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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, 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, 19/17 и 29/17), 

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 33/16, 19/17 и 29/17) и то умањити 

следеће апропријације за извршење расхода и издатака за 

неутрошена средства из извора 01 и пренети у текућу 

буџетску резерву у оквиру раздела 1. – Скупштина 

општине, глава 1.01 – Скупштина општине, Програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи и то: 

- у оквиру ПА 0001 – Функционисање скупштине, 

следеће: 

- економску класификацију 415 - «накнаде трошкова за 

запослене», умањити за 50.000 динара, тако да уместо 

планираних «290.000» износи «250.000», 

- економску класификацију 416 - «награде запосленима и 

остали посебни расходи», умањити за 25.000 динара, тако 

да уместо планираних «234.000» износи «209.000», 

- економску класификацију 421 - «стални трошкови», 

умањити за 2.000 динара, тако да уместо планираних 

«120.000» износи «118.000», 

- економску класификацију 422 - «трошкови путовања», 

умањити за 1.000 динара, тако да уместо планираних 

«32.000» износи «31.000» и 

- економску класификацију 423 - «услуге по уговору», 

умањити за 50.000 динара, тако да уместо планираних 

«2.405.000» износи «2.355.000», 

 

Члан 2. 

 Укупна неутрошена средства са апропријација из 

члана 1. у укупном износу од 128.000 динара пренети на 

економску класификацију 499120 – Текућа резерва, тако 

да уместо затечених «175.161» износи «303.161». 

 

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: 401-1070/2017-II 

У Бољевцу, 10.11.2017. 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, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), 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 401-1050/III-03 од 

03.11.2017. године Месне заједнице Бачевица у оквиру 

економске класификације 421 и 512 у износу од 17.000,00 

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 

Бачевица за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Бачевица, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 401-1091/2017-II 

У Бољевцу, 17.11.2017. 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 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, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), председник 

општине Бољевац доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  
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Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-1089/III-03 од 

16.11.2017. године Месне заједнице Добрујевац у оквиру 

економске класификације 421 и 423 у износу од 7.500,00 

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 

Добрујевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Добрујевац, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 401-1092/2017-II 

У Бољевцу, 17.11.2017. године 

 

                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

4. 

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, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), 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 401-1090/III-03 од 

16.11.2017. године Месне заједнице Оснић-Буково у 

оквиру економске класификације 421 и 426 у износу од 

8.500,00 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 Оснић-

Буково за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Оснић-Буково, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 401-1093/2017-II 

У Бољевцу, 17.11.2017. године 

 

                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

5. 

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, 19/17 и 29/17) и 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08, 25/15 и 26/17), 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 401-1088/III-03 од 

16.11.2017. године Средње школе „Никола Тесла“ 

Бољевац у оквиру економске класификације 423 и 426 у 

износу од 9.000,00 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 Средње школе „Никола 

Тесла“ Бољевац за 2017. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Средњој школи „Никола Тесла“ 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-1094/2017-II 

У Бољевцу, 17.11.2017. године 

 

                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


