Образложење
другог 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 друге 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, те
исти износе 681.587.182,00 динара.
2.
По II. 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 измену висине трансферних срестава од других
нивоа власти у корист општине и то повећавају се текући ненаменски трансфери у износу од
2.613.908,00 динара (планирано је да средства буду обезбеђена из текуће буџетске резерве
буџета РС),такође повећавају се текући наменски трансфери у износу од 1.189.092,00 динара
за реализацију три пројеката од којих два из области културе и један из области туризма.
Извршена је измена капиталних наменских трансфера и то исти се смањују за износ од
1.163.000,00 динара након потписивања уговора са Министарством за реализацију пројекта из
области водоснадбевања. Такође повећавају се планирана средства у износу од 302.000 из
добровољних трансфера од физичких и правних лица као извор суфинансирања пројекта из
области туризма. У складу са извршеним измена у плану прихода извршене су и измене у
плану расхода , а све у циљу успостављања билансне равнотеже и то следеће:
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 16 Локална самоуправа ПА 2101-0002 е и то
износ планиран за услуге по уговору –у износу од 400000 дин. Замењује се износом од 800000
динара – за исплату функционерског додатка замењенику председника општине Босилеград,
Друга измена извршена је у оквиру програма 2 Комунална делатност за реализацију
пројекта Наставак пројекта за водоснадбевање Босилеграда Рода и то : планирана средства за
реализацију пројекта на извору 07 смањују се за износ од 2000000 динара након потписивања
уговора са Министарством.
Трећа измена извршена је код индиректног корисника Предшколска установа „Дечја
радост“ укупна маса средстава остаје непромењена већ је извршена прерасподела унутар масе и

то: планирана средства за социјалне доприносе из извора 01се смањеују и средства за услуге по
уговору , а за исти износ се повећавају средства за специјализоване услуге ( геодетске услуге у
овом случају- за прибављања потребне документације ради реализације пројекта).
Четврта измена извршена је код индиректног корисника Установа Центар културе у оквиру
Програмске активности ПА 1201-0001 Маса за зараде се смањује , а за исти износ се
планира маса за зараде за лица ангажована на реализацији 1201-П1 и П2 (те укупан износ исте
остаје непромењен), такође се повећавају и материјални трошкови за реализацију поменутих
пројеката који ће бити и суфинансирани од стране Министарства.
Пета измена извршена је код индиректног Корисника Народне библиотеке у оквиру
програмске активности 1201-0001, такође се смањује маса за зараде запослених у складу са
упутством Министарства , а уједно се и планирају средства за реализацију пројекта код ове
установе у износу од 1.023.908,00 динара.
Шеста измена извршена је код индиректног Корисника Туристичке организације у оквиру
програма 4 развој туризма за реализацију пројекта «Промоција традиционалних производа кроз
манифестације савлађивање планинског врха Црноок (1881м)2019» у износу од 3.054.000,00
динара средства биће обезбеђена из извора 01,07 и 08.
Јасно су приказане све измене на позицијама у посебном делу одлуке о другом ребалансу,
јер су дате истовремено и позиције из првог ребаланса одлуке о буџету . То су све измене у
посебном делу одлуке .Уједно су извршене исправке техничких грешака које су накнадно уочене.
Саветник за припрему буџета
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