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Службени лист општине Бољевац

13. мај 2016.године

1.
На основу одредби Уговора о финансирању пројекта „Етно наслеђе у нашем времену – ЕЛИОТ“ („Ethnic legacy in
our time – ELIOT“) у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија (Bulgaria-Serbia IPA Cross – border
Programme) CCI Number 2007 CBI16IPO006-2011-2-88, број уговора РД 02-29-232/30.07.2014. године, Општинско
веће општине Бољевац на седници одржаној 12.05. 2016. године, донело је
ОДЛУКУ
о коришћењу и старању
развијених физичких и информативних инфраструктура у поседу Општине Бољевац
а стечених реализацијом активности кроз пројекат
„Етно наслеђе у нашем времену – ЕЛИОТ“ који је финансиран средствима
ИПА фонда Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија
у периоду 31.07.2014-30.01.2016. године
1.
Физичка инфраструктура стечена реализацијом активности кроз пројекат „Етно наслеђе у нашем времену –
Ред.
бр.

Ком.

Опис

1

[1]

[OST0096/Whiteboard, 120x240 ( for classroom)] / “бела“ школска табла

2

[30]

[OST0097/Chairs ( for classroom)] / столице (за учионице)

Инвентарни број

01186
Учионица 1: 01082
01086 01079 01080 01081
01087 01185 01089 01168
01137 01075 01190 01069
01088
Учионица 2: 01070
01065 01105 01104 01103
01099 01098 01106 01095
01094 01097 01078 01102
01100 01062 01093

3

[2]

4

[30]

[OST0098/Chairs for teachers ( for classroom)]/ столице за предаваче
[OST0099/Tables (for classroom)]/ столови (за учионице)

01083 01084
Учионица 1: 01141
01090 01092 01136 01076
01091 01068 01073 01071
01072 01066 01077 01074
01067 01085
Учионица 2: 01101
01063 01055 01057 01096
01061 01058 01053 01054
01030 01056 01028 01031
01032 01034
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ЕЛИОТ“ је инфо-туристички етно-центар у Илину, назван „Етно-едукативни центар Илино“ за чију изградњу је обезбеђена
грађевинска дозвола бр. 351-150/2014-III-02 ОД 29.09.2014. издата од стране Одељења за урбанизам, инспекцијске
послове, грађевинарство и извршења у Општинској управи Бољевац и употребна дозвола бр. 351-171/2015- III-02 од
02.12.2015. године издата од стране Одељења за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења у
Општинској управи Бољевац.
Припадајућа материјална добра Етно-едукативног центра у Илину су ИТ уређаји и намештај који се у евиденцији
Општинске управе Бољевац налазе на пописним листама за 2015. годину и имају следеће инвентарске бројеве

5

[1]

[OST0100/Table for teachers ( for classroom)]/ катедра

6

[1]

[OST0101/Table (for office)]/ канцеларијски сто (из два дела)

7

[1]

[OST0102/Armchair (for office)] / канцеларијска фотеља

8

[4]

[OST0103/Chairs (for office)] / канцеларијске столице

00913 00931 00933 00932

9

[1]

[OST0104/Cabinet ( for office)] / канцеларијски орман

00925

10

[1]

[OST0105/Big conference table (for office)] / конференцијски сто (из четири
дела)

11

[12]

12

[2]

13

[2]

00921

00919 00927

00926

00897 00899 00898 00900

[OST0106/Chairs for conference table (for office)] /столице за конференцијски
сто

00905 00901 00904 00908
00907 00902 00909 00923
00906 00910 00912 00911

[OST0107/Big work table (for workshops)] / радни сто (из два дела)

01174 01175 00930 01177

[OST0108/Complete room furniture]/ апартмански намештај

01147 01176 01178 01146
01138 01148 01189 01188
01187 01145 01162 01142
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14

[1]

[OST0087/Canvas ( for classroom) Tripod S 180] / пројектно платно

01035

15

[1]

[OST0110/Projector ( for classroom)]/ пројектор

01052

16

[1]

[OST0089/Ceiling holder for projector] / носач за пројектор

01051

17

[2]

[OST0109/Computer (for classroom and for office)]/компјутер

18

[1]

[LPT0014/Notebook ( for classroom)]/ лаптоп

00830

19

[1]

[DAU0005/Media Pointer 100]/ показивач

01033

20

[1]

[ZVU0172/Speaker SW-HF5.1 4600]/ звучници

01059

21

[2]

[TEL0010/TV LCD (for classroom and for office)]/ телевизор

22

[1]

[SKE0015/Scanner (for office)]/скенер

01135

23

[1]

[AUD0078/Headphones HS-400A Green]/ слушалице

01173

24

[2]

[MNT0005/Monitor Asus 18.5" LED VS197DE]/ монитор

00938 01163

25

[2]

[TAS0109/Slimstar i250 USB Black Srb]/ тастатура

01172 01171

26

[2]

[MIS0261/DX-220 USB BLACK]/ компјутерски миш

01170 00922

27

[2]

[ZVU0046/SP-S110 Black]/ звучници
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[30]
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[Headphones Rotech 50585 W+mic] /
слушалице за симултани превод

01184 01159 01183 01154 01152 01151
01149 01155 01165 01182 01166 00903
00929 01181 01180 00924 01179 00915
00928 00914 00937 00938 00917 01156
01150 00936 00935 01153 01157 01160
Базе: 01161 01158 01144 01143 01139
01140

29

[1]

30

[1]

[Printer WorkForce AcuLaser M300D] /
штампач

01136

[Web Camera - FaceCam 1000X V2] / камера

00934

2.
Информативна инфраструктура стечена реализацијом активности кроз пројекат
„Етно наслеђе у нашем времену – ЕЛИОТ“ је:
- Туристичка сигнализација која се односи на Етно-едукативни центар у Илину (5 табли које се налазе на путу
Зајечар-Бољевац-Књажевац (1 ком), Зајечар-Бољевац-Параћин (1 ком), Бољевац-Сокобања (2 ком) и 1 ком. на путу
Сокобања-Бољевац);
- интернет презентација прекограничне сарадње општина: Бољевац (Р. Србија) и Кула (Р. Бугарска) http://www.ethnocentereliot.com/index.php/sr-yu/ .
3.
Физичка и информативна инфраструктура стечена реализацијом активности кроз пројекат „Етно наслеђе у нашем
времену – ЕЛИОТ“ даје се на коришћење и старање Туристичкој организацији општине Бољевац.

-

4.
Обавеза Туристичке организације општине Бољевац је да, у наредних пет година, обезбеди:
одрживост пројекта ЕЛИОТ,
доступност података и извештаја о активностима Етно-едукативног центра ИПА фонду Програма прекограничне
сарадње Бугарска – Србија на њихов захтев,
шестомесечне извештаје о активностима Етно – едукативног центра у Илину Скупштини општине Бољевац.
Одрживост пројекта ЕЛИОТ подразумева:
некомерцијално третирање Етно-едукативног центра у Илину као инфо-туристичког етно-центра;
некомерцијална организација семинара и обука за локалне актере и понуђаче услуга у туризму (најмање два догађаја
годишње);
некомерцијална организација обука за незапослена лица у делатности старих заната (најмање два догађаја годишње);
неговање партнерских односа са Општином Кула, Република Бугарска;
развијање постојеће интернет презентације прекограничне сарадње општина: Бољевац (Р. Србија) и Кула (Р.
Бугарска) - http://www.ethnocentereliot.com/index.php/sr-yu/ - ажурирање сајта са информацијама и фото/видео
материјалом о активностима Етно-едукативног центра у Илину.

5.
У случају да ИПА фонд Програма прекограничне сарадње установи да Туристичка организација општине
Бољевац не обезбеђује одрживост пројекта ЕЛИОТ, у периоду од 31.01.2016. до 31.01.2021. године, Скупштина општине
Бољевац може именовати другог корисника и стараоца физичке и информативне инфраструктуре стечене реализацијом
активности кроз пројекат „Етно наслеђе у нашем времену – ЕЛИОТ“ који је финансиран средстима ИПА фонда Програма
прекограничне сарадње Бугарска – Србија.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-59/2016-II/2.1
Датум: 12.05.2016. година
година IX Број 11
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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 и 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 30. Одлуке о буџету општине Бољевац за 2016.
годину („Службени лист општине Бољевац“, број 25/15),
члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист
општине Бољевац“, број 1/2008), и Уговора о сарадњи са
Комесаријатом за избеглице и миграције број 404352/2016-II и 9-9/116 од 21.04.2016. године, председник
општине Бољевац доноси
ОДЛУКУ
о одобрењу измене апропријације за извршење
расхода на основу наменски планираних средстава из
Комесаријата за избеглице и миграције

основу наменски планираних средстава од
Комесаријата за избеглице и миграције
Члан 1.
На страни прихода извршити измену члана 2. Одлуке
о буџету општине Бољевац за 2016. годину („Службени
лист општине Бољевац“, број 25/15) и то увећати
следећу
економску
класификацију
код
извора
финансирања 07- Донације од осталих нивоа власти:
- економску
класификацију
733154-«Tекући
наменски трансфери од Републике у корист
нивоа општине» увећати за 3.790.500 динара,
тако да уместо планираних «7.306.853» динара
износи «11.097.353» динара.
за опис „Укупни приходи и примања“ на
страни прихода увећати за 3.790.000 динара,
тако да уместо планираних «484.860.444»
износи «488.650.944».
На страни расхода извршити измену члана 8.
Одлуке о буџету општине Бољевац за 2016. годину
(„Службени лист општине Бољевац“, број 25/15) и то
увећати следеће апропријације за извршење расхода у
оквиру Раздела 4.- Општинска управа, глава 4.01 –
Општинска управа, Програма 11- Социјална и дечија
заштита, функција 040- Породица и деца, извора
финансирања 07- Донацје од осталих нивоа власти:
- економску класификацију 472-«Накнада за
социјалну заштиту из буџета», увећати за
3.790.500 динара, тако да уместо планираних
«300.000» динара износи «4.090.500» динара.
- За опис «Укупно буџет општине» на страни
расхода увећати за 3.790.500 динара, уместо
планираних
«484.860.444»
износи
«488.650.944».
-

Члан 1.
Одобрава се измена апропријације за извршење
расхода на основу наменски планираних средстава на
основу Уговора о сарадњи са Комесаријатом за
избеглице и миграције број 404-352/2016-II и 9-9/116 од
21.04.2016. у износу од 3.790.500 динара.
Пренос средстава извршиће се на рачун број 840733154843-26 – Tекући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа општине и могу се
искључиво користити за помоћ интерно расељених лица
при куповини сеоских кућа са окућницом и набавку
грађевинског материјала за поправку или адаптацију
предметне сеоске куће са окућницом.
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 2016. 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, Центру за социјални рад и архиви.
Број: 401-383/2016-II
У Бољевцу, 11.05.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
др Небојша Марјановић, с.р.
2
На основу Одлукa о одобрењу измена
апропријација за извршење расхода на основу наменски
планираних средстава од Комесаријата за избеглице и
миграције, заведен под бројем: 404-352/2016-II и 9-9/116
од 21.04.2016. године и члана 68. Статута општине
Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, број
1/2008), председник општине Бољевац доноси

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 ЗајечарЕкспозитура Бољевац, Одељењу за финансије и пореску
администрацију ради реализације и архиви.
Број: 401-384/2016-II
У Бољевцу, 11.05.2016. године
ПРЕДСЕНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
др Небојша Марјановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о увећању апропријације за извршење расхода на
година IX Број 11
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3
На основу члана 69. став 3. 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 и
103/15 ), члана 68. Статута општине Бољевац („Службени
лист општине Бољевац“, бр. 1/2008) и члана 8. Одлуке о
буџету општине Бољевац за 2016. годину („Службени
лист општине Бољевац“, бр. 25/15), 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 0602-0001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функције 130 – Опште
услуге, економска класификација 499 – Средства резерве
- текућа буџетска резерва, одобравају се Општинској
управи за извођење радова на водоснабдевању ПодгорацФаца Ваељи у износу од 580.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у
оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01Општинска управа, Програм 2- Комунална делатност,
ПА
0001Водоснабдевање,
функција
630
–
Водоснабдевање,
апропријација
економска
класификација 511 – Зграде и грађевнски објекти
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије и пореску администарцију.
4. Решење доставити: Одељењу за финансије и
пореску администрацију и архиви.
Образложење
Обзиром да су недовољно планирана средства за
водоснабдевање финансијским планом Oпштинске
управе а самим тим и Одлуком о буџету општине
Бољевац за 2016. годину, а појавили су се непредвиђени
радови, користити средства текуће буџетске резерве у
износу од 580.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
У Бољевцу, 12.05.2016. године
Број: 401-392/2016-II
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