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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 Основној школи 

„Ђорђе Симеоновић“ Подгорац средства  у износу од 

500.000 динара. 

 

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

оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и 

васпитање, ПА 0001 – Функционисање основних школа, 

функција 912 – Основно 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: Основној школи „Ђорђе 

Симеоновић“ Подгорац, Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 

 

                          О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром да финансијским планом Основне 

школе „Ђорђе Симеоновић“ Подгорац нису планирана 

средства за трошкове пројектне документације за 

пројекат повећања енергетске ефикасности школе, а 

самим тим и Одлуком о буџету општине Бољевац за 

2017. годину, користити средства текуће буџетске 

резерве у износу од 500.000 динара. 

На основу напред наведеног одлучено је као у 

диспозитиву решења 

 

У Бољевцу, 13.03.2017. године 

Број: 401-290/2017-II 

 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

                           др Небојша Марјановић, с.р. 
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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 401-282/2017 од 

13.03.2017. године Месне заједнице Подгорац у оквиру 

економских класификација 423 и 512 у износу од 

13.000,00 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 

Подгорац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Подгорац, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 401-291/2017-II 

У Бољевцу, 13.03.2017. године 

  

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

                           др Небојша Марјановић, с.р. 
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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 2017. 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 Opštinskoj upravi 

opštine Boqevac средства  у износу од 110.000 динара. 

 

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

оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја 

и саобраћајна инфраструктура, ПА 0002 – Одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски 

саобраћај, апропријација економска класификација 424 – 

Остале специјализоване услуге. 

 

 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

финансије и пореску администарцију. 

 

 4. Решење доставити: Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 
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                           О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром да финансијским планом Општинске 

управе општине Бољевац нису планирана средства за 

трошкове израде сепарата главног пројекта за пут 

Рујиште, за идејни пројекат реконструкције Хајдук 

Вељкове улице и за пројекат за грађевинску дозволу за 

Буковичку улицу, а самим тим и Одлуком о буџету 

општине Бољевац за 2017. годину, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од 110.000 динара. 

На основу напред наведеног одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

У Бољевцу, 13.03.2017. године 

Број: 401-294/2017-II 

                     

                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                  др Небојша Марјановић, с.р. 


