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Службени лист општине Бољевац

1.
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, 25/2015
и 26/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Бољевац
за 2017. годину („Службени лист општине Бољевац“, бр.
33/16, 19/17 и 29/17), 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 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
Општинској управи општине Бољевац средства у износу
од 74.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у
оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 –
Општинска управа, Програм 2 – Комуналне делатности,
ПА 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће,
функција 630 – Водоснабдевање, апропријација
економска класификација 424 – Специјализоване услуге.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије и пореску администрацију.
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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 4. – Општинска
управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 2:
Комуналне делатности, функција 630 – Водоснабдевање
и то:
- у оквиру ПА 0008 – Управљање и снабдевање водом за
пиће, следеће:
- економску класификацију 511 - «зграде и грађевински
објекти», умањити за 1.445.654 динара, тако да уместо
планираних «11.558.759» износи «10.113.105»,
Члан 2.
Укупна неутрошена средства са апропријација из
члана 1. у укупном износу од 1.445.654 динара пренети
на економску класификацију 499120 – Текућа резерва,
тако да уместо затечених «251.200» износи «1.696.854».
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.

4. Решење доставити: Одељењу за финансије и
пореску администрацију и архиви.
Образложење
С обзиром да финансијским планом Општинске
управе нису планирана довољна средства за ангажовање
надзора на изградњи и одржавању водовода, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 74.000
динара.
На основу напред наведеног одлучено је као у
диспозитиву решења.

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: 401-1024/2017-II
У Бољевцу, 30.10.2017. године

У Бољевцу, 20.10.2017. године
Број: 401-1015/2017-II
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, 63/13- испр., 108/13, 142/14 и 68/15др.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
година X Број 33-1

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, 63/13- испр., 108/13, 142/14 и 68/15др.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
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Службени лист општине Бољевац

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 4. – Општинска
управа, глава 4.01 – Општинска управа, Програм 7:
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
функција 451 – Друмски саобраћај и то:
- у оквиру ПА 0002 – Одржавање саобраћајне
инфраструктуре, следеће:
- економску класификацију 511 - «зграде и грађевински
објекти», умањити за 628.307 динара, тако да уместо
планираних «11.063.192» износи «10.434.885»,
Члан 2.
Укупна неутрошена средства са апропријација из
члана 1. у укупном износу од 628.307 динара пренети на
економску класификацију 499120 – Текућа резерва, тако
да уместо затечених «1.696.854» износи «2.325.161».
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.
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класификација 499 – Средства резерве, одобравају се
Општинској управи општине Бољевац средства у износу
од 2.000.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у
оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 –
Општинска управа, Програм 2 – Комуналне делатности: - ПА 0002 – Одржавање јавних зелених површина,
функција 660 – Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту, апропријација
економска класификација 424 – Специјализоване услуге
у износу од 1.700.000 динара и
- ПА 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне
намене, функција 660 – Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту, апропријација
економска класификација 421 – Стални трошкови у
износу од 300.000 динара
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије и пореску администрацију.
4. Решење доставити: Одељењу за финансије и
пореску администрацију и архиви.
Образложење
С обзиром да финансијским планом Општинске
управе нису планирана довољна средства за одржавање
јавних зелених површина и одржавање чистоће на јавним
површинама, користити средства текуће буџетске резерве
у износу од 2.000.000 динара.
На основу напред наведеног одлучено је као у
диспозитиву решења.
У Бољевцу, 31.10.2017. године
Број: 401-1029/2017-II
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
др Небојша Марјановић,с.р.

Број: 401-1025/2017-II
У Бољевцу, 30.10.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
др Небојша Марјановић,с.р.
4.
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, 25/2015
и 26/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине Бољевац
за 2017. годину („Службени лист општине Бољевац“, бр.
33/16, 19/17 и 29/17), 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 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
година X Број 33-1
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