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1. 

     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 Захтева за увећање апропријације 

број 401-523/2017 од 02.06.2017. године, председник 

општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода 

Туристичке организације општине Бољевац 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу ненаменских средстава у складу са 

Захтевом Туристичке организације општине Бољевац за 

увећање апропријације број 401-523/2017 од 02.06.2017. 

године у износу од 80.000 динара. 

 Средства из става 1. овог члана биће планирана на 

конто 744151 – Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа општина. 

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, 

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, Туристичкој организацији 

општине Бољевац, Одељењу за финансије и пореској 

администрацији и архиви. 

 

Број: 401-526/2016-II 

У Бољевцу, 05.06.2017. године     

                                                                                        

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                   

                                             др Небојша Марјановић,с.р. 

 

2. 

На основу Одлукe о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода Туристичке 

организације општине Бољевац број 401-526/2017-II од 

05.06.2017. 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 

Туристичке организације општине Бољевац 

 

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 08 - 

Донације од невладиних организација и појединаца: 

 

- економску класификацију 744151 - « Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних 

лица у корист нивоа општина » увећати за 80.000 

динара, тако да уместо планираних «0» динара 

износи «80.000» динара. 

 

- за опис „Укупни приходи и примања“ на страни 

прихода увећати за 80.000 динара, тако да уместо 

планираних  «553.360.222» износи 

«553.440.222». 

 

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 4.06 – Развој 

туризма, Програма 4 – Развој туризма, Функције 473 – 

Туризам, извора финансирања 08 - Донације од 

невладиних организација и појединаца: 

 

- економску класификацију 423 - «Услуге по 

уговору», увећати за 80.000 динара, тако да 

уместо планираних «0» динара износи «80.000» 

динара. 

 

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 80.000 динара, тако да уместо 

планираних  «553.360.222» износи 

«553.440.222». 

 

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 потребно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2017. 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, Министарству трговине, туризма 

и телекомуникација, Туристичкој организацији општине 

Бољевац,  Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

        

Број: 401-527/2017-II 

У Бољевцу, 05.06.2017. године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                   

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

лист општине Бољевац“, број 1/08 и 25/15), и Захтева за 

увећање апропријације број 401-534/2017 од 07.06.2017. 

године, председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода 

Туристичке организације општине Бољевац 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу ненаменских средстава у складу са 

Захтевом Туристичке организације општине Бољевац за 

увећање апропријације број 401-534/2017 од 07.06.2017. 

године у износу од 40.000 динара. 

 Средства из става 1. овог члана биће планирана на 

конто 744151 – Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа општина. 

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, 

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, Туристичкој организацији 

општине Бољевац, Одељењу за финансије и пореској 

администрацији и архиви. 

 

Број: 401-537/2017-II 

У Бољевцу, 07.06.2017. године 

                                                                                        

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                   

                                             др Небојша Марјановић,с.р. 

 

 

4. 

На основу Одлукe о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода Туристичке 

организације општине Бољевац број 401-526/2017-II од 

05.06.2017. 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 

Туристичке организације општине Бољевац 

 

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 08 - 

Донације од невладиних организација и појединаца: 

 

- економску класификацију 744151 - « Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних 

лица у корист нивоа општина » увећати за 40.000 

динара, тако да уместо планираних «80.000» 

динара износи «120.000» динара. 

 

- за опис „Укупни приходи и примања“ на страни 

прихода увећати за 40.000 динара, тако да уместо 

планираних  «553.440.222» износи 

«553.480.222». 

 

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 4.06 – Развој 

туризма, Програма 4 – Развој туризма, Функције 473 – 

Туризам, извора финансирања 08 - Донације од 

невладиних организација и појединаца: 

 

- економску класификацију 423 - «Услуге по 

уговору», увећати за 30.000 динара, тако да 

уместо планираних «80.000» динара износи 

«110.000» динара и 

- економску класификацију 426 - «Материјал», 

увећати за 10.000 динара, тако да уместо 

планираних «0» динара износи «10.000» динара 

 

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 40.000 динара, тако да уместо 

планираних  «553.440.222» износи 

«553.480.222». 

 

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 потребно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2017. 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, Туристичкој организацији 

општине Бољевац,  Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

        

Број: 401-538/2017-II 

У Бољевцу, 07.06.2017. године 

                                                                                        

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                   

                                             др Небојша Марјановић,с.р. 

 

 

5. 

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 и 19/17), Председник општине доноси 
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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 и 19/17), 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 

Месној заједници Бачевица средства  у износу од 300.000 

динара. 

 

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

оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.07 – 

Месне заједнице, Програм 15 – Опште јавне услуге 

управе, ПА 0002 – Функционисање месних заједница, 

функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, апропријација економска класификација 

511 – Зграде и грађевински објекти. 

 

 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

финансије и пореску администарцију. 

 

 4. Решење доставити: Одељењу за финансије и 

пореску администрацију, Месној заједници Бачевица и 

архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром да финансијским планом Општинске 

управе општине Бољевац и Месне заједнице Бачевица 

нису планирана средства за трошкове израде пројектне 

документације за мост Бачевица-Врбовац, а самим тим и 

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2017. годину, 

користити средства текуће буџетске резерве у износу од 

300.000 динара. 

На основу напред наведеног одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

У Бољевцу, 13.06.2017. године 

Број: 401-552/2017-II 

                                                                                        

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                   

                                             др Небојша Марјановић,с.р. 

 

6. 

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 и 19/17), члана 68. Статута општине Бољевац 

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

Уговора о суфинансирању јединица локалне самоуправе 

за израду пројектно техничке документације број 325-

6/2017-II и 401-00-616/2017-11 од 31.05.2017. године, 

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода 

на основу наменски планираних средстава из 

Министарства привреде 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу наменски планираних средстава на 

основу Уговора о суфинансирању јединица локалне 

самоуправе за израду пројектно техничке документације 

број 325-6/2017-II и 401-00-616/2017-11 од 31.05.2017. 

године у износу од 3.276.000 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 израде пројектно-техничке 

документације за изградњу главног цевовода 

Мировштица-Бољевац. 

 

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, 

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: 401-553/2017-II 

У Бољевцу, 13.06.2017. године 

                                                                                             

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                   

                                             др Небојша Марјановић,с.р. 

7. 

На основу Одлукe о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода на основу наменски 

планираних средстава од Министарства рударства и 

енергетике, заведен под бројем: 401-553/2017-II од 

13.06.2017. 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 

привреде  

 

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 19/17) 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 

3.276.000 динара, тако да уместо планираних 

«23.850.305» динара износи «27.126.305» динара. 

 

- за опис „Укупни приходи и примања“ на страни 

прихода увећати за 3.276.000 динара, тако да 
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уместо планираних  «553.480.222» износи 

«556.756.222». 

 

На страни расхода извршити измену члана 8. 

Одлуке о буџету општине Бољевац за 2017. годину 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 33/16 и 19/17) 

и то увећати следеће апропријације за извршење расхода 

у оквиру Раздела 4.- Општинска управа, Главе 4.01 – 

Општинска управа, Програма 2 – Комуналне делатности, 

Функције 630 – Водоснабдевање, извора финансирања 07 

- Донацје од осталих нивоа власти: 

 

- економску класификацију 511 - «Зграде и 

грађевински објекти», увећати за 3.276.000 

динара, тако да уместо планираних «0» динара 

износи «3.276.000» динара. 

  

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 3.276.000 динара, уместо 

планираних  «553.480.222» износи 

«556.756.222». 

 

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 2017. 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: 401-554/2017-II 

У Бољевцу, 13.06.2017. године 

                                                                                        

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                   

                                             др Небојша Марјановић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


