
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, мењана је три пута и то у циљу обухватања 
наменских трансфера из Републике, у циљу отварања апропријација за извршавање 
расхода и издатака из вишка прихода – суфицита из 2017. године, као и ради 
прерасподеле средстава која су одлуком о буџету   опредељена  за финансирање месних 
заједница. 

У првој половини године реализоване су активности које су условљене изменама 
законских  прописа, а које даље утичу на  измене планираних апропријација за поједине 
расходе. Конкретно, у протеклом периоду одрађене су поједине активности везане за  
уговарање комуналних услуга за које није основано јавно предузеће, односно донета су 
акта за уговарање јавног превоза и јавног осветљења  путем јавног приватног 
партнерства. Такође, извесна средства која су била опредељена за учешће на конкурс 
код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за потребе уређења 
некатегорисаних путева,  остају слободна из разлога што је  Министарство ове године 
одустало од  пројекта  којим  учествује  у суфинансирању  наведених расхода локалних 
самоуправа. 

Из напред наведених разлога, у овом четвртом ребалансу,  извршена је 
реалокација расхода, односно поједине апропријације су смањене, а средства су 
распоређена за расходе које је потребно финансирати у наредном периоду.  

Укупан износ средстава  за који се умањују поједине апропријације износи 
46.800.000 динара, а ради се о следећим средствима : 

 

Програм 
Прогр. 

активност 
Економ. 

класифик
ација 

И з н о с О п и с 

     

7 0701-0002 425 9.000.000 Одржавање некатегорисаних путева 

9 2002-0001 472 15.600.000 Ђачки превоз 

14 1301-0001 481 9.000.000 Развој спорта и омладине –Спортски савез 

14 1301-0001 4511 4.000.000 Спортско туристички ресурси 

15 0602-0001 511 8.000.000 Општинска управа – Азил за псе 

15 0602-0001 512 1.200.000 Општинска управа – Котао на пелет 

  УКУПНО 46.800.000  

 
 
Ова средства распоређују се на следеће програме, активности и економске 

класификације: 
 



Програм 
Прогр. 

активност 
Економ. 

класифик
ација 

И з н о с О п и с 

     

2 1102-0001 425 1.500.000 Одржавање  јавне расвете 

7 0701-0002 425 1.600.000 Тротоар М. Јулин - пресвлачење асфалтом 
 

7 0701-0002 425 800.000 Тротоар М. Јулин - лева страна пресвлачење 
асфалтом 
 

7 0701-0002 425 300.000 Тротоари Лоле Рибара  - десна страна 
пресвлачење асфалтом 
 

7 0701-0002 511 5.000.000 Инвестиционо одржавање  локалног  пута  Л32 
до  Васиља 

7 0701-0002 511 4.308.000 

Инвестиционо одржавање постојећег асфалтног 
пута од државног пута IIa реда 217 до 
некатегорисаног пута КП бр.3048, КП бр.6193 - 
пут  ка Деметри''. 
 
 

7 0701-0004 423 10.000.000 Јавни превоз 

9 2002-П1 425 9.600.000 Санација крова спортске хале  Каплар 

15 0602-0001 414 1.000.000 Општинска управа – отпремнине у случају 
отпуштања с посла 

15 0602-0001 421 1.000.000 Општинска управа – стални трошкови (птт 
трошкови, трошкови осигурања и др.) 

15 0602-0001 423 1.000.000 Општинска управа – услуге по уговору 

15 0602-0001 482 2.000.000 Општинска управа – порези  

15 0602-0002 421 3.000.000 Месне заједнице – стални трошкови (електична 
енергија) 

15 0602-0002 423 2.500.000 Месне заједнице – услуге по уговору – посебан 
линијски превоз 

   
1.670.000 

За више апропријација (у мањим износима) код 
неколико буџетских корисника 

   1.522.000 Текућа буџетска резерва 

  УКУПНО 46.800.000  

 
Осим реалокације већ планираних средстава, овим ребалансом увећава се укупан 

обим буџета за износ наменски опредељених средстава из Републике за реализацију 
пројеката који су одобрени буџетским корисницима у износу од 15.046.294 динара, тако  
да се укупан обим буџета четвртим ребалансом утврђује у износу од 1.103.456.660 
динара, од чега средства из буџета износе 1.068.669.690 динара, а средства из осталих 
извора 34.789.970 динара. 

 
Општинско веће општине Књажевац  је на својој седници утврдило Предлог одлуке 

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

 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ 


