
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 четири 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,  ради прерасподеле 
средстава која су одлуком о буџету   опредељена  за финансирање месних заједница,  а 
четвртим ребалансом извршена је реалокација расхода, односно поједине апропријације 
су смањене, а друге повећане, односно извршено је усклађивање прихода и расхода 
буџета  на истом нивоу из извора 01. 

Петим  ребалансом буџета општине Књажевац за 2018. годину  укупан обим 
буџета  утврђен је у износу од 1.147.338.152 динара, од чега средства буџета износе  
1.108.680.093  динара, а средства корисника из осталих извора 38.658.059 динара. 

 
Средства буџета у износу од 1.108.680.093 динара су повећана у односу на 

претходни буџет за 40.010.403 динара. 
 
Структура повећања прихода  у износу од 40.010.403 динара је следећа:  
- 18.184.801 (средства буџета) -  повећан је приход 714560- Општинске и градске 

накнаде и то за износ који  је ЈП „Стара планина“ уплатило на име дуговања за 
накнаду за унапређење и заштиту животне средине, 

- 13.923.951 (трансфери од другог нивоа власти) -  повећан је приход 733251 – 
Капитални наменски трансфер од другог нивоа власти, у чему су  12.876.751 
динара средства Министарства рударства и енергетике за финансирање 
пројекта енергетске ефикасности „Унапређење енергетске ефикасности на 
згради општине Књажевац“ и 1.068.120 динара средства која обезбеђује  град 
Пирот за учешће у финансирању пројекта „Израда претходне студије 
оправданости за изградњу пута  Мирковци-Јабучко равниште“ 

- 7.901.651 (приходи од донација) - повећан је приход 732100 – Текуће донације 
од међународних организација  и то за средства у износу од 6.762.389 динара 
којима Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге („UNOPS“)  донира 
средства за имплементацију пројекта за обнову Гургусовачке куле  и  717.762 
динара за имплементацију израде извођачког пројекта  центра за „Start-
up“/обуку у селу Ргошту, као и за средства у износу од 421.500 динара 
одобрених од регионалне канцеларије UN Women за реализацију пројекта  
„Кључни кораци ка родној равноправности - Заједно можемо све“. 

 
Приходи од донација и трансфери од другог нивоа власти су наменски и користе се 

за реализацију пројеката, како је напред наведено.  
 
Повећани  приход остварен од накнаде за унапређење и заштиту животне средине 

омогућио је да се повећају планирана средства за: 
-   Основно и средње образовање у износу од 11.200.000 динара, и то: 



 8.000.000 О.Ш. „Димитрије Тодоровић – Каплар“ (за извођење унутрашњих 
радова на   поправци спортске хале Каплар) 

    500.000 О.Ш. „Вук Караџић“ 

    500.000 О.Ш. „Дубрава“ 

    200.000 О.Ш. „Младост“ 

 1.000.000 Књажевачка гимназија 

 1.000.000 Техничка школа 
-  Центар за социјални рад у износу од 1.430.000 динара на име накнада за социјалну    
заштиту из буџета 
-   Општинску управу у износу од 2.500.000 динара за набавку опреме за саобраћај  
-   Дом културе у износу од 500.000 динара за завршетак радова на поправци крова 
-  Регионални центар за стручно усавршавање у износу од 350.000 динара за замену 
унутрашње столарије. 
 

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 12,000,000 
Мост у Капларовој ( 4 мил),   уређење паркинга у ул. Али Агићевој и 
9.бригаде (5 мил),    реконструкција атријума код Катастра (2 мил), 
техн.документација (1 мил),  

511 6,000,000 Реконструкција објекта на Бањици 

511 4,400,000 Доградња вртића Црвенкапа (извор 13) 

511 800,000 Стари пут за  Базен 

421 2,000,000 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (функција 510) 

423 5,000,000 Јавни превоз 

425 1,000,000 Кров хале Каплар 

 
31.200.000 

  
Ова средства распоређена  су  за повећање следећих апропријација:  

Економ. 
Класиф. 

ИЗНОС О П И С 

421 6,000,000 Јавна расвета 

423, 425  3,200,000 Месне заједнице 

425, 512 4,000,000 ПУ БАЈКА – поправка и одржавање и опремање кухиње  (извор 13) 

472 4,600,000 Превоз ученика 

511 11,750,000 
Учешће општине Књажевац на реализацији  пројекта  „ Унапређење 
енергетске ефикасности на згради општине Књажевац“ 

 
1,650,000 

Учешће општине Књажевац на реализацији  пројеката  које финансира  
Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге („UNOPS“)  

 
31.200.000 

 



 
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 


