ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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.
Одлуком о буџету општине Књажевац за 2018.годину, која је донета на седници
Скупштине одржаној 19.12.2017. године, планирани су приходи и примања и расходи и
издаци у износу од 1.035.733.206 динара, при чему средства буџета износе 997.201.254
динара, а средства корисника из осталих извора 38.531.952 динара.
Ребалансу буџета општине Књажевац за 2018. годину приступа се из разлога
евидентирања прихода опредељеног од другог нивоа власти и отварања одговарајуће
апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Наиме, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
определило је наменски трансфер општини Књажевац у износу од 7.971.220 динара за
финансирање услуга социјалне заштите. За овај износ средстава увећан је обим буџета
кроз планирање прихода на економској класификацији 733154 – Текући наменски
трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина. Истовремено, отворена
је апропријација за извршавање расхода по овом основу , као пројекат „Пружање услуга
социјалне заштите“, у оквиру програма 11 – Социјална и дечја заштита, на економској
класификацији 472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета.
Такође, извршено је и смањење планираних средстава за исплату плата
запослених у органима и организацијама локалне власти за 3.347.100 динара, а на
основу дописа Министарства финансија . Средства у износу од 3.347.100 динара
распоређена су у разделу 5 – Општинска управа и то 2.000.000 динара на економској
класификацији 425 – текуће поправке и одржавање и износ од 1.347.100 динара на
економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти.
Овим ребалансом буџета увећан је обим буџета за 7.971.220 динара, а укупан
буџет се утврђује у износу од 1.043.704.426 динара, од чега средства буџета износе
1.005.172.474 динара, а средства корисника из осталих извора 38.531.952 динара.
Општинско веће општине Књажевац је на својој седници утврдило Предлог одлуке
о изменам и допунама одлуке о буџету општине Књажевац за 2018. годину и предлаже
Скупштини општине усвајање одлуке као у предлогу.
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