
 

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 до сада  три  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.  

 
Овим четвртим ребалансом буџет општине Књажевац  је планиран у износу од 

1,345,098,035 динара  и  у односу на трећи ребаланс  увећан  је за  4.599.450 динара, од  чега   

2.835.154 динара   представља  трансфер од Комесеријата за прихват избеглица, а  за  1.764.296 
динара  увећани су , ради уравнотежења буџета,  поједини приходи чије  остварење  ће до краја 

године прећи већ планиране износе, те је било места за повећање ( за по 500.000 повећани су 
порез на приходе од самосталних делатности, комунална такса за држање моторних возила и 

порез на наслеђе и поклон, а за 200.000 повећани су приходи од  новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје). 
 

Разлог за доношење овог ребаланса буџета произашао је, пре свега, из потребе  отварања 
апропријације за  почетак реализације пројекта  „Изградња хотела на Бањици“, који ће се 

реализовати  у три године  тј. у 2019, 2020 и 2021 години.  Пројекат је планиран у оквиру 
Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање са износом од 2.000.000 динара. 

 

Из додатно остварених прихода и реалокацијом појединих средстава повећане су поједине 
апропријације за трошење, а код неких је извршено смањење.  

 
Повећања која су извршена овим ребалансом су следећа: 

- 2.000.000     –  Пројекат „Изградња хотела на Бањици“ 

- 1.000.000    - Буџетски фонд за повећање наталитета 

-   897.000   -  Месне заједнице 

- 1.759.000 – Музеј (средства за плате) 

- 1.843.000 – Бајка  (средства за плате) 

а  смањење  од 3.000.000 динара  извршено је код апропријације на којој је планирана субвенција 
за Агенцију за развој општине Књажевац. 

Такође су у овај ребаланс  уграђене измене на позицијама  због коришћења текуће и 
сталне резерве. 

 

 
 

 



Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Књажевац” из разлога хитности почетка примене. 

  
 

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 


