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.
У Одлуци о буџету општине Књажевац за 2018.годину, која је донета на седници
Скупштине одржаној 19.12.2017. године, већ два пута су вршене измене и допуне, и то
први пут ради евидентирања прихода опредељеног од Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 7.971.220 динара, и други пут
када је извршена прерасподела средстава која су одлуком о буџету опредељена за
финансирање месних заједница. Наведеним изменама и допунама одлуке о буџету
општине Књажевац за 2018. годину укупан обим буџета утврђен је 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.
Трећа измена и допуна одлуке о буџету потребна је ради отварања апропријација
за извршавање расхода и издатака из вишка прихода – суфицита из 2017. године.
Наиме, на крају 2017. године на рачуну буџета и на подрачунима пројеката
преостала су неутрошена средства која су била наменски опредељена и која се, као
таква, преносе и троше у наредну годину.
Средства која су у 2017. години добијена од Републике, односно од више
министарства, остала су неутрошена у износу од 17.787.194 динара, а ради се о
следећим износима:
-

-

12.506.994 динара за реализацију пројекта „Извођење радова на
дистрибутивној водоводној мрежи у зони и профилу саобраћајница Ц2, Ц4, Ц6 и
Ц2-продужетак и фекалној канализацији на делу саобраћајнице Ц2-продужетак
на Јабучком равништу на Старој планини“,
4.841.000 динара намењеном за уређење некатегорисаних путева и
отресишта и
439.200 динара за израду пројектно - техничке документације за пројекат
„Изградња приступне саобраћајнице до ауто кампа на месту званом Чука“.

Такође, у 2018.годину преносе се средства у износу од:
- 10.684.318 динара која су била планирана, а донетим закључцима Општинског
већа и распоређена, за реализацију Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2017. годину
- 5.364.000 динара за реализацију Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Књажевац за
2017. годину,
- 940.260 динара по Програму унапређења безбедности саобраћаја на
територији општине Књажевац за 2017. годину,
- 3.957.030 динара за исплате за изведене радове у 2017. години, за које су
окончане ситуације испостављене у 2018. години .

Од наплаћених прихода и примања у 2017. години, на крају године је, осим напред
наведених средстава, чија је намена већ била опредељена, преостао и значајан износ од
око 27.000.000 динара чија се намена опредељује овим ребалансом буџета и то:
-

12.000.000 динара за доградњу објекта обданишта Црвенкапа,
5.000.000 динара за уређење некатегорисаних путева, јер је веће учешће
општине предуслов за добијање већих средстава од Републике за ове намене,
5.000.000 динара за спровођење комасације, а на основу којих ће се
конкурисати за додељивање средстава од Републике,
3.000.000 динара за одржавање јавне расвете и око
2.000.000 динара за распоређивање на апропријацијама на којима нису била
опредељена довољна средства Одлуком о буџету општине Књажевац за 2018.
годину

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.
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