
 

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, 31/2019 и 72/2019), 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.  

Одлука  о буџету општине Књажевац за 2019.годину, која је  донета  на седници 

Скупштине  одржаној  18.12.2018. године,  мењана  је већ два пута, а разлози за доношење 

ребаланса буџета били су:  

- евидентирање прихода опредељеног од вишег нивоа власти, односно од министарстава, 

за реализацију пројеката,  

- евидентирање прихода од  донација,  

- потреба  отварања апропријација за извршавање расхода и издатака из вишка прихода – 

суфицита из 2018. године,  

- потреба  реалокације расхода  због тога  што се износи  појединих апропријација неће у 

потпуности искористити, те се због тога  средства распоређују  за расходе које је 

потребно финансирати у наредном периоду.  

 

Разлог за доношење овог ребаланса буџета произашао је, пре свега, из потребе 

евидентирања  додатног трансфера у износу од 90.000.000 динара, који је  решењем Владе 

Републике Србије из текуће буџетске резерве  одобрен општини Књажевац и потребе отварања 

апропријација за трошење ових средстава.  

 Такође је општини Књажевац додељен наменски трансфер од Комесеријата за прихват 

избеглица у износу од 240.000 динара и трансфер од Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања у износу од 200.000 динара.   

 Извршено је и уравнотежење прихода и расхода буџета тако да се трећим ребалансом 

буџета утврђује укупан обим буџета од  1.355.392.994 динара,  у чему су буџетска средства  

1.340.498.585  динара, а  средства корисника из осталих извора  износе  14.894.409 динара. 

Из додатно остварених прихода и реалокацијом појединих средстава отворене су нове 

апропријације за трошење или су повећане постојеће и то за: 

 

- 78.500.000 – Прибављање непокретности – фабрика озубљења 

-   2.000.000 – Порез на пренос апсолутних права за фабрику озубљења 

-   5.000.000 -  Буџетски фонд за развој пољопривреде 

-   3.700.000 – Одржавање водовода 

-   1.000.000 -  Одржавање атмосферске канализације 

-   2.400.000 -  Израда пројекта за извођење за изградњу хотела на Бањици 

-   2.000.000 – Недостајућа средства за преузимање обавеза по рачунима за децембар на 

конту 424-специјализоване услуге (Програм -1 и Програм-7) 

-   2.265.000 -  Месне заједнице  ( 2.000.000 за конто 425-поправке и одржавање и друге 

расходе) 

-   1.288.000 -  Расходи  за запослене (зараде) –повећање плате закључком Владе  

Републике Србије за XI/2019 

 

 

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. 

 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ 


