На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. став 1.
тачка 2. Статута општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број 5/2019),
Скупштина општине Варварин, на 34.седници одржаној дана 20.12.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2019.ГОДИНУ
1. У члану 3 Одлуке о буџету општине Варварин за 2019.годину врши се измена и то:
- Економска класификација 733250 – капитални трансфер од других нивоа власти у
корист општина износ од 2.188.304,27 динара мења се и гласи ,,7.886.420,57 динара
,,извор финансирања 07
-

Економска класификација 911450 – примања од задуживања од пословних банака у
земљи, износ од 50.000.000,00 динара мења се и гласи ,,0,00,, динара извор
финансирања 10

2. У члану 4 Посебног дела Одлуке о буџету општине Варварин за 2019. годину врши се
измена: ( извор финансирања 01) и то:
- Позиција 168 – економска класификација 422 – трошкови путовања износ од
1.000.000,00 динара мења се и гласи „324.000,00 динара“,
- Позиција 169 – економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
1.000.000,00 динара мења се и гласи „4.000,00 динара“,
- Позиција 170 – економска класификација 424 – специјализоване услуге износ од
2.000.000,00 динара мења се и гласи „4.517.000,00 динара“,
- Позиција 171 – економска класификација 451 – субвенције јавним и финансиским
предузећима износ од 16.000.000,00 динара мења се и гласи „15.155.000,00 динара“,
- Позиција 69 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти износ
од 50.000.000,00 мења се и гласи „0,00 динара“ извор финансирања 10,
- Позиција 175 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти износ
од 2.188.304,27 динара мења се и гласи „7.886.420,57 динара“, извор финансирања
07,
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.

Образложење
На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 –
др.закон и 103/2015) надлежни извршни орган локалне власти, односно, скупштина локалне
власти врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на нижем, вишем или
истом нивоу. Директни и индиректи корисници су добили инструкције за израду Предлога за
припрему ребаланса буџета за 2019.годину број 401-92/2019 од 12.12.2019.године. И на основу
њихових достављених предлога финансијских планова вршили смо предлог за трећи ребаланс
буџета.
Трећи ребаланс се врши пре свега због планираних средстава из кредита у износу од
50.000.000,00 динара који неће да се реализује до краја 2019. године као и захтева Комисије за

расподелу и контролу управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду коју је
извршио препасподелу средстава у оквиру планом одобрених од 20.000.000,00 динара. Као и
средсдстава у износу од 5.698.116,30 динара која су дана 13.12.2019. уплаћена на уплатни рачун
буџета општине, а за плаћање ПДВ-а за радове који су извршени на реконструкцији и
адаптацији основне школе у Бачини.

Број: 400-200/2019-I
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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