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1 
  На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(„Сл.лист општине Бољевац“, бр. 1/08), Општинско веће 

општине Бољевац на седници одржаној 

23.12.2016.године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

На основу Финансијског плана раздео Општинска 

управа општине Бољевац за.2017.годину, доноси се План 

јавних набавки раздео Општинска управа општине 

Бољевац за.2017.годину. 

 

II 

На основу Финансијског плана раздео Председник 

општине Бољевац за 2017. годину, доноси се План јавних 

набавки раздео Председник општине Бољевац за 2017. 

годину. 

 

III 

На основу Финансијског плана раздео Скупштина 

општине Бољевац за 2017. годину, доноси се План јавних 

набавки раздео Скупштина општине Бољевац за 2017. 

годину. 

 

IV 

На основу Финансијског плана раздео Општинско 

веће општине Бољевац за 2017. годину, доноси се План 

јавних набавки раздео Општинско веће општине Бољевац 

за 2017. годину. 

 

V 

На основу Финансијског плана раздео Општински 

правобранилац општине Бољевац за.2017.годину, доноси 

се План јавних набавки раздео Општински 

правобранилац општине Бољевац за.2017.годину. 

                                                                       

VI 

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у 

оквиру усвојеног Плана јавних набавки.  

 

VII 

Одлуку доставити: Председнику општине Бољевац, 

руководиоцу Одељења за финансије и пореску 

администрацију, службенику за јавне набавке и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-188/2016-II 

Бољевац, 23.12.2016. године                       

          

                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                 ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

                              Др Небојша Марјановић,с.р. 

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, 21/16 и 30/16), члана 68. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

број 1/08 и 25/15), и Захтева за увећање апропријације 

број 400-586/2016 од 20.12.2016. године, председник 

општине Бољевац доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода 

Туристичке организације општине Бољевац 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу ненаменских средстава у складу са 

Захтевом Туристичке организације општине Бољевац за 

увећање апропријације број 400-586/2016 од 20.12.2016. 

године у износу од 135.000 динара. 

 Средства из става 1. овог члана биће планирана на 

конто 742151 – Приходи од продаје добара и услуга од 

стране тржишних организација у корист нивоа општина. 

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, Туристичкој организацији 

општине Бољевац, Одељењу за финансије и пореској 

администрацији и архиви. 

 

Број: 401-908/2016-II 

У Бољевцу, 20.12.2016. године 

           

           ПРЕДСЕДНИК  

                                   ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

          др Небојша Марјановић,с.р. 

2. 

На основу Одлукe о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода Туристичке 

организације општине Бољевац број 401-908/2016-II од 

20.12.2016. године и члана 68. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 1/08 и 25/15), 

председник општине Бољевац доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о увећању апропријације за извршење расхода 

Туристичке организације општине Бољевац 

 

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 04-Сопствени приходи буџетских 

корисника: 

 

- економску класификацију 742151-«Приходи од 

продаје добара и услуга од стране тржишних 

организација» увећати за 135.000 динара, тако да 

уместо планираних «1.028.500» динара износи 

«1.163.500» динара. 
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- за опис „Укупни приходи и примања“ на страни 

прихода увећати за 135.000 динара, тако да 

уместо планираних  «552.594.108» износи 

«552.729.108». 

 

- 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 4.11 – Развој туризма, 

Програма 4 – Развој туризма, ПА0002, функција 

473 – Туризам, извора финансирања 04 – 

Сопствени приходи буџетских корисника: 

 422 - « Коришћење услуга и роба » за 

30.000 динара, тако да уместо планираних 

«19.000» динара износи «49.000» динара, 

 423 – „Услуге по уговору“ за 100.000 

динара, тако да уместо планираних «450.000» 

динара износи «550.000» динара и 

 426 – „Материјал“ за 5.000 динара тако 

да уместо планираних «55.000» динара износи 

«60.000» динара.  

 

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 135.000 динара, уместо 

планираних  «552.594.108» износи 

«552.729.108». 

 

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 потребно 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, Туристичкој организацији 

општине Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

        

Број: 401-909/2016-II 

У Бољевцу, 20.12.2016. године 

             

              ПРЕДСЕНИК  

                                    ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

          др Небојша Марјановић, с.р. 

 

 


