja; 6

Bez upravljanja; 9
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Индикатор бр. 8 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА ‐  ОТПАД 

ИНДИКАТОР: Рециклирани отпад 

 

%   отпад, т и %  и %  отпада која 
заврсава без 

икаквог 
управљања, %  

Република Србија 2007         

Општина 2005  16652  0  0  100% 

Општина 2006  17123  0  0  100% 

Општина 2007  17227  0  0  100% 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

 

Закључак 
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Дефиниција (е) 

Посебно прикупљање делова отпада који се могу рециклирати 
је  један од најважнијих фактора за повећање укупне количине 
отпада која се може послати на поновно искоришћавање. Стога 
је овај индикатор од великог  значаја  јер даје детаљну анализу 
резултата посебног прикупљања различитих врста отпада, као и 
корисне  информације  о  најлогичнијем  наставку  ових 
активности.  

1)  Отпад:  било  која  материја  или  предмет  садржан  у  листи 
категорија отпада наведених у Анексу И Директиве (Директива 
91/156/ЕЕЦ),  коју  власник  одбацује,  намерава  или  мора  да 
одбаци (Директива 91/156/ЕЕЦ о отпаду);  

2)  Општински  отпад:  отпад  из  домаћинстава  и  сличан 
индустријски  отпад  који  се  класификује  шифром  20  00  00  у 
Европској  класификацији  отпада  (ЕWЦ);  општински  отпад  (из 
домаћинстава  и  сличан  комерцијални,  индустријски  и 
институционални отпад) укључујући и посебно сакупљене врсте 
отпада;  

3) Одвојено прикупљање:  прикупљање које  одваја  општински 
отпад на  хомогене делове,  који  се могу  поново  употребити  за 
рециклажу  или  опоравак  сировина  (Директива  91/156/ЕЕЦ  о 
отпаду);  

4)  Састав општинског отпада: обухвата бројне  елементе попут 
папира, картона; стакла; пластике; метала; влажних елемената; 
текстила; дрвета; итд.  

5)  Селекција:  механички  третман  који  се  односи  на  одвајање 
одређених делова од укупне масе општинског отпада како би се 
послали  на  третман  за  поновно  искоришћавање  или 
коришћење као извор енергије;  

6)  Отпадни  компост:  производ  који  се  добија  из  компоста 
органске фракције општинског отпада, применом одговарајућих 
техничких  норми  којима  се  дефинише  садржај  и  адекватна 
употреба  у  складу  са  санитарним  прописима  и  заштитом 
животне средине, а посебно се користи за утврђивање степена 
квалитета.  

Индикатор се мери као % од укупне производње отпада, и то: 
(Количина отпада добијена прикупљањем рециклажног отпада 
изражена у тонама, укупна количина и количина издељена по 
врстама отпада / Количина укупног чврстог општинског отпада у 
тонама) x 100  

Учесталост мерења 

Годишње  
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Извори података  Институционални и правни контекст 

Агенција за рециклажу, Немањина 22‐26, 
Београд – www.рециклаза.ср.гов.yу   

Списак овлашћених и надлежних предузећа 
за рециклажу отпада  
www.рециклаза.ср.гов.yу/отпад_србија_списа
к_предузеца.хтм   

 

Остала локална предузећа која раде са 
прерађеним отпадом  

Правни оквир:  

Закон о заштити животне средине 
(Службени гласник РС, бр. 135/04)  

Закон о поступању са отпадним 
материјама (Службени гласник РС, бр. 
25/96) – Нацрт новог закона чека на 
усвајање од стране Скупштине  

Правилник  о  критеријумима  за 
одређивање  локације  и  уређивање 
депонија  (Службени  гласник  РС, 
бр.54/92); 

Правилник о условима и начину 
разврставања, паковања и чувања 
секундарних сировина (Службени 
гласник РС, бр. 55/01). 

 

Нови закон је у фази припреме. 

 

  

ВРЕДНОСТИ 
 

 

 

 

Рециклирани отпад  Укупно, т  Стакло, т и %  Папир, т и % 
Пластика, т и 

% 
Остало, т и % 

Општина 2005  0  0  0  0  0 

Општина 2006  0  0  0  0  0 

Општина 2007  0  0  0  0  0 
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Reciklirani otpad, %
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Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

 

Закључак 
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Индикатор бр. 9 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА  

ИНДИКАТОР: Укупна потрошња 
енергије подељена по врсти горива  

 

Дефиниција (е) 

Укупна  потрошња  горива  је  резултат  активности  различитих 
сектора  (становништва,  трговине,  индустрије,  саобраћаја  итд.). 
Даље  разлагање  у  односу  на  степен  коришћења  енергије  је 
корисно  за  планирање  активности  на  локалном  нивоу.  Од 
суштинског су значаја подаци о искоришћавању енергије у свим 
секторима, и они се морају односити на поделу по врсти горива 
која одражава крајњу потрошњу:  

• Струја  

• Гас  

• Бензин 

• Нафта  

• …………  

Када се врши израчунавање потрошње енергије, неки подаци су 
одмах  доступни  уколико  се  изврши  правилно  разлагање 
енергената,  и  то  је  најчешће  случај  са  подацима  који  се  тичу 
потрошње струје, гаса и даљинског грејања. Међутим, насупрот 
њима, део података није доступан на локалном нивоу. Обично 
се  ти  подаци  евидентирају  на  нивоу  региона  или  државе.  У 
овом  случају може бити од помоћи приступ  “одозго на доле”, 
почевши  од  највишег  територијалног  нивоа  и  коришћење 
приближних варијабли (видети наредни пример).  

Приступ  “одозго  на  доле”  укључује  рашчлањавање 
територијално  вишег  нивоа  потрошње  енергије  коришћењем 
пропорционалних индикатора за одређене секторе/активности 
на датом локалном нивоу, као што је приказано:  

Cloc,I = Cup,I * Sloc,I/Sup,I при чему:  

Cloc,I  =  количина  локалне  потрошње  у  вези  са  датом 
активношћу И;  

Cup,I = количина потрошње вишег територијалног нивоа у вези 
са датом активношћу И;  

Sloc,I = статистички подаци на локалном нивоу у вези са датом 
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активношћу И;  

Sup,I  =  статистички  подаци  на  вишем  територијалном  нивоу  у 
вези са датом активношћу И.  

У  вези  са  једноставним  пиближним  варијаблама  за  сваки 
сектор, могу се узети у обзир следеће категорија:  

•Становништво – број породица;  

•Комерцијални  сектор  –  број  запослених  (даље  разлагање  у 
подсекторе  је  препоручљиво  у  зависности  од  доступних 
информација);  

•Индустрија ‐ број запослених (даље разлагање у подсекторе је 
препоручљиво  у  зависности  од  доступних  информација,  као  и 
подела на администрацију и раднике у производњи јер је врло 
различита потрошња одређених врста енергената у зависности 
од ове две категорије радника);  

•Саобраћај –  број  километара  пређених  од  стране  различитих 
врста  возила,  на  пр:  приватна  возила,  мотоцикли,  возила 
групног  превоза,  приказани  односом  између  специфичне 
потрошње  (потрошња  по  км  и  по  врсти  возила)  повезане  са 
различитим  возачким  категоријама  (градски,  сеоски,  друмски 
саобраћај).  

Треба имати на уму да се приближне варијабле користе када 
нема непосредних података.  

Сваки  од  енергената  се  мери,  купује  и  продаје  у  различитом 
облику.  Различите  мерне  јединице  се  користе  за  мерење 
енергената  који  су  у  употреби,  но  као  јединствену  мерну 
јединицу  можемо  усвојити  килограме  еквивалентне  нафте 
(кгое) по особи. У нашем случају, укупна потрошња енергије по 
глави становника означава количину примарне енергије коју, у 
просеку, потроши свака особа у одређеној земљи или региону у 
току дате године. Сви примарни извори енергије, укључујући и 
угаљ  и  производе  од  угља,  нафту  и  нафтне  производе, 
природни  гас,  нуклеарну  енергију,  хидроенергију,  итд.  су 
укључени  у  овај  податак.  Подаци  су  дати  у  килограмима 
еквивалентне нафте по особи. 

Учесталост мерења 

Годишње  

 

Извори података  Институционални и правни контекст 
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Јавно предузеће за 
производњу, дистрибуцију и 
трговину електричне енергије,  

Царице Милице 2, Београд, 
укључујући и 
регионалне/локалне центре и 
канцеларије  

 

Локална и/или регионална 
предузећа која се баве 
изворима енергије (нафта, гас, 
итд.)   

 

Локална јавна/комунална 
предузећа   

Институционални оквир: 

Стратегија развоја енергетике РС до 2015. године  

Програм остваривања стратегије развоја енергетике 
у Србији за период 2007 – 2012. 

Уговор о успостављању енергетске заједнице 
(Службени гласник РС, бр. 62/2006) 

Правни оквир:  

Закон о енергетици (Службени гласник РС, бр. 
84/2004)  

Национални сет индикатора – Министарство 
животне средине и просторног планирања  

Одлука о оснивању јавног предузећа за пренос 
електричне енергије и управљање преносним 
системом (Службени гласник РС, бр. 12/2005, 
58/2005) 

Одлука о оснивању јавног предузећа за производњу, 
дистрибуцију и трговину електричне енергије 
(Службени гласник РС, бр. 12/2005)  

Закон о локалној самоуправи Службени гласник РС, 
Јан. 2007) 
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ВРЕДНОСТИ 
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Укупна потрошња енергије 
подељена по врсти горива 

 Струја, 
КW 

Бензи
н, т 

Гас, 
м3 

Нафта
, т 

Дрво, 
м3 

Остал
о  

Република Србија 2007       
   

 

 

Општина 2005          6676   

Општина 2006          7099   

Општина 2007          5374   

Закључак 
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Индикатор бр. 10 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА  

ИНДИКАТОР: Потрошња обновљиве 

енергије по изворима   

 

Дефиниција (е) 

Обновљива енергија је енергија која се добија из извора који се 
природно  обнављају,  као  што  су  вода,  ветар,  сунце,  биомаса 
или  геотермални  извори.  Обновљиви  извори  енергије  ће  увек 
бити доступни (у оквиру граница које сама природа поставља у 
вези  са  њиховим  обнављањем)  и  нису  загађивачи  животне 
средине  уколико  се  правилно  користе.  Основни  обновљиви 
извори енергије су:  

Снага  воде  ‐  од  хидроелектрана па до  снаге морских  таласа  и 
плиме. 

Снага  ветра  постаје  све  популарнија  обзиром  на  ниске 
производне трошкове, што је чини врло конкурентном у односу 
на енергију фосилних горива. 
Соларна  енергија  је  данас  за  90%  јефтинија  него  што  је  била 
1970‐тих. Куће са соларним крововима могу да произведу више 
струје  него  што  је  потребно  у  току  одређених  периода  дана, 
тако  да  тај  вишак  могу  да  продају  локалним 
електродистрибуцијама. 
Енергија  биомасе  је  термин  који  се  користи  како  би  описало 
генерисање  енергије  из  органских  извора.  Енергија  која  се 
налази  у  биљкама може  се  различитим методама,  као што  су 
декомпозиција,  сагоревање  или  гасификација,  заробити  и 
употребити за производњу енергије. 
Геотермална  енергија  подразумева  коришћење  земљине 
топлоте  за производњу енергије.  Геотермалне  топлотне пумпе 
се могу користити скоро свуда. 
 

Глобална потрошња енергије у 2000. је износила скоро 410,000 
ПЈ  (1  петаџул  =  278  милиона  кWх).  Снага  воде  и  енергија 
биомасе  дају  значајан  допринос  испуњавању  глобалних 
енергетских  потреба  (енергија  биомасе 10%,  снага  воде 6%),  и 
глобалних потреба  за  струјом  (19%). Међутим,  још увек  се око 
80%  глобалне  енергетске  потражње  задовољава  коришћењем 
фосилних  горива  (нафте  35%,  угља  23%,  гаса  21%  ‐  ИЕА  2004). 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 
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Технички  потенцијали  обновљивих  извора  енергије  (тј. 
количина  енергије  која  се  може  добити  из  природно 
обновљивих  извора  коришћењем  савремених  технологија)  су 
много већи од потрошње енергије на глобалном нивоу. 

 

Потрошња  обновљивих  извора  енергије  одражава  спремност 
државе  да  развија  нове  технологије  којима  може  очувати 
животну средину и довести до смањења загађивања.  

Сваки  од  енергената  се  мери,  купује  и  продаје  у  различитом 
облику.  Различите  мерне  јединице  се  користе  за  мерење 
енергената који су у употреби. 

Учесталост мерења 

Годишње 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Јавно предузеће за 
производњу, дистрибуцију и 
трговину електричне енергије,  

Царице Милице 2, Београд, 
укључујући и 
регионалне/локалне центре и 
канцеларије  

 

Локална и/или регионална 
предузећа која се баве 
изворима енергије  

 

Локална јавна предузећа  

 

 

Институционални оквир: 

Стратегија развоја енергетике РС до 2015. године  

Програм остваривања стратегије развоја енергетике 
у Србији за период 2007 – 2012. 

Уговор о успостављању енергетске заједнице 
(Службени гласник РС, бр. 62/2006) 

Правни оквир:  

Закон о енергетици (Службени гласник РС, бр. 
84/2004)  

Национални сет индикатора – Министарство 
животне средине и просторног планирања  

Нема релевантних закона – у фази су припреме 
и/или усвајања  

‐ Усвајање измена Закона о енергетици у складу са 
стандардима ЕУ – измене ће подстаћи производњу 
енергије из обновљивих извора  

‐ Уредба о одређивању статуса овлашћених 
произвођача ‐ ‐ Стимулативне мере за произвођаче 
који имају статус овлашћених произвођача   

ВРЕДНОСТИ 
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Користити графицки приказ само за оне изворе обновљиве енергије који се користе у 
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Република Србија 2007             

Општина 2005 
800153
56 

0  0 
0  0  0 

Општина 2006 
803714
07 

0  0 
0  0  0 

Општина 2007 
817029
97 

0  0 
0  0  0 

Коментари у вези са индикаторима – Чињенични и статистички подаци 

 

Закључак 
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Индикатор бр. 11 

Циљ бр.……… 

Активност бр…… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ 
ЖИВОТА 

ИНДИКАТОР: Густина насељености 

 

Дефинисање 

Густина  насељености  становништва  показује  колико  становника  општине 
живи  на  1  км2  површине  општине.  Представља  индикатор  који  се  може 
упоредити са реперним (нпр. просечно у земљи). 

Укупан број становника 

Укуп. површ. општине (км2) 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за статистику, 
публикација – годишњак Општине у 
Републици Србији 

Ова  категорија  индикатора  показује  утицај  укупног  социо‐
економског  развоја  на  стање  људских  ресурса,  као  и 
перспективу  Општине  за  даљи  социо‐економски  развој. 
Циљеви: Подизање нивоа економског раста и развоја Општине 
и  смањење  миграције  становништва  у  друге,  развијеније 
општине / регионе. Фактори од утицаја: стопа наталитета, стопа 
миграције  (емиграције  и  имиграције),  стопа  морталитета, 
територија  јединице посматрања,  степен демографске старости 
јединице посматрања.  
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ВРЕДНОСТИ 

Опис 
број становника ‐ попис 

2002. 
Површина у км² 

Густина насељености 
у 2002. ‐ бр. 

Стновника по 1 км² 

Република Србија  7498001  88361  84.85 

Општина  37172  1202  30,93 
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Индикатор бр. 12 

Циљ бр.……… 

Активност бр…… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ 
ЖИВОТА 

ИНДИКАТОР: Становништво према 
старости 

 

Дефинисање 

Ова  категорија  индикатора  указује  на  стање  економске  структуре 
становништва  у  општини  као  претпоставке  за  социо‐економски  развој  и 
перспективе општине у том смислу. 

• Удео становника младјих од 15 година у укупном становништву 

• Удео  становника  старости  од  15  до  65  година  у  укупном 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

  Извор: Републички завод за статистику 

Кључна запажања 

Густина насељености у општини Књажевац је знатно мања него што је просек у Републици 
Србији. 
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становништву (радни контигент) 

• Удео становника старијих од 65 година у укупном становништву 
Рачуна  се  као  разломак  /  однос  поједине  категорије  становништва  према 
укупном становништву x 100 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за статистику, 
публикација – годишњак Општине у 
Републици Србији 

Ова  категорија  индикатора  показује  утицај  укупног  социо‐
економског  развоја  на  стање  људских  ресурса,  као  и 
перспективу  Општине  за  даљи  социо‐економски  развој. 
Циљеви: Подизање нивоа економског раста и развоја Општине 
и  смањење  миграције  становништва  у  друге,  развијеније 
општине / регионе. Фактори од утицаја: стопа наталитета, стопа 
морталитета,  очекивани  живптни  век  становништва,  стопа 
миграције  (емиграције  и  имиграције),  степен  демографске 
старости јединице посматрања ‐ општине.  

ВРЕДНОСТИ 
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Индикатор бр. 13 

Циљ бр.……… 

Активност бр…… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ 
ЖИВОТА 

ИНДИКАТОР:  Удео  становника  са 
завршеном  средњом,  вишом  и 
високом школом 

 

Дефинисање 

Израчунава се као три показатеља и то као однос становника са 
завршеном  средњом,  затим,  вишом  и  високом  школом  и 
укупног броја становника. Укупно учешће у % =  становништво у 
одредјеној  категорији  едукованости  (средње,  више,  високо 
образовање) : укупан број становника x 100.  

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за статистику, 
публикација – годишњак Општине у 
Републици Србији 

Као  значајан  показатељ  расположивог  радног 
потенцијала  становништва  се  могу  приказивати 
карактеристичне  категорије  становника  стављен  у 
однос  са  укупно  расположивим  становништвом. 
Израчуната  учешћа  указују  на  ниво  едукације  у 
општини  и  његову  промену  у  времену,  односно,  у 
поредјењу  са другим сличним ентитетима. Циљеви: 
индикатор  показује  потенцијал  општине  за  развој 
услуга,  односно,  ниво  као  потенцијал  за  развој 
општине  на  бази  знања.  Фактори  од  утицаја:  стопа 
радјања,  број  средњих,  виших  и  високих  школа  у 
општини  и  окружењу,  дневне  миграције 
становништва,  ниво  демографске  старости 
посматране општине. 

ВРЕДНОСТИ 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

  Извор: Републички завод за статистику 

Кључна запажања 

Старосна структура у општини Књажевац је неповољнија у односу на републички 
просек, што показује мање учешће младог становништва у односу на просек у 
републици, мање учешће радон способног становништва а знатно веће учешће старог 
становништва. 
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По 
попису 
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Индикатор бр. 
14 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: ИНДИКАТОРИ УСЛОВА ЖИВОТА И БЛАГОСТАЊА 

ИНДИКАТОР: Дужина путева у км по км² 

 

Дефинисање 
Индикатор  показује  густину  путне  мреже  на  одредјеној 
територији. Рачуна се као дужина путева изражена у км по км² 
површине  територије  општине.  Индикатор  се  не  мења  често. 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

  Извор: Републички завод за статистику 

Кључна запажања 

Образовна структура становништва у општини Књажевац је неповољнија у односу на 
републички просек. Удео становника са завршеном средњом, вишом и високом школом је 
знатно мањи у односу на републички просек. 
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Треба узимати податке за последњу расположиву годину. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за 
статистику, публикација – 
годишњак Општине у 
Републици Србији, 
статистичкои билтени 

Ова  категорија  индикатора  показује  утицај 
саобраћаја  на  укупни  социо‐економски  развој, 
односно,  благостање  становништва  општине.  Ова 
група  представља  индикаторе  потенцијала  и 
успешности  транспорта  као  економске  гране. 
Индикатор  треба  упоредјивати  са  сличним 
јединицама  или  као  репер  за  поредјење  користити 
регионални,  национални  или  медјународни  ниво. 
Реперна  једница  упућује  И  даје  могућност  оцене 
нивоа  развијености.Циљеви:  Да  се  створи  поуздана 
основа за пројектовање будућег развоја транспорта. 
Фактори  од  утицаја:  Ниво  локалне  привредне 
развијености,  Цикличност  производње,  Степен 
специјализације, Ниво НТ развоја. 

ВРЕДНОСТИ 

Опис 
Дужина 

путева у км 

 

 

 

Површина 
км2 

Дужина 
путева у 
км по 
км² 

Република 
Србија  38436 88361 0.43

Општина   484 1202 0.40

 

1.49
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1.35

1.4
1.45

1.5
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1.6

1.65

1.7

Dužina puteva u km po km2

Duzina puteva u km po 1 km2
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Индикатор бр. 
15 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Проценат домаћинстава са 
сигурним приступом води за пиће 

 

Дефинисање 

Показује  укупан  број  домаћинстава  са  сигурним  приступом 
води –  прикључени на  водовод.  Рачуна  се  као  количник броја 
домаћинстава  прикључених  на  водоводну  мрежу  према 
укупном броју домаћинстава x 100 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за 
статистику, публикација – 
годишњак Општине у 
Републици Србији. 

 

 Подаци јавно комуналних 
предузећа. 

Ова  категорија  индикатора  указује  на  начине  и 
остварени  квалитет  производње  и  потрошње 
становништва  и  друштва.  Ови  индикатори 
представљају  мерило  за  достигнути  ниво 
друштвеног развоја као претпоставке за ефикаснији 
и  комплекснији  укупни  социо‐економски  развој. 
Такодје,  они  указују  и  на  степен  (не)подударања 
привредног  и  социјалног  развоја  у  општини. 
Циљеви:  Повећање  квалитета  живљења  и 
привредне основе у општини – укупног благостања. 
Фактори  од  утицаја:  Ниво  привредне  развијености 
општине,  Ниво  буџетске  потрошње  и  јавних 
инвестиција,  Развијеност  инфраструктуре  општине, 
Број домаћинстава 

ВРЕДНОСТИ 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 
16 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 

ИНДИКАТОР: Број становника на један 
објекат друштвених, културних, 
рекреативних активности 

 

Дефинисање  Исказује  се  као  три  показатеља  и  то  као  број  становника  на 
један објекат друштвених, културних, рекреативних активности. 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 

 



163 
 

Израчунава  се  као  количник  укупног  броја  становника  према 
објектима  друштвених;  затим  према  објектима  културних  и 
објектима рекреативних активности. Број објеката према свакој 
категорији се одредјује као: Број друштвених објеката – домова 
културе  и  сл.  објеката;  Број  културних  објеката  (биоскопа, 
позоришта, изложбених сала, и сл); Број рекреативних објеката 
(стадиона, дворана, терена пливалишта, и сл.). Индикатор треба 
упоредјивати  са  сличним  јединицама  или  као  репер  за 
поредјење  користити  регионални,  национални  или 
медјународни ниво.  Реперна  једница упућује и даје могућност 
оцене нивоа развијености. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за 
статистику, публикација – 
годишњак Општине у 
Републици Србији. Подаци 
оделења за друствене 
делатности опстине. 

Друштвено  благостање  становника  општине  се 
може  оцењивати  могућим  приступом  објектима 
друштвених,  културних  и  рекреативних  активности. 
Овај  индикатор представља  елемент оцене развоја 
а  не  раста  општине  и  представља  основну 
претпоставку  за  изградњу  ефикасне  политике 
укупног  социо‐економског  развоја.  Циљеви: 
Повећање квалитета живљења и привредне основе 
у  општини  –  укупног  благостања.  Фактори  од 
утицаја:  Ниво  привредне  развијености  општине, 
Ниво  буџетске  потрошње  и  јавних  инвестиција, 
Развијеност  инфраструктуре  општине,  Број 
домаћинстава. 

ВРЕДНОСТИ 

Општина 
Укупан 
број 

становника 

Број 
друствених 
објеката 

Број 
културних 
објеката 

Број 
објеката за 
рекреацију

Број 
становника 
на један  
друствени 
објекат 

Број 
становника 
на један  
објекат 
културе 

Број 
становника 
на један  

рекреативни 
објекат 

Општина   37172  37 82 15 1004  453 2478
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 17 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: Становништво, Образовање, квалитет живота  

ИНДИКАТОР: Укупни приход домаћинства 

Дефинисање 

Исказује  се  као  неколико  показатеља.  Најзначајнији  је  Укупни 
приход  домаћинства,  из  радног  односа,  нерадни  дохоци  као 
нпр. пензије, инвалиднине, помоћ, итд. као зараде (без пореза 
и доприноса). Рачуна се као однос укупног прихода у динарима 
са  укупним  бројем  домаћинстава  (динара  по  члану 
домаћинства).  Поред  овога,  рачуна  се  и  само  ниво  зарада 
домаћинства  –  радни  дохоци  у  односу  на  укупне  приходе 
домаћинства.  Слично  овоме,  рачунају  се  и  нерадни  –  остали 
приходи домаћинства у односу на укупне приходе домаћинства 
x 100 = % Индикатор се мења често. Треба узимати податке за 
последњу  расположиву  годину  и  поредити  у  временској 
димензији  –  динамици  како  би  се  оцењивао  ниво  и  кретање, 
односно, упоредјиватги са реперним општинама, просецима за 
округ, републику. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за 
статистику, публикација – 
годишњак Општине у 
Републици Србији.  

 

Статистички билтени прихода и 
расхода домаћинстава 
(животни стандард 
становништва). 

Ова  категорија  индикатора  показује  утицај  укупног 
социо‐економског  развоја  на  стање  животног 
стандарда  становништва  посматрано  у 
квантитативном  изразу,  као  и  могућу  перспективу 
посматрано у времену. Циљеви: Подизање нивоа и 
квалитета  извора  прихода  и  животног  стандарда 
становништва  Општине  и  смањење  миграције 
становништва  у  друге,  развијеније  општине  / 
регионе.  Фактори  од  утицаја:  број  становника, 
развијеност  привреде  –  број  предузећа  по 
катгегоријама МСП и велика предузећа,  стопа раста 
економије, наталитет, стопа миграције (емиграције и 
имиграције), стопа морталитета, степен демографске 
старости јединице посматрања.  

 

ВРЕДНОСТИ 

Год 
Укупан 
број 

Годишњи  
приходи 

Годишњи
приходи

Приходи из радног 
односа  Остали приходи 
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Индикатор бр. 17 
алтернативни 

 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Просечна бруто зарада 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

 

Дефинисање 

На основу члана 105 Закона о раду, просечна зарада запосленог 
лица обухвата зараду добијену за рад у редовно радно време, 
повишицу и друге приходе (осим надокнаде за путне трошкове 
и време утрошено на путовање у земљи и иностранству, 
пензијско осигурање, солидарну помоћ, јубиларне премије и 
помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 
запосленог). Просечна зарада запослених се рачуна када се 
укупан збир месечних зарада подели са бројем запослених на 
основу евиденције о запосленима.  

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Статистички годишњак по 
општинама  

Табеле 5.15; 5.16; 5.18 

Укупна вредност просечне зараде служи да 
позиционира регион/општину приликом 
међународног поређења и мери степен регионалног 
богатства. Друга могућност је поређење просечне 
зараде региона/општине са просечном зарадом на 
националном нивоу како би се одредила позиција 
региона у националној економији. Региони који су у 
заостатку ће имати вредности знатно испод нивоа 
националних вредности док ће метрополитски 
региони или главни градови региона надмашити 
национални просек за 110‐120 %. 

ВРЕДНОСТИ  
Просечна 
бруто 

зарада у 
РСД 

2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република 
Србија 

16638  20575  25565  31801  38781 

Општина  8115  10874  13450  16028  20329 
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Prosecna bruto zarada

10,000 Din.
12,000 Din.
14,000 Din.
16,000 Din.
18,000 Din.
20,000 Din.
22,000 Din.
24,000 Din.
26,000 Din.
28,000 Din.

2003 2004 2005 2006 2007

Republicki prosek Opstina

 

 

 

Индикатор бр. 
18 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Учешће корисника 
социјалне заштите у укупном 
становништву (%) 

 

Дефинисање 

Број  корисника  социјалне  заштите  у  односу  на  укупан  број 
становника.  Израчунава  се  као  количник  ове  две  категорије  x 
100.  Индикатор  се  мења  често.  Треба  узимати  податке  за 
последњу расположиву годину и евентуално пратити динамику 
по  годинама.  Индикатор  треба  упоредјивати  са  сличним 
јединицама или као репер за поредјење користити регионални, 
национални или медјународни ниво. Реперна једница упућује и 
даје могућност оцене нивоа развијености. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за 
статистику, публикација – 
годишњак Општине у 
Републици Србији. Подаци 

Ова  категорија  индикатора  показује  утицај  укупног 
социо‐економског  развоја  на  стање  људских 
ресурса, као и перспективу Општине за даљи социо‐
економски  развој.  Циљеви:  подизање  нивоа 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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службе за социјално старање.  економског  развоја  и  као  последице  нивоа  и 
квалитгета  прихода  становништва,  смањење 
сиромаштва  и  подједнаких  услова  за  рад  и  живот 
свих становника општине.   Фактори од утицаја: ниво 
економске  развијености,  ниво  едукације,  ниво 
запослености,  степен  демографске  старости  у 
јединици посматрања.  

ВРЕДНОСТИ 

Укупан број становника 
Број корисника 

социјалне заштите 
Остварено учешће 

(%) Година 

РС  Општина  РС  Општина РС  Општина 

2003. 
7480591  36372 309123 1719 4.13  4.72 

2004. 
7463157  35744 320281 1832 4.30  5.12 

2005. 
7440769  35047 329530 1685 4.43  4.81 

2006. 
7411569  34345 335746 1946 4.53  5.67 

2007. 
7381579  33684 364750 2344 4.94  6.96 

 

 

 

Učešće korisnika socijalne zaštite u ukupnom 
stanovništvu 

3,00%
3,50%

3,00% 3,30%
4,00%4,00%

4,50%
4,00%

4,50% 4,50%

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
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Opstina
Republika Srbija
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Индикатор бр. 
19 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Број становника на једног 
лекара 

 

Дефинисање 

Индикатор  указује  на  квалитет  здравственог  осигурања  у  општини. 
Израчунава се као количник укупног броја становника и укупног броја лекара 
у општини x 100. Индикатор се не мења често. Треба узимати податке за дужи 
временски  период  ради  адекватнијег  поредјења.  Индикатор  треба 
упоредјивати са сличним  јединицама или као репер за поредјење користити 
регионални, национални или медјународни ниво. Реперна  једница упућује и 

даје могућност оцене нивоа развијености. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за 
статистику, публикација – 
годишњак Општине у 
Републици Србији. 
Статистгички билтени 
здравства.  

Ова  категорија  индикатора  указује  на  ниво 
здравствене  безбедности  и  квалитет  пружања 
здравствених  услуга  као  један  од  најзначајнијих 
фактора живота и рада становништва општине,  као 
и  перспективу  општине  за  даљи  социо‐економски 
развој.  Циљеви:  Подизање  нивоа  и  квалитета 
здравствених услуга у општини. Фактори од утицаја: 
број становника, број лекара, стопа наталитета, стопа 
миграције  (емиграције  и  имиграције),  стопа 
морталитета,  територија  јединице  посматрања, 
степен демографске старости јединице посматрања.  

ВРЕДНОСТИ 

Укупан број становника  Укупан број лекара 
Број становника 
на једног лекара Година 

РС  Општина  РС  Општина РС  Општина 

2003 
7480591  36372 20039 95 0.26  0.26 

2004 
7463157  35744 20211 96 0.27  0.27 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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2005 
7440769  35047 19685 97 0.26  0.28 

2006 
7411569  34345 19644 99 0.27  0.29 

2007 
7381579  33684 20066 97 0.27  0.29 
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Broj stanovnika na jednog lekara

Opstina
Republika Srbija

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор бр. 
20 

Циљ бр.……… 

Активност бр… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Учешће правоснажно 

осудјених лица према месту извршења 
кривичног дела у укупном становништву 

 

Дефинисање 
Индикатор  квалитета  живота  и  безбедности.  Рачуна  се  као 
учешће,  количник  правоснажно  осудјених  лица  према  месту 
извршења  кривичног  дела  и  укупног  броја  становника  x  100. 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Индикатор се мења често. Треба узимати податке за последњу 
расположиву  годину  и  евентуално  пратити  динамику  по 
годинама.  Индикатор  треба  упоредјивати  са  сличним 
јединицама или као репер за поредјење користити регионални, 
национални или медјународни ниво. Реперна једница упућује и 
даје могућност оцене нивоа развијености. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за 
статистику, публикација – 
годишњак Општине у 
Републици Србији.  

Ова  категорија  индикатора  показује  утицај  укупног 
социо‐економског  развоја  на  благостање  и 
безбедност  становништва  као  и  перспективу 
општине  за  даљи  и  квалитетнији  социо‐економски 
развој.  Циљеви:  Подизање  нивоа  безбедности  у 
општини и сигурности његовог становништва а тиме 
и  економског  раста  и  развоја  Општине,  смањење 
миграције  становништва  у  друге  општине.  Фактори 
од утицаја: ниво едукације,  културе,  спортског духа, 
број  становника,  стопа  миграције  (емиграције  и 
имиграције),  квалитет  и  ефикасност  организације 
локалне управе. 

 

ВРЕДНОСТИ 

Укупан број становника 

Број осудјених лица 
према месту 
извршења 

кривичног дела 

Учешће 
правоснажно 
осудјених лица 
према месту 
извршења 

кривичног дела у 
укупном 

становништву 

Година 

РС  Општина  РС  Општина РС  Општина 

2003 
7480591  36372 33017 115 0.44  0.35 

2004 
7463157  35744 34239 157 0.46  0.44 

2005 
7440769  35047 36901 183 0.50  0.52 

2006 
7411569  34345 41422 191 0.56  0.54 

2007 
7381579  33684 38694 209 0.52  0.62 
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Индикатор бр. 
20/алтернативни 

 

Циљ бр.……… 

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ 
ЖИВОТА  

ИНДИКАТОР: Регистрован број 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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Активност бр…  кривичних дела по једном становнику 

 

Дефинисање 

 

 

 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Републички Завод за 
статистику, публикација – 
годишњак Општине у 
Републици Србији.  

 

 

ВРЕДНОСТИ 

Укупан број становника 
Регистрован број 
кривичних дела 

Регистрован број 
кривичних дела 

по једном 
становнику 

Година 

РС  Општина  РС  Општина РС  Општина 

2003. 
7480591  36372    

2004. 
7463157  35744    

2005. 
7440769  35047    

2006. 
3711569  34345    

2007. 
7381579  33684    
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Индикатор бр. 21 

Циљ бр.……… 

Активност бр…… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Национални доходак по 
глави становника 

 

Дефинисање 

Бруто национални доходак (Гросс Натионал Инцоме ‐ ГНИ) за разлику 
од домаћег производа који представља меру производње, представља 
меру дохотка. Једнак је бруто домаћем производу умањеном за 
примарни доходак који резидентне јединице плаћају нерезидентним 
јединицама и увећаном за примарни доходак који резидентне 
јединице примају од сектора иностранства. Када се од бруто 
националног дохотка у тржишним ценама одузме потрошња основних 
средстава (амортизација), добија се Нето национални доходак (нет 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Кључна запажања 
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натионал Инцоме ‐  ННИ). Као концепт дохотка значајније је да се 
прикаже у нето изразу тј. после одузимања потрошње основних 
средстава (амортизације).  

 

ННИ по глави становника = Укупан ННИ / број становника у 
посматраној години 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Статистички годишњак по 
општинама 

Стављен у однос са бројем становника указује на 
доходовну снагу у одредјеној години на територији за 
коју се рачуна, односно, степен економске развијености. 
Када се рачуна за ниже нивое користи се за поредјење 
са просечно оствареном величином у земљи  и 
углавном се прати његов тренд. 

 

ВРЕДНОСТИ 
Национални доходак по 

глави становника 
изражен у РСД 

2005.  2006.  2007. 

Република Србија  123473     

Општина  65768     
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Републички завод за статистику. 
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Последњи објављени подаци који се односе на национални доходак у опстинама дати 
су за 2005. годину. 

Кључна запажања 

На основу података може се закључити да је НД пер цапита у општини Књажевац 53% 
од републичког просека. 
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Индикатор бр. 22 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

ИНДИКАТОР:  Структура националног 
дохотка по делатностима 

 

Дефинисање 

Удео  националног  дохотка  приказује  део  националног  дохотка  који 
ствара одређени сектор.  

Удео пољопривреде у % = Укупан ННИ од пољопривреде/Укупан ННИ x 
100 

Удео рибарства у % = Укупан ННИ од рибарства / Укупан ННИ x 100 

Удео рударства у % = Укупан ННИ од рударства /  Укупан ННИ x 100 

Удео...сектора % = Укупан ННИ од осталих сектора/Укупан ННИ x 100 

 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Статистички годишњак по 
општинама  

Приказује  сруктуру  привреде  на  локалном  нивоу  и 
допринос  кључних  сектора.  Може  се  пореди  са 
националним просеком за одређени временски период.  
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 ВРЕДНОСТИ 
Удео пољопривреде у   Удео рибарства у   Удео рударства у  

% у националном дохотку  % у националном дохотку  % у националном 

       дохотку  Прерађивачка индустрија 
Производња и снабдевање 
електричном енергијом 

Грађеви 

Година  РС  Општина  РС  Општина  РС 

Општина 

РС 

Општина 

   РС 

Општина 

РС 

Општина 

2005.  16,99%  43,74%  0,04%  0,00%  4,95%  0,38%  25,48%  26,17%  1,93%  5,69%  7,33%  2,19% 

2006.                                     

2007.                                     

 

Трговина на велико и мало, оправка 

Хотели и   Саобраћај,  Некртетине  Здравствене слуге и 
социјални рад 

Остале 
комуналне, 
друштвене 
и личне 
услуге Година 

РС 

Општина 

РС 

Општ 

ина  РС 

Општи 

на  РС 

Општи 

на  РС 

Општи 

на  РС 

Општи 

на 

2005.  24,70%  13,10%  1,81%  1,78%  10,42%  5,45%  4,24%  1,19%  0,24%  0,31%  0,22%  0,00% 

2006.                                     

2007.                                     

 



180 
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Polj
op

riv
red

a 

Polj
op

riv
red

 R
s

Riba
rst

vo

Riba
rst

vo
 R

S

Rud
ars

tvo

Rud
ars

vo
 R

s

Dela
tno

st

Dela
tno

st

2005 2006 2007

 
 

 

 

 

 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Републички завод за статистику. 

 

Кључна запажања 

 

Највеће учешће у националном дохотку у општини Књажевац има пољопривреда 
(43,74%) И прерађивачка индустрија (26,17%), док је учешће рибарства (0,00%), 
здравствених услуга И социјалног рада (0.31%) И осталих комуналних, друштвених И 
личних услуга (0.00%) незнатан. 
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Индикатор бр. 
23 

Циљ бр.……… 

Активност бр…… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Локацијски коефицијент 
запошљавања 

 

Дефинисање 

Локацијски коефицијент (ЛQ) је индекс којим се врши поређење удела 
неке активности дате области са уделом основне активности или 
удружених активности дате области. За израчунавање било којег 
локацијског квоцијента примењује се следећа формула. У датој 
формули врши се поређење регионалне економије (често је то округ) 
са националном економијом. Локацијски квоцијент се, такође, може 
користити за поређење округа са државом  

Запосленост у региону у 
датој индустрији И за 
дату годину Т 

Запосленост на 
националном ниво у датој 
индустрији И за дату годину 
Т  

Локацијски 
квоцијент = 

Укупна запосленост у 
региону за дату годину 
Т 

/

Укупна запосленост на 
националном нивоу за дату 
годину Т  

Описати тренд за последњих 5 ‐ 6 година.  Израчунајте и 
повезане индикаторе – ЛQ за додатну вредност и за извозну 
оријентисаност. Нека збирни ЛQ представља збир једне 
трећине три појединачна локацијска квоцијента. Објасните 
разлике у односу на национални просек (сектори чији је ЛQ 
знатно изнад 1 и знатно испод 1). Идентификујте кључне 
секторе локалне економије. Упоредите резултате са 
националним просеком и са резултатима конкурената. 

 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Статистички годишњак по 
општинама  

Табеле 5.3; 6.4; 6.5; 16.6 

Што  је  већа  концентрација  додатне  вредности  у 
доминантној индустрији (или три кључна сектора) то је већа 
и осетљивост регионалних економија на глобалну ситуацију 
и  промене  у  оквиру  ових  индустријских  сектора.  Већа 
разноврсност  структуре  локалне/регионалне  економије 
генерално смањује ризик да промене у структури глобалне 
економије  (чији су узроци изван датог региона), а посебно 



182 
 

код индустрије, могу озбиљно дестабилизовати регионалну 
економију.  С  друге  стране,  специјализација  може  донети 
добробит  од  економије  обима  локалној  производњи  која, 
пак,  може  довести  до  веће  продуктивности, 
конкурентности  и  економског  резултата,  тако  да  ове 
индикаторе  треба  проучавати  и  тумачити  са  одређеним 
познавањем  и  разумевањем  глобалних  покретача 
конкурентности  и  њиховим  импликацијама  на  локалном 
нивоу.  
 

ВРЕДНОСТИ 
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Локацијски 
квоцијент 

запошљавања 

/ Година  Пољопривреда  Рибарство 

вађење 
руда и 
камена 

прерађивачка 
индустрија 

Производња 
електричне 
енергија , 
гаса и воде  грађевинсраство 

трговина 
на 

велико и 
мало, 

оправка 

2003.  346  0  20  3700  235  264  360 

2004  377  0  1  3616  252  294  607 

2005  351  0  1  3417  248  327  598 

2006  336  0  1  3156  237  283  497 

2007  344  0  4  2856  230  275  565 

 

. 

Локаци
јски 

квоциј
ент 

запош
љавањ

а 
саобраћај, 

складиштење и везе 
финансијско 
посредовање 

послови с 
некретнинама

, 
изнајмљивањ

е 

државна 
управа и 
социјално 
осигурање  образовање 

здравствен
и и 

социјални 
рад 

друге 
комун
алне, 
друшт
вене и 
личне 
услуге 

/ 
Година 

хотели 
и 

рестор
ани             

 

2003.  58  161  48  16  260  416  686  30 

2004  66  179  18  80  266  444  698  52 

2005  59  168  29  109  255  453  690  60 

2006  56  147  20  102  234  429  633  58 

2007  55  154  23  83  234  453  629  72 
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Републички завод за статистику. 

 

Кључна запажања 

 

На основу наведених података може се закључити да се смањује број запослених у 
прерађивачкој индустрији, иако је још увек највеће учешће запослених управо у 
прерађивачкој индустрији. Број запослених у трговини и пружању услуга поправке се 
повећава, такође и у пословима са некретнинама, образовању и комуналним услугама. 
Смањује се број запослениху државној управи и социјалном осигурању и здравству. 
Број запослених у пољопривреди је вбез већих промена.  
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Индикатор бр. 24 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Површина пословног простора 

на 1000 становника изграђена претходне 
године  

 

Дефинисање 

Индикатор се мери бројем м² завршеног пословног простора на 1000 
становника.  

 

Површина пословног простора на 1000 становника (м²/1000 ст.) = Укупан 
број м² завршеног пословног простора / 1000 становника. 

 

Описати тренд за последњих 4 ‐ 6 година. Упоредите своје податке са 
националним просеком и конкурентима. Објасните разлике у односу на 
национални просек. Дајте податке и за повезане индикаторе. Опишите 
најважније инвеститоре (власт, пословна заједница, приватни сектор).   

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Јавна предузећа на локалном 
нивоу 

 

Статистички годишњак по 
општинама 

Индикатор показује раст интензитета пословних 
активности. Може се користити за поређења међу 
општинама, регионима или са националним нивоом.  

ВРЕДНОСТИ 
Површина пословног 
простора завршеног 
дате године на 1000 

2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 
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становника 

Република Србија           

Општина           
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 Кључна запажања 
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Индикатор бр. 25 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Обим унутрашњих СДИ по 

глави становника  

 

 

Дефинисање 

Стране директне инвестиције (СДИ) се дефинишу као 
компаније пореклом из једне државе које праве физичке 
инвестиције у изградњу фабрика у другој држави. Ова 
дефиниција се може проширити како би обухватила и 
инвестиције учињене за преузимање дугорочних интереса у 
предузећима која своје операције спроводе ван економије из 
које потиче инвеститор. СДИ однос чине предузеће родитељ и 
страна подружница који заједно чине мултинационалну 
корпорацију. Како би се квалификовале за СДИ, инвестиција 
мора да омогући предузећу родитељу контролу над својом 
страном подружницом. ММФ, у овом случају, под контролом 
подразумева власништво над 10% или више обичних деоница 
или право гласа у неком повезаном предузећу или еквивалент 
томе у неком предузећу које није део корпорације; мање 
власничке деонице су познате као портфолио инвестиције.   

 

Описати тренд за последњих 6 година. Упоредите своје податке 
са националним просеком и конкурентима. Израчунајте и 
повезане индикаторе. Идентификујте најважније инвеститоре – 
држава, привредна грана, преузимање/удруживање 
капитала/Греенфиелд инвестиције. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Статистички годишњак по 
општинама  

Табела 10.6 

Обим СДИ по глави становника показује интензитет 
активности транснационалних компанија у региону. 
Већина страних предузећа може да бира различите 
регионе широм Европе (а и широм света) у које ће 
лоцирати своје подружнице. У том контексту, велики 
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прилив СДИ по глави становника може да значи да је 
тај регион веома интересантан за стране 
инвеститоре. Иако страна предузећа представљају 
кључни елемент економског реструктуирања у пост‐
комунистичким државама, не може се направити 
једноставна узрочна повезаност између обима 
прилива СДИ по глави становника и карактера 
економског развоја у региону. Значајна зависност од 
СДИ може утицати на развој региона и у негативном 
смислу (посебно гледано дугорочно). Шта више, 
концентрација СДИ у одређеним регионима је врло 
често подржана од стране владе.   

ВРЕДНОСТИ 
СДИ по 
глави 

становника 
изражен у 

РСД 

2003.  2004.  2005. 

 

 

2006. 

2007. 

Република 
Србија 

     
   

Општина           
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Нема доступних података. 
 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 26 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Број регистрованих привредних 
субјеката на 1000 становника  

 

 

Дефинисање 

Привредни субјекти су облици организовања дефинисани Законом о 
привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 125/2004), 
Законом о предузећима (Службени гласник СРЈ, бр. 29/96), Законом о 
задругама (Службени гласник СРЈ, бр. 41/96), Законом о банкама и 
другим финансијским организацијама (Службени гласник СРЈ, бр. 
24/96), Законом о берзама, берзанском пословању и берзанским 
посредницима (Службени гласник СРЈ, бр. 90/94) и Законом о 
осигуравајућим друштвима (Службени гласник СРЈ, бр. 30/96). 

 

Описати тренд за последњих 6 ‐ 10 година. Упоредите своје податке 
са националним просеком и конкурентима.  Прикажити структуру 
запослености и структуру регистрованих привредних субјеката по 
секторима. Дајте податке о порезима које плаћају локална 
предузећа. Објасните разлике у односу на национални просек. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Статистички 
годишњак по 
општинама  

Табела 3.12 

Број регистрованих привредних субјеката је важан фактор који 
указује на економску снагу региона/општине. Међутим, додатне 
варијабле су неопходне како би се добила шира слика. МСП 
(предузећа са мање од 250 запослених) се поимају као 
стабилизирајући фактор економије. Иако МСП представљајују 
фактор стабилизације локалне /регионалне економије, велика 
предузећа имају незаменљиву улогу у развоју локалне/регионалне 
економије. Предузетници који су у систему ПДВ‐а могу се пратити 
јер се тиме гарантује да су ова предузећа сасвим извесно активна 
(док код других предузећа велики број може бити и не‐активан).  
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ВРЕДНОСТИ 
Бр. регистрованих 

привредних субјеката на 
1000 становника 

2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република Србија           

Општина           
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Нема доступних података. Кључна запажања 
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Индикатор бр. 27 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Нето број нових предузећа на 
1000 предузећа  

 

Дефинисање 

(Број новооснованих предузећа – Број угашених предузећа) 
подељен са укупним бројем предузећа (изражено у хиљадама). 

 

Описати тренд за последњих 6 ‐ 10 година. Упоредите своје 
податке са националним просеком и конкурентима.  Пратите 
тренд раста неактивних привредних субјеката. Објасните 
разлике у односу на национални просек. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Статистички годишњак по 
општинама  

 

Овај индикатор описује други феномен. Прво, он може 
дати прецизне податке у вези са 
локалним/регионалним циклусом економије. 
Различите фазе локалне/регионалне економије се 
јасно оцртавају у процесу оснивања и затварања 
предузећа. Баланс између ова два процеса може да 
укаже на континуирану циклусну фазу или 
континуирану структуралну промену у 
локалној/регионалној економији. Друго, дугорочно 
стање баланса у нето броју нових предузећа може да 
укаже на опадање/раст социо‐економског развоја 
региона. И треће, интензите једног или другог процеса 
може да укаже или на динамично или на ригидно 
пословно окружење.  

ВРЕДНОСТИ 
Нето бр. нових 
предузећа на 
1000 предузећа 

2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

 

Нема доступних података. 

Кључна запажања 
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Индикатор бр. 28 

Циљ бр.……… 

Активност бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ИНДИКАТОР: Укупна активност, стопа 
запослености и незапослености  

 

Дефинисање 

Стопа активности представља проценат активног становништва у 
укупном становништву од 15 година и више.  

Стопа запослености представља проценат запослених лица од 
укупног броја становништва од 15 и више година.  

Стопа незапослености представља проценат незапослених лица од 
укупног броја активног становништва.   

Активност. Пописом становништва, као и у другим значајним 
статистикама, становништво се дели на активно становништво, лица 
са сопственим приходом и издржавана лица. Активно 
становништво чине лица од 15 и више година која се баве својим 
занимањем, незапослена лица која су у потрази за запослењем и 
лица која привремено не обављају своје запослење јер су на паузи 
због служења војне обавезе (активна лица која се не баве својим 
занимањем). Занимање подразумева спровођење одређене 
делатности од које се живи. Категорија лица са сопственим 
примањима састоји се од лица која се не убрајају у категорију 
активног становништва, али имају редовне приходе за живот, као 
што су: пензије (старосне, инвалидске, породичне, итд.), приходи 
од некретнина (издавање објеката за становање, кућа, земљишта, 
пословних објеката, итд.), и други лични приходи (инвалиднина, 
социјална помоћ, алиментација, стипендије, итд.). Издржавана 
лица  су сва лица без сопствених средстава за живот или са 
недовољним средствима за живот и издржавају их родитељи, 
супружници, рођаци или друге особе укључујући и правна лица.  

 

Опишите стопу активности, стопу запослености и незапослености у 
последњих 6 – 10 година. Упоредите своје податке са националним 
просеком и конкурентима. Опишите структуру незапослености. 
Објасните разлике у односу на национални просек 
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Извори података  Институционални и правни контекст 

Статистички годишњак по 
општинама  

Табеле 4.12; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 
5.11 

Ове индикаторе би требало заједно тумачити како би 
се добила општа макроекономска слика о условима 
тржишта радне снаге на регионалном нивоу. 
Запосленост и стопа активности указују на величину 
регионалне економије у смислу доступне радне 
снаге и показују интензитет којим локално 
становништво учествује у економији. Не треба 
посебно објашњавати значење стопе 
незапослености.  

 

ВРЕДНОСТИ  
Стопа 

незапослености  2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република Србија  19%  19%  19%  19%  19% 

Општина  19%  19%  19%  19%  19% 

 

Додати сличне табеле и за стопу запослености и стопу активности.  

 

Стопа 
запослености  2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

Република Србија  36%  36%  36%  36%  36% 

Општина  35%  35%  35%  35%  35% 
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Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Републички завод за статистику.  

 

Кључна запажања 

Дате стопе су добијене на основу података из пописа страновништва из 2002. године. 
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Индикатор бр. 29 

Циљ бр.……… 

Активност 
бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

ИНДИКАТОР: Фискални капацитет 
општине – Остварење изворних прихода 
(фискалних облика) по глави становника 

 

Дефинисање 

Утврђивањем  категорије  изворних  прихода,  јединицама 
локалне  самоуправе  у  Републици  Србији  омогућено  је  да,  у 
зависности  од  своје  финансијске  снаге,  односно  фискалног 
капацитета  којег  поседују,  могу  самосталним  увођењем 
пореских,  али  и  остваривањем  непореских  облика  јавних 
прихода,  финансирати  изворни  делокруг  јавних  послова. 
Фискални  капацитет  представља  способност  да  се 
употребом  различитих  инструмената  пореске  политике 
оствари  одређен  износ  буџетских  прихода  неког  јавно‐
правног  ентитета.  Фискални  капацитет  зависи  од 
достигнутог  степена  материјалног  богатства  општине 
или  града,  односно  од  обима  и  структуре  пореске  основице 
на  коју  се  може  прописивати  одређена  пореска  обавеза  и 
остваривати  јавни  приходи.  Већа  снага  фискалног 
капацитета  ствара  могућност  за  обезбеђење  више 
средстава  у  буџету  из  кога  се  може  финансирати 
стратешки  развој  општине  или  града. Његова  снага  пружа 
могућност  и  за  улазак  у  процес  задуживања,  односно 
коришћења механизма  додатног «ушприцавања»  средстава 
којим  ће  се  убрзати  реализација  планираних,  али  и 
завршетак  започетих  инвестиционих  активности  у 
заједници.  По  истом  институционалним  оквиром,  фискални 
капацитет може представљати поуздан индикатор који ће 
указивати  на  достигнути  степен  и  динамику  пада/раста 
материјалног  богатства  општине  или  града  у  одређеном 
временском периоду. 

Опишите  и  анализирајте  показатеље  у  последњих  пет 
година.  Препорука  је  да  се  користе  остали  корелациони 
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индикатори.  У  том  смислу,  могу  се  описати  и  анлизирати 
показатељи  који  су  везани  за  кретање  остварења:  1) 
прихода  од  пореза  на  имовину  (на  непокретности)  по  глави 
становника, 2)  уступљених пореза по глави становника и 3) 
пореза  на  зараде  по  глави  становника.  Поред  тога,  ове 
резултате  можете  компарирати  са  осталим  општинама 
или  градовима  у  Србији  које  имају  сличне  демографске  и 
социо‐економске  карактеристике.  Опишите  (утврдите) 
разлике. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

Одлуке о завршним рачунима 
буџета за 2003., 2004., 2005., 
2006 и 2007. годину. 

Општинама  и  градовима  у  Србији  је,  преко 
утврђивања права на остварење изворних прихода, 
дат одређен степен фискалне аутономије, која је, у 
односу на претходни период, ојачана “превођењем” 
пореза  на  имовину  (на  непокретности)  међу 
изворне  приходе  локалних  власти,  али  и  преносом 
права  на  вршење  послова  њиховог  пореског 
администрирања  (видети чланове 6, 8 и 61  Закона 
о  финансирању  локалне  самоуправе).  По  Закону  о 
финансирању  локалне  самоуправе,  следеће  врсте 
прихода  могу  се  узети  као  фискални  облици 
прихода  (фискалитети)  којим  се  може  мерити 
фискални капацитет општине или града: 

1. порез на имовину (на непокретности); 

2. локалне комуналне таксе; 

3. накнада  за  коришћење  грађевинског 
земљишта; 

4. накнада  за  уређивање  грађевинског 
земљишта; 

5. приходи по основу самодоприноса. 

Употребом  изворних  прихода,  оне  могу 
остваривати  своје,  како  краткорочне,  тако  и 
дугорочне циљеве: увођењем фискалних обавеза или 
пружањем  олакшица  по  том  основу,  имају  полуге 
којим  могу  утицати  на  временски,  просторни, 
распоред  по  делатностима  и  зонама  одређених 
економских  и  неекономских  активности  што  се 
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одвијају  на  њиховом  подручју  ‐  њима  се  могу  и 
интернализовати  одређени  негативни  екстерни 
ефекти,  кориговати  урбанистичка,  комунална  и 
друга  постојећа  решења,  али  водити  и  дугорочна, 
развојна политика локалне заједнице.  

ВРЕДНОСТИ 
 

    2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 

1 

Укупно 
остварење 
фискалних 
облика 
изворних 
прихода  

68626000  45097000  32303000  36212000  44995000 

2 
Број 
становника 

36372  35744  35047  34345  33684 

3 

Приход по 
глави 
становника 
(1/2) 

1886,78  1261.66  921.71  1054.36  1335.75 
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Индикатор бр. 30 
Циљ бр.……… 
Активност 
бр……… 

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

ИНДИКАТОР: Степен задужености 
општине  

 

Дефинисање 

Задуживање је посебан облик дужничко‐поверилачког односа у 
коме  неки  субјект  врши  узимање  средстава  од  других 
приватно‐правних  или  јавно‐правних  ентитета  ради 
финансирања  или  реализације  одређених  циљева,  уз  услов  да 
се позајмљена  средства,  након истека одређеног  временског 
периода,  врате  повериоцу  уз  плаћање  одређеног  износа 
камате.  По  правилу,  држава  се  задужује  да  би  у  датом 
временском року отклонила неравнотежу која може настати 
између  приходне  и  расходне  стране  њеног  буџета,  за 
финансирање  ванредних,  непредвиђених  догађаја  и  расхода 
који могу  настати по том основу,  за  улагање  у  инвестиције 
чијом  реализацијом  ће  се  створити  бољи  економски,  али  и 
други  услови  за  живот  и  рад  грађана,  односно  привредних 
субјеката,  као  и  за  улагања  у  друге  намене  или  пројекте 
којима  ће  се  подстицати,  односно  стварати  предуслови  за 
бржи  развој  земље.  Из  «пресека»  искустава  развијених 
земаља, јединце локалне самоуправе могу се задуживати само 

Напомене у вези са индикатором – чињенице и подаци 

Извор: Одељење за буџет и финансије Општинске управе Књажевац. 

Кључна запажања 

Изворни приходи по глави становника се смањују до 2005. године, од када се примећује 
пораст прихода по главни становника у номиналном износу. 



201 
 

за  покривање  капиталних  јавних  расхода.  Поред  овог  вида 
задужења,  јединицама  локалне  самоуправе  се  може 
дозволити  и  задуживање  ради  покривања  дефицита текуће 
ликвидности.  Степен  задужености буџета  јединице  локалне 
самоуправе  указује  на  то  колико  носиоци  политике  имају 
«простора»  за  узимање  додатних  средстава  којим  се  могу 
реализовати  одређени  капитални  пројекти  који  ће  бити  у 
функцији  остварења  стратешких  или  развојних  циљева 
општине/града. 
 
Анализирајте  показатеље  расположиве маргине  задужења  у 
наредних  пет  година.  Препорука  је  да  се  користе  остали 
корелациони  индикатори.  У  том  смислу,  могу  се  описати  и 
анлизирати  показатељи  који  су  везани  за  остварење  или 
процену  остварења:  1)  процента  суфицита  текућег  дела 
буџета,  2)  процента  учешћа  изворних  прихода  у  остварењу 
буџета,  3)    процента  учешћа  уступљених  прихода  у 
остварењу  буџета,  4)    кретања  остварења  уступљених  и 
изворних  прихода  по  глави  становника  у  последњих  пет 
година и 5) процента учешћа наменских прихода у буџету. 

 

Извори података  Институционални и правни контекст 

- Одлука о завршном рачуну 
буџета за 2008. годину. 

- Подаци  општинске  или 
градске  службе  за трезор 
о  обиму  и  структури 
задужености буџета. 

- Одлука  о  буџету  за  2009. 
годину. 

- Меморандум  о  буџету  за 
2009.  и  наредне  две 
фискалне године. 

- Пројекција  приихода  и 
примања  буџета  за 
период  од  2009.  до‐2013. 
године. 

 

Законом  о  јавном  дугу  (видети  чланове  33‐38) 
регулисани  су  услови  и  висина  задужења  локалне 
самоуправе  у  Републици  Србији.  У  току  буџетске 
године,  задуживање  за  финансирање  дефицита 
краткорочне  ликвидности  не  сме  прећи 5%  укупно 
остварених прихода буџета у претходној години. С 
друге  стране,  извршено  је  раздвајање  у 
утврђивању  висине  укупног  дуга  и  дозвољеног 
износа  отплате  ануитета  у  једној  буџетској 
години: а)  износ неизмиреног дугорочног задужења 
за капиталне инвестиционе расходе не може бити 
већи  од  50%  укупно  остварених  текућих  прихода 
буџета  општине/града  у  претходној  години;  б) 
износ  главнице  и  камате  који  доспева  у  свакој 
години на сва неизмирена дугорочна задуживања не 
може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода  буџета  општине/града  у  претходној 
години.  Поред  узимања  кредита,  јединицама 
локалне  самоуправе  дато  је  право  да  се  могу 
задуживати и емитовањем хартија од вредности. 
Ово право дато је под условом да те хартије могу 
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искључиво  куповати  Република  Србија  и 
финансијске  институције  под  које  спадају  банке, 
друштва  за  осигурање,  брокерско‐дилерска 
друштва,  пензиони  фондови,  инвестициони 
фондови и штедионице. 

Имајући у виду да задуживање локалне самоуправе 
има превасходно капитални карактер, средствима 
јавног  зајма  може  да  се  реализује  финансирање 
изградње,  одржавања и реконструкције  комуналне 
инфраструктуре,  објеката  и  опреме  у  области 
образовања,  културе,  спорта,  рекреације, 
здравства,  социјалне  заштите  и  других  потреба 
од  капиталног  интереса  за  заједницу,  које  су,  пре 
свега,  утврђене  у  оквиру  изворних  надлежности 
локалних  власти.  Задуживање  ради  покривања 
дефицита  текуће  ликвидности  има  краткорочан 
карактер  –  средства  се  морају  вратити  у  истој 
буџетској години у којој су узета.  

ВРЕДНОСТИ 
 

    2009.  2010.  2011.  2012.  2013. 

1 

Остварење или 
процена 
остварења 
ТЕКУЋИХ 

прихода буџета 
за посматрану 
буџетску годину 

471233000 489082000 523318000 560000000  599200000

 

2.1 

15% остварења 
или процене 
остварења 
текућих 

прихода буџета 
за посматрану 

70684950  73362000  78498000  84000000  89880000 
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буџетску годину 

(1 X 15 / 100) 

2.2 

Износ главнице 
и камате који 
доспева у 

посматраној 
години 

11870176  11128873  86992640  1038878  0 

2.3 

РАСПОЛОЖИВА 
СРЕДСТВА У 

АПСОЛУТНОМ 
ИЗНОСУ 

(2.1 – 2.2) 

58814774  62233127  69805360  82961122  89880000 

2.4 

РАСПОЛОЖИВА 
СРЕДСТВА У 
РЕЛАТИВНОМ 

ИЗНОСУ  

‐  

% УКУПНИХ 
ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА 
БУЏЕТА 

(2.3 / 1 X 100 ) 

12.48%  12.72%  13.34%  14.81%  15% 

             

3.1 

50% остварења 
или процене 
остварења 
текућих 

прихода буџета 
за посматрану 
буџетску годину 

(1 X 50 / 100) 

235616500 244541000 261659000 280000000  299600000

3.2  Укупан износ 
неизмиреног 

32730567  20860391  9731518  1038878  0 
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дугорочног 
задужења 

буџета општине 
или града за 
капиталне 

инвестиционе 
расходе 

3.3 

РАСПОЛОЖИВА 
СРЕДСТВА У 

АПСОЛУТНОМ 
ИЗНОСУ 

 (3.1 – 3.2) 

202885933 223680609 251927482 278961122  299600000

3.4 

РАСПОЛОЖИВА 
СРЕДСТВА У 
РЕЛАТИВНОМ 

ИЗНОСУ  

‐  

% УКУПНИХ 
ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА 
БУЏЕТА 

 (3.3 / 1 X 100 ) 

43.05%  45.73%  48.14%  49.81%  50% 
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