
О б р а з л о ж е њ е  

 првог ребаланса  одлуке о буџету за 2019.г. 

У складу са  Законом о буџетском систему и осталим  Законима и актима који регулишу начин 

измене Одлуке о буџету ЈЛС, а на основу писаних захтева  буџетских корисника и предлагача  

измене Одлуке ОВ дат је предлог прве измене и допуне одлуке о буџету општине Босилеград за 

2019.г. 

 Извршене измене састоје се у следећем и то : 

1. Као прво укупни приходи и укупни расходи овом изменом се  повећавају за 

износ од 9 277 725 динара ,те исти износе  678.645.182,00 динара.  

2. По I.  ребалансу буџета извршене су измене у члану 1. Одлуке  о буџету 

општине Босилеград за 2019.годину.РАЧУНУ ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

и  РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА  , а самим тим и у у плану прихода, плану расхода општем делу 

и плану расхода у посебном делу, у табели где су сви расходи исказани по програмима, у 

рекапитулацији   у прегледу капиталних пројеката  и прегледу броја запослених табеле1-8 

које су саставни део ове Одлуке. 

Прва измена у плану прихода односи се на пренета неутрошена наменска средства на 

редовном рачуну се повећавају за износ од 1616261 динар , те иста износе 10550985 динара  и 

на наменским подрачунима се повећавају  за 14 195 493 те сада износе 14 195 493. Након 

претходно поменутих измена  укупна пренета неутрошена средства износе 27 595 246 динара  

Друга измена у плану прихода односи се на Укупна донаторска средства  и то за реализацију 

капиталног пројекта Наставак пројекта за водоснадбевање Босилеграда Рода  смањују се 

капиталне донације од међународних организација за износ од 14.195.493 динара из разлога 

што су иста уплаћена у 2018.г али након доношења одлуке о буџету за 2019,г. 

 Такође  се  смањују  текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист општине, 

јер за  реализације пројекта  и програма 11 обезбеђена су средства из наменских трансфера 

,самим тим се повећавају  и текући наменски трансфери  за износ од 3414473и капитални 

наменски трансфери због реализације  пројекта Наставак пројекта за водоснадбевање 

Босилеграда Рода  у износу од 20000000 динара. 

Следеће измене су извршене у плану расхода и то  у истој висини као и приходи како би се 

постигла билансна равнотежа., а оне се састоје у следећем и то. 

Измена у општем делу расхода резултат је измене расхода код корисника у посебном делу 

одлуке.које ће бити ниже детаљније образложене. 

 Прва измена извршена је у оквиру програма 15 Локална самоуправа ПА 0602-0001 е и то 

износ планиран за специализоване услуге –у износу  од 1780000 дин. Замењује се  износом од 

2780000 динара , 



 14 Развој спорта и омладине у делу Спровођење омладинске политике  канцеларије за 

младе планирани   износ из прихода из буџета повећава  се за 300 000 динара  ради реализације СО 

о додели новчане накнаде ученицима са одличним успехом. пројекту Спортско школска сала у  

Трећа измена је извршена у оквиру програма 11 Социјална и дечја заштита  

Средства  у оквиру ПА0901-0 003за дневне услуге у заједници  повећавају се на износ од 

3190000динара  и средства у оквиру ПА 09011-0008 повећавају се на износ од 4125000000 

 Четврта измена извршена је у  програму  3 Повећавају се средства за 2418928 за завршетак 

пројекта Мере популационе политике ЈЛС. 

Пета измена извршена је у оквиру програма 2 Комунална делатност  за реализацију 

пројектаНаставак пројекта за водоснадбевање  Босилеграда Рода  ито  планирана средства за 

реализацију пројекта на извору 01 смањују се за износ од 17855676 динара, повећавају се за 

20000000 средства из извора 07(јер је обезбеђено суфинансирање пројекта из капиталних 

наменских трансфера) смањују се средства на извору 56 донације за износод 14195493 јер су 

средства уплаћена у 2018.г самим тим се повећавају расходи из пренетих неутрошених средстава за 

исти износ за реализацију овог пројекта. 

Детаљније у посебном делу одлуке о првом ребалансу. То су све измене у посебном делу 

одлуке које као што је претходно наведено имају  за резултат измене у Прегледу капиталних 

издатака који су саставни део ове одлуке.Уједно су извршене исправке техничких грешака које су 

накнадно уочене. 

      Саветник за припрему буџета 

      ___________________________________ 


