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Службени лист општине Бољевац

29. јул 2016.године

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
530.000 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.
Образложење
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
530.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
У Бољевцу, 28.07.2016. године
Број: 401-544/2016-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Небојша Марјановић
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