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1 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 400-634/2016 од 

21.12.2016. године Предшколске установе „Наша радост“ 

Бољевац у оквиру економских класификација 421 и 512 у 

износу од 30.000,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Прешколске установе 

„Наша радост“ Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Средњој школи „Никола Тесла“ 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-652/2016-II 

У Бољевцу, 27.12.2016. године 

           

                      Председник 

        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 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 400-634/2016 од 

21.12.2016. године Предшколске установе „Наша радост“ 

Бољевац у оквиру економских класификација 411, 412, 

422, 423, 424, 425, 426 и 512  у износу од 532.000,00 

динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Прешколске установе 

„Наша радост“ Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Предшколској установи „Наша 

радост“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-653/2016-II 

У Бољевцу, 27.12.2016. године 

           

                      Председник 

        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 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 400-647/2016 од 

27.12.2016. године Основне школе „9. српска бригада“ 

Бољевац у оквиру економских класификација 415 и 421  

у износу од 99.797,95 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Основне школе „9. српска 

бригада“ Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „9. српска 

бригада“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-654/2016-II 

У Бољевцу, 27.12.2016. године 

            

                      Председник 

        др Небојша Марјановић,с.р. 

 

4. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 
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(„Службени лист општине Бољевац“, број 1/08 и 25/15), 

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 400-648/2016 од 

27.12.2016. године Основне школе „9. српска бригада“ 

Бољевац у оквиру економских класификација 415 и 422  

у износу од 38.709,47 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Основне школе „9. српска 

бригада“ Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „9. српска 

бригада“ Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-656/2016-II 

У Бољевцу, 27.12.2016. године 

           

                      Председник 

        др Небојша Марјановић,с.р. 

5. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 400-655/2016 од 

27.12.2016. године Културно-образовног центра Бољевац 

у оквиру економских класификација 421, 422, 423, 424 и 

425  у износу од 165.200,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Културно-образовног 

центра Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Културно-образовном центру 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-661/2016-II 

У Бољевцу, 28.12.2016. године 

           

                      Председник 

        др Небојша Марјановић,с.р. 

6. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-929/2016 од 

28.12.2016. године Месне заједнице Боговина у оквиру 

економских класификација 426 и 482  у износу од 

4.000,00 динара.  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Месне заједнице 

Боговина за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Боговина, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 400-668/2016-II 

У Бољевцу, 29.12.2016. године 

           

                      Председник 

        др Небојша Марјановић,с.р. 

7. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 401-932/2016 од 

29.12.2016. године Месне заједнице Криви Вир у оквиру 
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економских класификација 423 и 426  у износу од 

8.153,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Месне заједнице Криви 

Вир за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Месној заједници Криви Вир, 

Одељењу за финансије и пореску администрацију и 

архиви. 

 

Број: 400-669/2016-II 

У Бољевцу, 29.12.2016. године 

           

                      Председник 

        др Небојша Марјановић,с.р. 

8. 

На основу члана 61. став 12. 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 

68/15- др.закон и 103/15) и члана 14. Одлуке о буџету 

општине Бољевац за 2016. годину ( „Службени лист 

општине Бољевац“, број 25/15), 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 2016. годину ( „Службени лист општине 

Бољевац“, број 25/15) и то умањити следеће 

апропријације за извршење издатака за неутрошена 

средства и пренети у текућу буџетску резерву: 

- У оквиру раздела 4. – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 15: Локална самоуправа, 

функција 130 – Опште услуге, ПА 0001 – 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, економску класификацију 511- «Зграде и 

грађевински објекти», умањити за 1.000.000 динара, тако 

да уместо планираних «11.011.004» износи «10.011.004» 

и 

- У оквиру раздела 4. – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 15: Локална самоуправа, 

функција 170 – Опште услуге, ПА 0001 – 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, економску класификацију 611- «Отплата 

главнице домаћим кредиторима», умањити за 650.000 

динара, тако да уместо планираних «9.300.000» износи 

«8.650.000». 

Члан 2. 

 Укупна неутрошена средства са апропријација из 

члана 1. у укупном износу од 1.650.000 динара пренети 

на економску класификацију 499120– Текућа резерва, 

тако да уместо затечених «554.249» износи «2.204.249». 

 

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 потрeбно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2016. 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. 

 

Број: 401-936/2016-II 

У Бољевцу, 29.12.2016. године 

           

                      Председник 

        др Небојша Марјановић,с.р. 

9. 

Предмет:  Предлог за употребу средстава текуће 

буџетске резерве 

  

    На основу члана 69. 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 и 68/15), 

предлаже се Председнику општине Бољевац да се 

обезбеде средства из текуће буџетске резерве као 

недостајућа средства Одлуком о буџету општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 19/14, 

04/15 и 12/14) у износу од 2.180.000 динара за следеће 

трошкове: 

- за накнаде члановима Општинског већа у износу 

од 40.000 динара, 

- за умањења зарада код Општинске управе у износу 

од 90.000 динара, 

- за трошкове чишћења и одржавања канализације у 

износу од 140.000 динара, 

- за капиталне инвестиције на канализационој 

мрежи у износу од 915.000 динара, 

- за трошкове јавних радова и стручне праксе у 

износу од 350.000 динара, 

- за трошкове одржавања јавне расвете у износу од 

630.000 динара и 

- за трошкове материјала код Општинског 

правобранилаштва у износу од 15.000 динара.  

Средства за те намене нису предвиђене Одлуком о 

буџету у одговарајућим износима. 

 

  Потребно је обезбедити средства у износу од 

2.180.000 динара у оквиру  раздела: 

- 3 – Општинско веће, глава 3.01 – Општинско веће, 

Програм 15 – Локална самоуправа, ПА 0602-

0001 – Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функција 110 – Извршни и 

законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови, апропријација 

економска класификација 423000 – Услуге по 

уговору у износу од 40.000 динара. 
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- 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска 

управа, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА 

0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина, функција 130 – Опште 

услуге, апропријација економска класификација 

465000 – Остале дотације и трансфери у износу 

од 90.000 динара, 

- 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска 

управа, Програм 2 – Комунална делатност, ПА 

0601-0002 – Управљање отпадним водама, 

функција 520 – Управљање отпадним водама, 

апропријација економска класификација 421000 

– Стални трошкови у износу од 140.000 динара, 

- 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска 

управа, Програм 2 – Комунална делатност, ПА 

0601-0002 – Управљање отпадним водама, 

функција 520 – Управљање отпадним водама, 

апропријација економска класификација 511000 

– Зграде и грађевински објекти у износу од 

915.000 динара, 

- 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска 

управа, Програм 3 – Локални економски развој, 

ПА 1501-0005 – Финансијска подршка локалном 

економском развоју, функција 160 – Опште јавне 

услуге некласификоване на другом месту, 

апропријација економска класификација 465000 

– Остале дотације и трансфери у износу од 

350.000 динара, 

- 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска 

управа, Програм 2 – Комунална делатност, ПА 

0601-0010 – Јавно осветљење, функција 640 – 

улична расвета, апропријација економска 

класификација 425000 – Текуће поправке и 

одржавање у износу од 630.000 динара и 

- 5 – Општинско правобранилаштво, глава 5.01 – 

Општинско правобранилаштво, Програм 15 – 

Локална самоуправа, ПА 0602-0004 – 

Општинско јавно правобранилаштво, функција 

330 – Судови, апропријација економска 

класификација 426000 – Материјал у износу од 

15.000 динара. 

 

 Тиме се уједно повећавају финансијски планови 

директних корисника Општинског већа за 40.000 динара, 

Општинске управе за 2.125.000 динара и Општинског 

правобранилаштва за 15.000 динара за 2016. годину. 

 

Број:  401-937/2016-III-03   

Датум:  29.12.2016. године 

 

Руководилац одењеља за 

буџет и пореску администрацију 

Миодраг Трифуновић, дипл.ецц,с.р. 

 

10. 

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 средства  у износу 

од 2.180.000 динара и то: 

 - Општинском већу у износу од 40.000 динара, 

 - Општинској управи у износу од 2.125.000 динара и 

 - Општинском правобранилаштву у износу од 15.000 

динара. 

 

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

оквиру: 

- раздела 3 – Општинско веће, глава 3.01 – 

Општинско веће, Програм 15 – Локална 

самоуправа, ПА 0602-0001 – Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, 

функција 110 – Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и спољни 

послови, апропријација економска 

класификација 423000 – Услуге по уговору у 

износу од 40.000 динара, 

- раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 15 – Локална 

самоуправа, ПА 0602-0001 – Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, 

функција 130 – Опште услуге, апропријација 

економска класификација 465000 – Остале 

дотације и трансфери у износу од 90.000 динара, 

- раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 2 – Комунална 

делатност, ПА 0601-0002 – Управљање отпадним 

водама, функција 520 – Управљање отпадним 

водама, апропријација економска класификација 

421000 – Стални трошкови у износу од 140.000 

динара, 

- раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 2 – Комунална 

делатност, ПА 0601-0002 – Управљање отпадним 

водама, функција 520 – Управљање отпадним 

водама, апропријација економска класификација 

511000 – Зграде и грађевински објекти у износу 

од 915.000 динара, 

- раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 3 – Локални 

економски развој, ПА 1501-0005 – Финансијска 

подршка локалном економском развоју, 

функција 160 – Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, 

апропријација економска класификација 465000 

– Остале дотације и трансфери у износу од 

350.000 динара, 

- раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 2 – Комунална 

делатност, ПА 0601-0010 – Јавно осветљење, 

функција 640 – улична расвета, апропријација 

економска класификација 425000 – Текуће 

поправке и одржавање у износу од 630.000 

динара и 
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- раздела 5 – Општинско правобранилаштво, глава 

5.01 – Општинско правобранилаштво, Програм 

15 – Локална самоуправа, ПА 0602-0004 – 

Општинско јавно правобранилаштво, функција 

330 – Судови, апропријација економска 

класификација 426000 – Материјал у износу од 

15.000 динара. 

 

 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 Одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2016. годину нису планирана средства у 

довољним износима на наведеним позицијама, користити 

средства текуће буџетске резерве у износу од 2.180.000 

динара. 

На основу напред наведеног одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

У Бољевцу, 30.12.2016. године 

Број: 401-938/2016-II 

                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

          

                      Председник 

        др Небојша Марјановић,с.р. 

11. 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

( „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 

и 68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15 и 21/16) и члана 68. Статута општине Бољевац 

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

председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 400-671/2016 од 

30.12.2016. године Основне школе „Ђура Јакшић“ 

Сумраковац у оквиру економских класификација 415, 

421, 425 и 426  у износу од 23.130,00 динара. 

  

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Основне школе „Ђура 

Јакшић“ Сумраковац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Основној школи „Ђура Јакшић“ 

Сумраковац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

 

Број: 400-674/2016-II 

У Бољевцу, 30.12.2016. године 

              

                      Председник 

        др Небојша Марјановић,с.р. 


