ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о измени и допуни
Одлуке о буџету општине Књажевац за 2019. 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, 113/2017 и 95/2018), 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.
Одлуком о буџету општине Књажевац за 2019.годину, која је донета на седници
Скупштине одржаној 18.12.2018. године, планирани су приходи и примања и расходи и
издаци у износу од 1.180.424.536 динара, при чему средства буџета износе 1.166.558.536
динара, а средства корисника из осталих извора 13.866.000 динара.
Овим ребалансом буџета повећава се укупан обим буџета на износ од
1.234.907.954 динара, у чему су буџетска средства 1.221.041.954 динара, док
су средства корисника из осталих извора остала непромењена и износе 13.866.000 дин.
Задњих дана децембра 2018. године општина Књажевац примила је наменска
средства из Републике ( трансфер од другог нивоа власти) за реализацију пројеката у
износу од 20.000.000 динара, као и део средстава донације од међународних
организација у износу од 5.966.840 динара. Ова средства као и неутрошена новчана
средства буџета која су евидентирана на рачуну за извршење буџета на дан 31.12.2018.
године, а расположива су за трошење у 2019. години, овим ребалансом буџета уврштена
су у одлуку, односно отворене су апропријације за њихово извршење.
Ребалансом буџета повећани су поједини приходи у односу на Одлуку о буџету и
то: приходи на конту 732000 – текуће донације од међународних организација за
1.974.810 динара, на конту 733154 – текући наменски трансфер од Републике у корист
нивоа општина за 13.030.750 динара, на конту 911151 – Примања од емитовања домаћих
хартија од вредности у корист нивоа општина за 47.840.400 динара. Приходи од пореза,
такси, накнада и други приходи ( извор 01) овим ребалансом буџета нису мењани у
односу на планиране износе Одлуком о буџету.
Како је повећање буџета уследило, највећим делом, због наменских прихода, то су
на расходној страни, у посебном делу одлуке о буџету, углавном повећане апропријације
код пројеката који су, према својој сврси планирани у оквиру различитих програма –
почев од програма 1- Становање, урбанизам и просторно планирање, па све до програма
17- Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије.
Општинско веће општине Књажевац је на својој седници утврдило Предлог одлуке
о измени и допуни одлуке о буџету општине Књажевац за 2019. годину и предлаже
Скупштини општине усвајање одлуке као у предлогу.
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