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1. 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац („Сл.лист 

општине Бољевац“ бр. 1/08, 25/2015), Јавног конкурса за 

доделу дотација удружењима грађана за финансирање 

програма и пројекат од јавног интереса за 2017. годину, 

бр. 06-5/2017-II/6.1 од 13. 01.2017. године,  Општинско 

веће општине Бољевац, на предлог Комисије за 

расподелу средстава невладиним организацијама за 2017. 

годину, на седници одржаној 27. 01. 2017. године, донело 

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расподели средстава дотација удружењима грађана за 

финансирање програма и пројеката од јавног интереса за 

2017. годину 

 

I 

 Средства у износу од 1.500.000,00 динара предвиђена 

Одлуком о буџету Општине Бољевац за 2017. годину 

(„Сл.лист општине Бољевац“, бр. 33/2016), у разделу 4. 

глава 4.01 – Општинска управа, програм 15-локална 

самоуправа, пројекат П1-финансирање невладиних 

организација, економска класификација 481-дотације 

невладиним организацијама, расподелиће се следећим 

невладиним организацијама: 

1.  Удружење пензионера и инвалида рада, Подгорaц 

………….............…..................….......   30.000,00 динара 

2. СУБНОР, Бољевац    ……………     80.000,00 динара 

3. Ловачко удружење, Бољевац ……   30.000,00 динара 

4. Удружење грађана „Срце Подгорца“, Подгорац 

.....……………….................................... 50.000,00 динара 

5. КУД „Бољевац“, Бољевац....…….     140.000,00 динара 

6. Удружење „Искон“, Бољевац    ……50.000,00 динара 

7. Удружење грађана „Нова алтернатива“, Бољевац 

…………………..................................... 140.000,00 динара 

8. Друштво „Ром“, Бољевац ……....     350.000,00 динара 

9. Организација резервних војних старешина општине, 

Бољевац….........................................      40.000,00 динара 

10. Друштво хуманиста радника  Железнице Србије,   

Зајечар ……........................................    20.000,00 динара 

11. МОО мултипле склерозе, Зајечар   50.000,00 динара 

12. КУД „Илинско врело“, Илино……90.000,00 динара 

13. Општинска организација инвалида рада, Бољевац 

………………........................................ 90.000,00 динара 

14. Удружење пензионера и  инвалида рада, Бољевац 

…...........………………..................... 90.000,00 динара 

15. МОО савеза слепих, Зајечар …   .   60.000,00 динара 

16. Удружење грађана ''Корак Напред'', Бољевац 

............................................                     100.000,00 динара 

17. КУД Марков Камен, Валакоње....  90.000,00 динара 

 

II 

 Корисници средстава из тачке I ове Одлуке закључиће 

уговор о финансирању и суфинансирању програма и 

пројеката од јавног интереса средствима из буџета 

општине Бољевац са начелником Општинске управе 

општине Бољевац, а у складу одредбама Правилника о 

критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 

општине Бољевац за дотације удружењима грађана за 

спровођење програма и пројеката од јавног интереса за 

општину Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', 

бр.12/2016, 1/2017). 

 

III 

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-10 / 2017-II/1  

Бољевац, 27. 01. 2017. године                              

                                                                                                                                                            

                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                              ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                                                                   

                                           др Небојша Марјановић, с.р. 

 

2. 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац („Сл.лист 

општине Бољевац“ бр. 1/08, 25/2015), Јавног позива за 

расподелу средстава организацијама у области спорта за 

2017. годину, бр. 06-5/2017-II/9.1 од 13. 01.2017. године,   

Општинско веће општине Бољевац, на предлог Комисије 

за расподелу средстава невладиним организацијама за 

2017. годину, на седници одржаној  27. 01. 2017. године, 

донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расподели средстава организацијама у области спорта 

за 2017. годину 

 

I 

 Средства у износу од 12.000.000,00 динара 

предвиђена Одлуком о буџету Општине Бољевац за 2017. 

годину („Сл.лист општине Бољевац“, бр. 33/2016), у 

разделу 4. глава 4.01 – Општинска управа, програм 1301-

развој спорта и омладине, функција 810  - Услуге 

рекреације и спорта, Економска класификација 481 – 

дотације невладиним организацијама, расподелиће се по 

следећим програмским активностима: 

1. Из Програмске активности 0001- подршка 

локалним спортским организацијама, врши 

се на следећи начин: 

1.  КК Ртањ, Бољевац............                2.400.000,00 динара 

2. РК Ртањ,  Бољевац    ……………    2.150.000,00 динара 

3. ПК Шиљак, Бољевац …………..…     350.000,00 динара 

4. УСР Црна Река .....................................150.000,00 динара 

5. Tug of war,  Бољевац........................... 130.000,00 динара 

6. Стрељачки савез општине Бољевац     40.000,00 динара 

7. Ски клуб Медвед, Бољевац ………      15.000,00 динара 

8. ФСО Бољевац ……………..............    377.000,00 динара 

9. ФК Ртањ ..........................................  2.400.000,00 динара 

10. ФК БСК Боговина ............................ 480.000,00 динара 

11. ФК Оснић  …………......................   200.000,00 динара 

12. ФК Младост Сумраковац …...........    85.000,00 динара 

13. ОФК Ртањ 2016 Бољевац …………   85.000,00 динара 

14. ФК Малиник, Подгорац ………….  360.000,00 динара 

15. ФК Ловац, Мали Извор …...............   85.000,00 динара 

16. ФК Национал, Луково  ....................   85.000,00 динара 

17. Спортски савез општине Бољевац – рекреативни 

спорт………............................................. 260.000,00 динара 
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18. Спортски савез општине Бољевац – реализација 

програма................................................2.000.000,00 динара 

19. Спортски савез општине Бољевац – текућа резерва 

.................................................................. 168.000,00 динара 

  

2. Из Програмске активности 0002 –подршка 

предшколском и школском спорту, врши се 

на следећи начин: 

1.  Спортски савез општине Бољевац – школски спорт 

.............................................................. ... 170.000,00 динара 

 

3. Из Програмске активности 0003- одржавање 

спортске инфраструктуре, врши се на следећи 

начин: 

1.  Спортски савез општине Бољевац – спортски терени 

објекти  ....................................................  10.000,00 динара 

 

II 

 Корисници средстава из тачке I ове Одлуке закључиће 

уговор о финансирању и суфинансирању програма за 

задовољење потреба грађана општине Бољевац у области 

спорта са начелником Општинске управе општине 

Бољевац, а у складу одредбама Правилника о условима, 

критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 

општине Бољевац за задовољавање потреба грађана у 

области спорта (''Службени лист општине Бољевац'', бр.  

1/2017) 

III 

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-10  / 2017-II/2  

Бољевац, 27. 01. 2017. године                              

                                                                                                                                                                         

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                              ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                                                                   

                                           др Небојша Марјановић, с.р. 

 

3. 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(„Сл. лист општине Бољевац“ бр. 1/08, 25/2015), 

Конкурса  за расподелу средстава невладиним  

организацијама  - верске и друге заједнице  за 2017. 

годину, бр. 06-5/2017-II/7.1 од 13. 01.2017. године,   

Општинско веће општине Бољевац, на предлог Комисије 

за расподелу средстава невладиним организацијама – 

верске и друге  заједнице за 2017. годину, на седници 

одржаној 27. 01. 2017. године, донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расподели средстава невладиним организацијама – 

верске и друге заједнице за 2017. годину 

 

I 

  Средства у износу од 1.500.000,00 динара 

предвиђена Одлуком о буџету Општине Бољевац за 2017. 

годину („Сл.лист општине Бољевац“, бр. 33/2016),  у 

Глави 4.01 – Општинска управа, програм 13 - развој 

културе, ПА – 0003 –Унапређење система очувања и 

представљања културно историјског наслеђа, функција 

840-Верске и остале услуге заједнице,  Економска 

класификација 481 – дотације невладиним 

организацијама, расподелиће се на следећи начин: 

 

1. Српској православној цркви, Епархија Тимочка, 

Црквена општина Бољевац...................1.500.000,00 динара  

 

II 

 

 Корисник средстава из тачке I ове Одлуке закључиће 

уговор о финансирању и суфинансирању програма и 

пројеката од јавног интереса средствима из буџета 

општине Бољевац са начелником Општинске управе 

општине Бољевац, а у складу одредбама Правилника о 

критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 

општине Бољевац за дотације удружењима грађана за 

спровођење програма и пројеката од јавног интереса за 

општину Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', 

бр.12/2016, 1/2017) 

III 

 

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-10 / 2017-II/3  

Бољевац, 27. 01. 2017. године   

                                                                                                                                                                         

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                              ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                                                                   

                                           др Небојша Марјановић, с.р. 

 
1. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 14. Одлуке о 

буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16) и члана 68. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

број 1/08 и 25/15), председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 18 од 05.01.2017. године 

Месне заједнице Савинац у оквиру економских 

класификација 426 и 512  у износу од 65.000,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Месне заједнице Савинац 

за 2017. годину. 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Савинац, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 
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Број: 400-36/2017-II 

У Бољевцу, 05.01.2017. године 

                                                                                                                                                                          

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                              ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                                                                   

                                           др Небојша Марјановић, с.р. 

 

2. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12,62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14 и 68/15- 

др.закон, 103/15 и 99/16) и члана 14. Одлуке о буџету 

општине Бољевац за 2017. годину ( „Службени лист 

општине Бољевац“, број 33/16), председник општине 

Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о преносу неутрошених средстава са одговарајућих 

апропријација  

у текућу буџетску резерву 

 

     Члан 1. 

 Извршити измену члана 8. Одлуке о буџету општине 

Бољевац за 2017. годину ( „Службени лист општине 

Бољевац“, број 25/15) и то умањити следећу 

апропријацију за извршење расхода и издатака за 

неутрошена средства и пренети у текућу буџетску 

резерву у оквиру раздела 4. – Општинска управа, глава 

4.01 – Општинска управа, Програм 10: Средње 

образовање и васпитање, функција 920 – Средње 

образовање, ПА 0001- Функционисање средњих школа, и 

то: 

- економску класификацију 511- «Зграде и грађевински 

објекти», умањити за 1.700.000 динара, тако да уместо 

планираних «1.700.000» износи «0». 

 

Члан 2. 

 Укупна неутрошена средства са апропријација из 

члана 1. у укупном износу од 1.700.000 динара пренети 

на економску класификацију 499120– Текућа резерва, 

тако да уместо затечених «5.000.000» износи «6.700.000». 

 

Члан 3. 

  Задужује се Одељење за финансије и пореску 

адмиинистрацију да на основу промена описаних у 

претходним ставовима изврши адекватне промене 

подзбирова свуда где је потрбно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2017. годину. 

 

Члан 4. 

 О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за 

финансије и пореску администрацију Општинске управе 

Бољевац. 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар - 

Експозитура Бољевац, Одељењу за  финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-29/2017-II 

У Бољевцу, 12.01.2017. године 

            

                                                                                                                                                                            

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                              ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                                                                   

                                           др Небојша Марјановић, с.р. 

 

3. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12,62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14 и 68/15- 

др.закон, 103/15 и 99/16) и члана 14. Одлуке о буџету 

општине Бољевац за 2017. годину ( „Службени лист 

општине Бољевац“, број 33/16), председник општине 

Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о преносу неутрошених средстава са одговарајућих 

апропријација  

у текућу буџетску резерву 

 

     Члан 1. 

 Извршити измену члана 8. Одлуке о буџету општине 

Бољевац за 2017. годину ( „Службени лист општине 

Бољевац“, број 25/15) и то умањити следећу 

апропријацију за извршење расхода и издатака за 

неутрошена средства и пренети у текућу буџетску 

резерву у оквиру раздела 4. – Општинска управа, глава 

4.01 – Општинска управа, Програм 15: Опште јавне 

услуге управе, функција 130 – Опште услуге, ПА 0001 - 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, и то: 

- економску класификацију 421 - «Стални трошкови», 

умањити за 300.000 динара, тако да уместо планираних 

«10.275.000» износи «9.975.000». 

 

Члан 2. 

 Укупна неутрошена средства са апропријација из 

члана 1. у укупном износу од 300.000 динара пренети на 

економску класификацију 499120– Текућа резерва, тако 

да уместо затечених «6.700.000» износи «7.000.000». 

 

Члан 3. 

  Задужује се Одељење за финансије и пореску 

адмиинистрацију да на основу промена описаних у 

претходним ставовима изврши адекватне промене 

подзбирова свуда где је потребно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2017. годину. 

 

Члан 4. 

 О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за 

финансије и пореску администрацију Општинске управе 

Бољевац. 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар - 

Експозитура Бољевац, Одељењу за  финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-30/2017-II 

У Бољевцу, 12.01.2017. године 

                                                                                                                                                                                       

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                              ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                                                                   

                                           др Небојша Марјановић, с.р. 
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4. 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 68/15- др.закон,  

103/15 и 99/16), члана 68. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008 и 

25/2015) и члана 15. Одлуке о буџету општине Бољевац 

за 2017. годину („Службени лист општине Бољевац“, бр. 

33/16), Председник општине доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2016. годину („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 25/15), Раздео 4 – Општинска управа, глава 

4.01 - Општинска управа, Програм 15 – Локална 

самоуправа, ПА 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,  

функције 130 – Опште услуге, економска класификација 

499 – Средства резерве, одобравају се Средњој школи 

„Никола Тесла“ Бољевац средства  у износу од 550.000 

динара. 

 

 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 

оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 10 – Средње образовање и 

васпитање, ПА 0001 – Функционисање средњих школа, 

функција 920 – Средње образовање, апропријација 

економска класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти. 

 

 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

финансије и пореску администарцију. 

 

 4. Решење доставити: Средњој школи „Никола Тесла“ 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

                                                          О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром да финансијским планом Средње 

школе „Никола Тесла“ Бољевац нису планирана средства 

за трошкове завршетка радова на унапређењу енергетске 

ефикасности школе, а самим тим и Одлуком о буџету 

општине Бољевац за 2017. годину, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од 550.000 динара. 

На основу напред наведеног одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

У Бољевцу, 12.01.2017. године 

Број: 401-34/2017-II 

                                                                                                                                                                         

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                              ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                                                                   

                                           др Небојша Марјановић, с.р. 
 


