KAKO
се троше
наше
паре?

Одакле
долази
новац за
буџет?

Који су
најважнији
пројекти у 2017?

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

ГРАЂАНСКИ

ГраЋани

администрацијА

ВОДИЧ
КРОЗ БУЏЕТ 2017

здравство

Буџетски корисници

образовање

Како могу
да утичем
на буџетски
процес?

Како настаје буџет ОПШТИНЕ?
БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

БУЏЕТ општине
ОКВИР
У КОМЕ СЕ
ПЛАНИРА
БУЏЕТ

КО УЧЕСТВУЈЕ
У ИЗРАДИ БУЏЕТА?

ОПШТИНСКА ВЛАСТ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

ГРАЋАНИ
И ЊИХОВА
УДРУЖЕЊА

Закони и прописи
Стратешки циљеви развоја ОПШТИНЕ
Економска ситуација у земљи и окружењу
Остварење прошлогодишњих буџета
Потребе буџетских корисника
Започети пројекти из ранијих година
Процена кретања најважнијих група прихода
Обавезе по постојећим кредитима

Како се пуни ОПШТИНСКА каса?
буџет ОПШТИНЕ

908.811.518

+

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
НАШЕ ОПШТИНЕ У 2017. ГОДИНИ

сопствени приходи
буџетских корисника

37.059.006

БУЏЕТ СЕ ПУНИ НОВЦЕМ ОД:

=

Остали
приходи

примања од
продаје нефинан.
имовине

динара

динара

30.017.582

Укупни јавни
приходИ КЊАЖЕВЦА

945.870.524

28.752.866

Приходи од пореза

945.870.524

Донације,
помоћи и
трансфери

Укупни приходи и примања

438.681.070
динара

сопствени
приходИ буџетских
корисника

37.059.006
динара

непорески
приходи

73.140.000
динара

338.220.000
динара

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ
ТРОШКОВИ ОПШТИНЕ
У 2017. ГОДИНИ
укупни расходи и издаци

945.870.524

На шта се троши новац?
Расходи за запослене

Субвенције из буџета

донације и трансфери

Сви трошкови за запослене, како у управи
тако и код буџетских корисника

Одобравају се јавним и приватним
предузећима кроз капиталне пројекте
и подршку новом запошљавању
и оспособљавању

РАСХоди за запослене

Коришћење роба и услуга

Социјална заштита

коришћење роба и услуга

379.961.668
73.717.140

172.323.826

издаци за нефинансијску имовину

Стални трошкови, путни трошкови, услуге по
уговору, специјализоване услуге, трошкови
материјала и текуће поправке и одржавање

субвенције

Донације, дотације и трансфери

84.346.320

72.290.000
социјалнА заштитА

52.307.570

ОСТАЛИ РАСХОДИ

100.924.000
РЕЗЕРВЕ

10.000.000

Трошкови које општина Књажевац
има за исплату дотација и трансфера
осталим нивоима власти

Остали расходи
Дотације невладиним организацијама,
политичким странкама, порези, ПДВ,
таксе, новчане казне и пенали

Отплата камата и главнице
Трошкови отплате узетих кредита из
ранијих година

Трошкови исплате социјалне помоћи за
различите категорије становништва

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

Издаци за нефин. имовину
Трошкови за основна средства (зграде
и грађевинске објекте, машине и опрему,
земљиште и слично) која су у власништву
општине

Шта се променило у односу на 2016?
37.133.603

Укупни ПЛАНИРАНИ трошкови
смањени су за

37.133.603

-

Укупни ПЛАНИРАНИ јавни приходи
смањени су за

ПОВЕЋАНИ СУ

+

СМАЊЕНИ СУ

-

ПОВЕЋАНИ СУ

+

СМАЊЕНИ СУ

Пренета средства из претходних година
(суфицит)

Порески приходи

Коришћење роба и услуга

Расходи за запослене

Непорески приходи

Остали расходи

Субвенције

Меморандумске ставке
за рефундацију расхода

7.084.566

Резерве

Социјална заштита из буџета

2.106.109

Примања од продаје
нефинансијске имовине

30.053.866

Примања од продаје
финансијске имовине

400.000

Донације и трансфери

17.617.624

81.840.000
4.696.767
774.435

17.455.512

16.807.868

9.755.956

14.760.832
13.631.930

Донације и трансфери

5.717.066

Издаци за набавку
нефинансијске имовине

34.615.765

У 2017. години највише новца
из буџета биће издвојено
за следеће програме

Програмско троШење У 2017.

НАЗИВ ПРОГРАМА
програм 1	Урбанизам и просторно планирање		
програм 2 Комуналне делатности		
програм 3	Локални економски развој		
програм 4	Развој туризма		
програм 5	Развој пољопривреде		
програм 6	Заштита животне средине		
програм 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
програм 8	Предшколско васпитање		
програм 9	Основно образовање		
програм 10	Средње образовање		
програм 11	Социјална и дечија заштита		
програм 12	Здравствена заштита		
програм 13	Развој културе		
програм 14	Развој спорта и омладине		
програм 15	Опште услуге локалне самоуправе		
програм 16	Политички систем локалне самоуправе		
УКУПНО		

ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
52.607.700			
87.500.000			
9.500.000			
10.866.680			
26.217.682			
22.001.650			
131.364.320			
98.949.879			
37.446.940			
16.713.000			
55.887.250			
29.000.000			
94.366.453			
44.500.000			
201.469.660			
27.479.310			
945.870.524			

%учешЂа у укупним
расходима
5,6%
9,3%
1,0%
1,1%
2,8%
2,3%
13,9%
10,5%
4,0%
1,7%
5,8%
3,1%
10,0%
4,7%
21,3%
2,9%
100%

најважнијИ пројекТИ у 2017.
10.000.000
3.000.000

1. Уређење трга Кеј Димитрија Туцовића
2. Изградња језера “Језава”

3. Изградња степеништа од Књаза Милоша према СУП-у и Катастру

800.000
13.416.320

4. Изградња паркинга код Геронтолошког центра
5. Капитално одржавање улица у граду

20.159.000
7. Капитално одржавање зграда
4.500.000
УКУПНО:
54.275.320
6. Пројектно планирање

2.500.000

Партиципативно буЏетирање
Партиципативно буџетирање (ПБ)
је демократски процес у којем
чланови локалне заједнице
директно одлучују како ће
БИТИ ПОТРОШЕН део новца
из локалног буџета.

Зашто ЈЕ ВАЖНО ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ?
утиче на већи степен поверења између грађана и власти
доприноси већем укључивању грађана у јавни живот, доношење одлука
расподелу и надзор над јавним фондовима
поспешује транспарентност јавне администрације и ефикасност у потрошњи јавног новца
едукује грађане кроз стицање нових знања и вештина

Партиципативно буЏетирање
ОВАКО СУ ГРАЋАНИ ГЛАСАЛИ:

Приликом припреме
буџета за 2017. годину
било је 2700 гласова.
Највише гласова добило
је ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ

Прихватилиште за псе

56,4%

Бесплатан спорт за децу у клубовима
Адреналин парк на Јевику		
Споменик Драгољубу Алексићу
Клизалиште

1,0%

40,0%

1,5%
1,1%

ваЖни ТЕЛЕФОНИ
OПШТИНА КЊАЖЕВАЦ....................019/731-623, 731-633, 731-639
МЗ Трговиште...................................................................................019/738-611
МЗ Минићево...................................................................................019/769-209
МЗ Кална..........................................................................................019/760-315
Туристичка организација.................................................................019/735-230
Предузеће за развој, изградњу и урбанизам...................019/731-533, 731-015
ЈКП “Стандард”.................................................................019/731-112, 731-190
ЈКП “Топлана”...................................................................019/730-317, 730-318
ЈП “Спортско - туристички ресурси”...............................................019/730-570
Завичајни музеј................................................................019/731-407, 730-665
Дом културе.....................................................................................019/731-804
Народна библиотека “Његош”..........................................019/730-153, 733-157
ПУ “Бајка”........................................................................................019/731-425
ОШ “Вук Караџић”...........................................................................019/731-324
ОШ “Димитрије Тодоровић- Каплар”................................................019/731-004
ОШ “Дубрава”..................................................................................019/738-183
ОШ “Младост”..................................................................................019/731-620
ОМШ “Предраг Милошевић”............................................................019/732-911
Техничка школа...............................................................................019/731-054
Гимназија.........................................................................................019/732-620

Општина Књажевац се захваљује својим грађанима који су учествовали у
пројекту Партиципативно буџетирање и тиме утицали на расподелу
дела буџета наше општине за 2017. годину.
Позивамо све грађане да се укључе у буџетске процесе и допринесу
транспарентнијем раду јавне управе у будућности.

