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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 400-49/2017 од 

18.01.2017. године Основне школе „9. српска бригада“ 

Бољевац у оквиру економских класификација 414 и 424 у 

износу од 65.993,89 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 Основне школе „9. српска 

бригада“ Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „9. српска 

бригада“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-50/2017-II 

У Бољевцу, 18.01.2017. 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 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 401-124/2017 од 

30.01.2017. године Туристичке организације општине 

Бољевац у оквиру економских класификација 423, 424, 

425, 426 и 511 у износу од 90.000,00 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 Туристичке организације 

општине Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Туристичкој организацији 

општине Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-66/2017-II 

У Бољевцу, 31.01.2017. године 
 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                              ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

 

 

3 

На основу члана 5. 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, 68/15, 103/15 и 

99/16), члана 30. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2017. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

33/16), члана 68. Статута општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“, број 1/08 и 25/15), и Уговора о 

суфинансирању пројекта унапређења енергетске 

ефикасности у 2016. години „Идејни пројекат 

побољшања енергетске ефикасности објекта средње 

школе 'Никола Тесла' у Бољевцу“ број 401-676/2016-II и 

401-00-1190/212016-06 од 22.09.2016. године, председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода на  

основу наменски планираних средстава из 

Министарства рударства и енергетике 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу наменски планираних средстава на 

основу Уговора о суфинансирању пројекта унапређења 

енергетске ефикасности у 2016. години „Идејни пројекат 

побољшања енергетске ефикасности објекта средње 

школе 'Никола Тесла' у Бољевцу“ број 401-676/2016-II и 

401-00-1190/212016-06 од 22.09.2016. годинеу износу од 

7.050.304,54 динара. 

 Пренос средстава извршиће се на рачун број 840-

733251843-26 – Капитални наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа општине и могу се 

искључиво користити за намене предвиђене Уговором, 

односно за финансирање радова на капиталном 

одржавању Средње школе „Никола Тесла“ Бољевац у 

сврху повећања енергетске ефикасности зграде школе. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да на основу 

одређеног акта изврши измену на страни прихода и 

измену апропријације за извршење наменског расхода, 
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односно да  успостави равнотежу у приходима и 

расходима буџета општине Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар - 

Експозитури Бољевац, Одељењу за финансије и пореској 

администрацији и архиви. 

 

Број: 401-128/2017-II 

У Бољевцу, 31.01.2017. године 
 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                              ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

4 

На основу Одлукe о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода на основу наменски 

планираних средстава од Министарства рударства и 

енергетике, заведен под бројем: 401-128/2017-II од 

31.01.2017. године и члана 68. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 1/08 и 25/15), 

председник општине Бољевац доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о увећању апропријације за извршење расхода на  

основу наменски планираних средстава од 

Министарства рударства и енергетике  

 

Члан 1. 

 На страни прихода извршити измену члана 2. Одлуке 

о буџету општине Бољевац за 2017. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број 33/16) и то увећати следећу 

економску класификацију код извора финансирања 07- 

Донације од осталих нивоа власти: 

 

- економску класификацију 733251 - «Капитални 

наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина» увећати за 

7.050.304,54 динара, тако да уместо планираних 

«5.000.000,00» динара износи «12.050.304,54» 

динара. 

 

- за опис „Укупни приходи и примања“ на 

страни прихода увећати за 7.050.304,54 

динара, тако да уместо планираних  

«503.650.672,00» износи «510.700.976,54». 

 

На страни расхода извршити измену члана 8. 

Одлуке о буџету општине Бољевац за 2017. годину 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 33/16) и то 

увећати следеће апропријације за извршење расхода у 

оквиру Раздела 4.- Општинска управа, Главе 4.01 – 

Општинска управа, Програма 10 – Средње образовање и 

васпитање, Функције 920 – Средње образовање, извора 

финансирања 07 - Донацје од осталих нивоа власти: 

 

- економску класификацију 511 - «Зграде и 

грађевински објекти», увећати за 7.050.304,54 

динара, тако да уместо планираних «0» динара 

износи «7.050.304,54» динара. 

  

 

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 7.050.304,54 динара, уместо 

планираних  «503.650.672,00» износи 

«510.700.976,54». 

 

Члан 2. 

 Задужује се Одељење за финансије и пореску 

администрацију да на основу промена описаних у 

претходним ставовима изврши адекватне промене 

подзбирова свуда где је потрбно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2016. годину. 

 

Члан 3. 

 О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за 

финансије и пореску администрацију Општинске управе 

Бољевац. 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар-

Експозитура Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију ради реализације и архиви. 

        

Број: 401-129/2017-II 

У Бољевцу, 31.01.2017. године 

 

 

 

 
 


