
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
    Одлуке  о изменама  и  допунама 

Одлуке о буџету општине Књажевац  за 2018. годину         
 
 

 Ребаланс буџета је, према дефиницији уређеној чланом 2. Став 1. Тачка  30) 
Закона о буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број  54/2009 , 73/2010 , 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 
103/2015,  99/2016 и 113/2017), промена одлуке о буџету локалне власти у току буџетске 
године, којом се мења, односно допуњује буџет.  Чланом 63. Закона предвиђено је да се 
ребалансом буџета врши усклађивање прихода и расхода буџета на нижем, вишем или 
истом нивоу.  

Одлука  о буџету општине Књажевац за 2018.годину, која је  донета  на седници 
Скупштине  одржаној  19.12.2017. године, претрпела је једну измену и допуну  ради 
евидентирања прихода опредељеног од  Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања  у износу од 7.971.220 динара, чиме је укупан буџет општине Књажевац 
за 2018. годину  утврђен  у износу од 1.043.704.426 динара, од чега средства буџета 
износе  1.005.172.474  динара, а средства корисника из осталих извора 38.531.952 
динара. 

 
Другим ребалансом буџета врши се усклађивање прихода и расхода буџета на 

истом нивоу, што значи да се висина буџета  утврђена првим ребалансом, не мења.  
 
Овим ребалансом врши се усклађивање,  односно прерасподела средстава која су 

одлуком о буџету   опредељена  за  финансирање месних заједница на територији 
општине Књажевац.  За  финансирање 73 месне заједнице одлуком о буџету била су 
планирана буџетска средства   у  износу од  20.976.250 динара. 

 Месне заједнице су индиректни корисници буџетских средстава  који су у обавези 
да, у поступку  израде одлуке о буџету,  доставе своје предлоге  финансијских  планова, 
на основу којих се планирају средства у буџету и на тај начин ствара  основ за 
извршавање њихових финансијских планова. 

Велики  је број месних заједница, бројне су и  разноврсне потребе грађана у 
месним заједницама, па су и средства исказана у предлозима финансијских планова 
значајно премашила могућности буџета општине, односно премашила планирани износ 
од  20.976.250 динара. 

Из тог разлога детаљно су анализирани  сви захтеви месних заједница, извршен је 
излазак на терен, тј. обилазак  месних заједница, обављени су разговори  са 
председницима  савета месних заједница и договорени су и утврђени  приоритетни 
циљеви за извршавање у оквиру планираних буџетских средстава.  

 Због тога што су месне заједнице индиректни корисници буџетских средстава  
њихови расходи се планирају и извршавају према економским класификацијама,  односно 
према врсти трошка, из ког разлога су овим ребалансом усклађени износи у оквиру 
раздела  5-Општинска управа, програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност  0602-0002- функционисање месних заједница. Осим  што је извршена 
прерасподела  20.976.250 динара, са позиције текуће  буџетске резерве додато је још 
1.400.000 динара, тако да је за функционисање месних заједница укупно опредељено 
22.376.250 динара. 

Поред ових средстава планираних у оквиру програмске активности која се односи 
на  функционисање месних заједница, значајна средства  опредељена су и за поправку и 
реконструкцију домова културе  код неколико месних заједница,  с тим да су ова средства 



планирана код Општинске управе на економској класификацији  425-текуће поправке и 
одржавање, због тога што су домови културе у јавној својини општине,  која се и стара о 
њима, а даје их на коришћење месним заједницама. 

 
Такође, овим ребалансом повећана су  средства за финансирање Агенције за 

развој општине Књажевац за 10.000.000 динара због  стварања  техничких и других 
услова  за реализацију  статусне промене припајања са Јавним предузећем  „Спортско -
туристички ресурси  Књажевац“.   За исти износ  смањена су средства планирана за 
реализацију програма  14-Развој спорта и омладине, јер за толико неће бити реализовани 
годишњи програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта. 

 
 
 
Општинско веће општине Књажевац  је на својој седници утврдило Предлог одлуке 

о изменама одлуке о буџету општине Књажевац за 2018. годину  и предлаже Скупштини 
општине усвајање одлуке као у предлогу. 
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