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1. 

101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13- испр., 108/13, 

142/14 и 68/15- др.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 

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 2. – Председник општине, глава 2.01 – 

Председник општине, Програм 16: Политички систем 

локалне самоуправе, функција 111 – Извршни и 

законодавни органи и то: 

- у оквиру ПА 0002 – Функционисање извршних органа, 

следеће: 

- економску класификацију 421 - «стални трошкови», 

умањити за 5.000 динара, тако да уместо планираних 

«130.000» износи «125.000», 

- економску класификацију 422 - «трошкови путовања», 

умањити за 1.000 динара, тако да уместо планираних 

«10.000» износи «9.000» и 

- економску класификацију 423 - «услуге по уговору», 

умањити за 195.000 динара, тако да уместо планираних 

«2.900.000» износи «2.705.000», 

у оквиру раздела 3. – Општинско веће, глава 3.01 – 

Општинско веће, Програм 16: Политички систем локалне 

самоуправе, функција 111 – Извршни и законодавни 

органи и то: 

- у оквиру ПА 0002 – Функционисање извршних органа, 

следеће: 

- економску класификацију 411 - «плате, додаци и 

накнаде запослених», умањити за 122.000 динара, тако да 

уместо планираних «230.500» износи «108.500» и 

- економску класификацију 412 - «социјални доприноси 

на терет послодавца», умањити за 23.000 динара, тако да 

уместо планираних «37.300» износи «14.300», 

у оквиру раздела 4. – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 15: Опште јавне услуге 

управе, функција 130 – Опште услуге и то: 

- у оквиру ПА 0001 – Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, следеће: 

- економску класификацију 411 - «плате, додаци и 

накнаде запослених», умањити за 216.000 динара, тако да 

уместо планираних «28.996,753» износи «28.780.753», 

у оквиру раздела 5. – Општинско правобранилаштво, 

глава 5.01 – Општинско правобранилаштво, Програм 15: 

Опште јавне услуге управе, функција 330 – Судови и то: 

- у оквиру ПА 0004 – Општинско/градско 

правобранилаштво, следеће: 

- економску класификацију 421 - «стални трошкови», 

умањити за 3.000 динара, тако да уместо планираних 

«54.000» износи «51.000», 

- економску класификацију 422 - «трошкови путовања», 

умањити за 7.000 динара, тако да уместо планираних 

«19.000» износи «12.000», 

- економску класификацију 426 - «материјал», умањити 

за 15.000 динара, тако да уместо планираних «84.000» 

износи «69.000» и 

- економску класификацију 483 - «новчане казне и 

пенали по решењу судова», умањити за 100.000 динара, 

тако да уместо планираних «300.000» износи «200.000». 

 

Члан 2. 
 Укупна неутрошена средства са апропријација из 

члана 1. у укупном износу од 687.000 динара пренети на 

економску класификацију 499120 – Текућа резерва, тако 

да уместо затечених «206.161» износи «893.161». 

 

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. 

 

Број: 401-1173/2017-II 

У Бољевцу, 12.12.2017. године 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

 

 

 


