
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

    Одлуке  о измени и  допуни 

Одлуке о буџету општине Књажевац  за 2020. 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.  
Одлуком о буџету општине Књажевац за 2020. годину коју је донела  Скупштина општине 

на седници одржаној дана  20.12.2019. године („Службени лист општине Књажевац“, број 18/2019), 

планиран је буџет у износу од 1.400.046.100 динара, у чему су средства буџета 1.389.895.100 
динара, а средства буџетских корисника из осталих извора 10.151.000 динара. 

Овим  ребалансом буџет општине Књажевац  је планиран у износу од 1.238.070.036 динара  
и  у односу на одлуку о буџету смањен је за  161.976.064 динара. Планирани приходи и примања и 

расходи и издаци из средстава буџета износе 1.228.389.036 динара, док средства буџетских 
корисника из осталих извора износе 9.681.000 динара. 

Ребалансом буџета обухваћена су као додатна средства: суфицит из претходне године, 

трансфери од другог нивоа власти, средства донације од међународних организација, као и све 
измене на основу решења о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве. 

 
На страни прихода смањени су поједини приходи који се неће остварити и то: 

 

250,000,000   Смањење наменског трансфера за изградњу хотела на Бањици 

10,000,000   Смањење износа дугорочног  задуживања 

260,000,000   

 

Истовремено имамо и  повећање појединих прихода у односу на Одлуку о буџету и то: 
 

14,771,456   Повећање  - суфицит  

16,398,888   Повећање  текућег наменског трансфера од Републике 

6,211,220   Повећање  капиталног наменског трансфера од Републике 

49,000,000   Повећање за износ краткорочног задуживања 

7,040,000   Повећање за текуће донације од међународних организација 

5,072,372   Повећање  (збирно) осталих прихода 

98,493,936   

 

 

Ради уравнотежења буџета извршене су измене и на расходној страни, у смислу да се 
одустало од реализације појединих пројеката предвиђених Програмом уређивања грађевинског 

земљишта општине Књажевац за 2020.годину, а с друге стране ребалансом су планирани многи 
пројекти који се финансирају из наменских трансфера или донаторских средстава примљених у 

2020. години, а за које се, у време доношења Одлуке о буџету, није знало да ће бити прихваћени. 
 

Смањења која су извршена ребалансом буџета у оквиру расхода су: 

 

250,000,000   Пројекат: Изградња хотела на Бањици 

6,000,000   Пројекат: Изградња прихватилишта за псе 

3,500,000   Пројекат: Изградња моста у Каличини 

2,000,000 
  Пројекат: Израда пројектно-техничке документације за 
израду система за пречишћавање отпадних вода - комплекс 

Бањица 



6,000,000  Изградња  канализационе мреже 

7,754,000  Основно образовање 

3,000,000  Средње образовање 

278,254,000   

 
 

Повећање на расходној страни буџета настало је из разлога укључивања  многих пројеката 
финансираних из додатних средстава, као и због потребе повећања неких апропријација ради 

покрића расхода пренетих из претходне године. Значајнији износи повећаних расхода  приказани 

су у  следећем прегледу: 
 

5,000,000   Пројекат: Изградња бране на Сврљишком Тимоку 

1,000,000   Пројекат: Израда студије изводљивости за успостављање 
слободне зоне 

4,100,000   Пројекат: Реконструкција и санација пута ОП-27 

7,040,000   Пројекат: Заједничке мере за зелену инфраструктуру 

5,720,956   Пројекти: Обнова Гургусовачке куле и Поправка и 

одржавање стадиона 

3,911,220   Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности на згради 
општине 

2,300,000   Пројекат: Набавка мобилних противпоплавних система 

5,498,120   Пројекат: Растемо заједно 

5,386,000   Пројекат: Помоћ у кући 

3,186,168  Завичајни музеј - пројекти финансирани од Министарства 

4,215,000   Дом културе 

4,000,000   Субвенције Агенцији за развој 

7,650,000   Плаћене обавезе из 2019. у Програму 1 - управљање 
грађевинским земљиштем 

8,500,000   Плаћене обавезе из 2019. у Програму 2 - комунална 
делатност - јавно осветљење 

49,000,000  Отплата краткорочног кредита 

116,507,464   

  

 

 

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 2020. годину  и предлаже Скупштини 

општине усвајање одлуке као у предлогу. 

 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ 


