
   
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
    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, 95/2018 и 31/2019), 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.  

Прва измена  Одлуке  о буџету општине Књажевац за 2019.годину, која је  донета  
на седници Скупштине  одржаној  18.12.2018. године, односно први ребаланс буџета 
донет је 27.03.2019. године, којом приликом је обим буџета увећан за наменска средства 
донације и средства трансфера из Републике. 

Првим ребалансом  укупан обим буџета  утврђен је у  износу  од 1.234.907.954 
динара, у чему су буџетска средства  1.221.041.954 динара,  док  средства корисника из 
осталих извора  износе  13.866.000 дин. 

Овим ребалансом буџет се планира на укупан износ од 1.262.316.423 динара, у 
чему су буџетска средства  1.247.422.014 динара, а  средства корисника из осталих 
извора  износе  14.894.409 динара. 

Средства буџета у износу од 1.247.422.014 динара су повећана у односу на 
претходни буџет за 26.380.060 динара. 

 
Структура повећања прихода  у износу од 21.380.060 динара је следећа:  
- 12.150.000 (приходи од донација) -  повећан је приход 732100 - Текуће донације 

од међународних организација  и то за средства којима Канцеларија 
Уједињених Нација за пројектне услуге („UNOPS“)  донира средства за 
имплементацију пројекта „Реконструкција комплекса градског стадиона у 
општини Књажевац“. 

- 10.000.000 (трансфери од другог нивоа власти) -  повећан је приход 733251 – 
Капитални наменски трансфер од другог нивоа власти. Министарство државне 
управе и локалне самоуправе је из Буџетског фонда за програм локалне 
самоуправе доделило средства за финансирање Пројекта „ Изградња Управне 
зграде ЈКП „Стандард“ у Књажевцу (Пословни објекат П+1)“, 

- 4.717.060 - (трансфери од другог нивоа власти) -  повећан је приход 733100 – 
Текући  наменски трансфер од другог нивоа власти. Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања доделило је средства за 
финансирање услуга социјалне заштите, 

- 2.658.000 (трансфери од другог нивоа власти) -  повећан је приход 733100 – 
Текући наменски трансфер од другог нивоа власти. Министарство културе и 
информисања доделило је средства за финансирање више пројеката 
Завичајног музеја у износу од 1.888.000 динара и за финансирање пројеката 
Народне библиотеке „Његош“ у износу од 770.000 динара, 

- 400.000 (трансфери од другог нивоа власти) -  повећан је приход 733100 – 
Текући наменски трансфер од другог нивоа власти. Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација финансирало је пројекат Туристичке организације 
„Moon fest“. 

- 3.545.000 -  смањен је приход од боравишне таксе. 
 
Приходи од донација и трансфери од другог нивоа власти су наменски и користе се 

за реализацију пројеката, како је напред наведено.  



Осим што је овим ребалансом извршено усклађивање прихода и расхода буџета 
на вишем нивоу због остварених додатних прихода,  извршено је и усклађивање прихода 
и расхода буџета на истом нивоу тако што су средства остварена од  уштеда на 
појединим апропријацијама ( из разлога што се од појединих радова из оправданих 
разлога одустало или су остварене уштеде  спровођењем поступака јавних набавки),  
распоређена на апропријације где се показало да планирана средства неће бити 
довољна за извршење расхода  до краја године. 

  
Значајнији износи уштеда приказани су у следећој табели:  

Економ. 
Класиф. 

ИЗНОС О П И С 

511 30.000.000  Пројекат :  „Мост код Дома културе“ 

511 5.000.000  Пројекат :  „Пијаца у Кални“ 
511 8.350.000  Пројекат :  „Канализација у Трговишту“ 

511 6.000.000  Пројекат :  „Изградња прихватилишта за псе“ 

511 2.500.000 
 Пројекат :  „Изградња отворених спортских објеката-мултифункционални 
спортски терен“ 

425 6.000.000  Поправка тротоара у ул 4-ти септембар 

425 2.000.000  Летње одржавање путева 

425 1.800.000  Поправка и одржавање дома у МЗ  Балановац 

421 3.000.000  Јавна расвета 

 
64.650.000 

  
Ова средства распоређена  су  за повећање следећих апропријација:  

Економ. 
Класиф. 

ИЗНОС О П И С 

425 7.250.000 
 Пројекат : „Поправка и одржавање комплекса градског стадиона“ – учешће 
општине 

511 1.900.000 
Куповина Зграде дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње 
папира – ПИЛАНА у Црном Врху 

454 7.000.000  Агенција за развој 

481 5.000.000  Спортски савез – за спортски клуб Тимочанин 

481 3.500.000  Удружења грађана – Конкурс за пројекте из области социјалне заштите 

472 3.000.000  Фондација за наталитет 

424 8.800.000  Јавна расвета – накнада јавном приватном партнеру 

463 6.000.000  ОШ Каплар – поправка пода спортске хале 

463 1.000.000  Техничка школа 

463 600.000  Књажевачка гимназија – недостајућа средства  за поправку крова 

423, 424 1.030.000  Туристичка организација 

425 500.000  Дом културе  - недостајућа средства за израду система дојаве од пожара 
424,425,

512 1.310.000  Регионални центар 
416,421,
424,511 2.610.000  Предшколска установа „Бајка“ 

463 3.500.000  Све основне и средње школе  по 500.000 за израду  акта о процени ризика 

499 5.000.000   Tекућа  буџетска  резерва 

 
58.000.000 

 
 



Како су остварене уштеде веће од потреба за повећањем појединих апропријација 
код директних и индиректних корисника буџета, то је ради уравнотежења буџета 
извршено смањење прихода од боравишних такси. 

 
  
Општинско веће општине Књажевац  је на својој седници утврдило Предлог одлуке 

о изменама и допунама одлуке о буџету општине Књажевац за 2019. годину  и предлаже 
Скупштини општине усвајање одлуке као у предлогу. 

 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ 


