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1. 

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  Туристичкој 

организацији општине Бољевац за реализацију пројекта 

Ртањ – енергија новог искуства средства  у износу од 

220.000 динара. 

 

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

оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.11 – Развој 

туризма, Програм 4 – Развој туризма, ПА 0002 – 

Туристичка промоција, функција 473 – Туризам, 

апропријација економска класификација 423 – Услуге по 

уговору. 

 

 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

финансије и пореску администарцију. 

 

 4. Решење доставити: Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром да финансијским планом Туристичке 

организације општине Бољевац нису планирана 

сопствена средства за реализацију пројекта Ртањ – 

енергија новог искуства  за који су одобрена средства по 

конкурсу Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије, а самим тим и 

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2016. годину, 

користити средства текуће буџетске резерве у износу од 

220.000 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

У Бољевцу, 07.06.2016. године 

Број: 401-429/2016-II 

 

                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                 др Небојша Марјановић, с.р. 
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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 наменским 

трансферима Министарства пољоприврде и заштите 

животне средине број 461-02-094-одв./2015-14 од 

11.09.2015. године, председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода 

на  основу наменски планираних средстава из 

Mинистарства пољопривреде и заштите животне средине 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу наменски планираних средстава на 

основу Уговора о коришћењу средстава за уређење 

земљишта комасацијом (II фаза) број 461-02-094-

одв./2015-14 од 11.09.2015. године, решења број 461-02-

094-одв.-1/2015-14 од 11.12.2015. године и анекса 1 

уговора број 461-02-0094-Ан. I одв./2015-14 од 

09.05.2016. године у износу од 1.090.069,68 динара. 

 Пренос средстава извршиће се на рачун 840-

733154843-84 – Текући наменски трансфери од 

Републике у корист општина и могу се искључиво 

користити за финансирање уређења земљишта 

комасацијом (II фаза)- инвестициони радови у 

комасацији (одводњавање) на територији општине 

Бољевац за део КО Криви Вир и за исплату уговора о 

вршењу послова стручног надзора над извођељем 

инвестиционих радова у поступку комасације 

(одводњавање) - II фаза. 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да на основу овог 

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 и архиви. 

 

Број: 401-430/2016-II 

У Бољевцу, 07.06.2016. године 

           

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

          др Небојша Марјановић, с.р. 
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На основу Одлукa о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода на основу наменски 

планираних средстава од Министарства пољоприврде и 

заштите животне средине број 461-02-094-одв./2015-14 

од 11.09.2015. године и члана 68. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, број 

1/2008), председник општине Бољевац доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о увећању апропријације за извршење расхода на  

основу наменски планираних средстава од Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине 

 

Члан 1. 

 На страни прихода извршити измену члана 2. Одлуке 

о буџету општине Бољевац за 2016. годину („Службени 
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лист општине Бољевац“, број  25/15) и то увећати 

следећу економску класификацију код извора 

финансирања 07 – Донације од осталих нивоа власти: 

- економску класификацију 733154 - «Текући 

наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина» увећати за 

1.090.069,68 динара, тако да уместо планираних 

«11.097.353,00» динара износи «12.187.422,68» 

динара. 

- за опис „Укупни приходи и примања“ на страни 

прихода увећати за 1.090.069,68 динара, тако да 

уместо планираних  «488.650.944» износи 

«489.741.013,68». 

 

- 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 следећу апропријацију 

за извршење расхода у оквиру Раздела 4.- 

Општинска управа, глава 4.01 – Општинска 

управа, Програма 7- Путна инфраструктура, 

функција 451- Друмски саобраћај, извора 

финансирања 07 - Донације од осталих нивоа 

власти, 425-«Текуће поправке и одржавање» за 

1.020.069,68 динара, тако да уместо планираних 

«27.150.000» динара износи «28.170.069,68» 

динара и у оквиру Раздела 4.- Општинска управа, 

глава 4.01 – Општинска управа, Програма 7- 

Путна инфраструктура, функција 451- Друмски 

саобраћај, извора финансирања 07 - Донације од 

осталих нивоа власти, 425- „Услуге по уговору“ 

за 70.000,00 динара, тако да уместо планираних 

„0“ динара износи „70.000,00“ динара. 

  

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 363.357 динара, уместо 

планираних  «488.650.944» износи 

«489.741.013,68». 

 

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 и архиви. 

 

Број: 401-431/2016-II 

У Бољевцу, 07.06.2016. године 

         

                         ПРЕДСЕНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

          др Небојша Марјановић, с.р. 

  

 


