СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: IV

БРОЈ: 15

09. АВГУСТ
2010. ГОДИНЕ

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
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На основу члана 4. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05испр. и 123/07-др. Закон), члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Бор и образовању
Привременог органа општине Бор (''Службени гласник
РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Привремени
орган општине Бор, на седници одржаној дана 09.
августа 2010. године, донео је

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
Средства за исплату солидарне помоћи
обезбедиће се из средстава текуће буџетске резерве.

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БОР''

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине Бор".

Члан 1.
У Одлуци о престанку рада Јавног предузећа
''Радио телевизија Бор'' (''Службени лист општине Бор'',
бр. 11/2010) у члану 2. став 1. после речи: ''Бор'' тачка се
брише и додају речи:'', односно запослене ће преузети
Јавно предузеће ''Штампа, радио и филм у ликвидацији''
Бор до почетка рада Јавног предузећа ''Штампа, радио и
филм'' у Бору''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Број:022-216/2010-I
У Бору, 09. августа 2010. године

Члан 3.
Овлашћује се председник Привременог органа
Општине Бор да посебним решењем изврши расподелу
средстава из текуће буџетске резерве за намене наведене
у члану 1. ове одлуке.

Број: 401-636/2010- I
У Бору, 09. августа 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана
32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), члана 2.
и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и
образовању Привременог органа општине Бор
(''Службени гласник РС'', бр. 11/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 09. августа 2010. године, донео је

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
199
На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 09. августа 2010. године
донео је
ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ
ЗАПОСЛЕНИМА У УСТАНОВИ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ''БОР'' У БОРУ
Члан 1.
Свим запосленима у Установи спортски центар
''Бор'' у Бору исплатиће се солидарна помоћ у висини од
50% нето плате запосленог са припадајућим порезима
због погоршања социјално-економског положаја.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени Статута
Јавног комуналног предузећа ''3. октобар'' у Бору
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута
Јавног комуналног предузећа ''3. октобар'' у Бору, коју је
донео Управни одбор тог предузећа на седници одржаној
30.07.2010. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-20/2010-I
У Бору, 09. августа 2010. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

09. август 2010

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 15
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201
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009) , члана 28.
Одлуке о буџету
општине Бор
за 2010.годину
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 5/2010, 9/2010 и
12/2010), члана 3. Одлике о распуштању скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа општине
Бор („Службени гласник РС“, бр. 11/10) и члана 65.
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“,
бр. 7/08), Привремени орган општине Бор на седници
одржаној дана 09. августа 2010. године донео је

202
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС”, бр.54/09) , члана 28.
Одлуке о буџету општине Бор за 2010. годину
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 5/2010, 9/2010 и
12/2010), члана 3. Одлике о распуштању скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа општине
Бор („Службени гласник РС“, бр. 11/2010) и члана 65.
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“
бр. 7/08), Привремени орган општине Бор на седници
одржаној дана 09. августа 2010.године донео је

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Сл. лист општинe Бор»
број 5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-«Скупштина
општине Бор, Председник општине и Општинско веће
» , са економске класификације 499120 и позиције
број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се средства у
износу од 275.684,55 динара као недостајућа средства за
исплату накнаде штете Ђемаиловић Арифу ,настале
услед уједа од стране пса луталице (200.000,00 динара по
Пресуди Апелационог суда у Београду Гж.2300/10 од
11.02.2010. године са затезном каматом до дана исплате,
37.560,00 динара трошкови парничног поступка са
затезном каматом до дана исплате и 4.900,00 трошкови
принудне наплате-укупно 289.428,57 динара Управа за
јавна плаћања је скинула принудном наплатом са
рачуна буџета општине Бор 02.08.2010.године).
За износ средстава од 275.684,55 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «9.214.363,00» динара, износи
«8.938.678,45» динара, а повећава се план позиције број
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела ”, у оквиру
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће», функције 110-„Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови“ и
уместо затечених «41.250.000,00» динара износи
“41.525.684,55 ” динара.

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010. годину (''Службени лист општинe
Бор'', бр. 5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 131.360,42 динара за исплату
накнаде штете Ивани Томић, настале услед уједа од
стране пса луталице (90.000,00 динара по Решењу о
извршењу Основног суда
у Бору И.1029/10
од
09.07.2010.године са затезном каматом до дана исплате,
26.100,00 динара трошкови поступка са затезном
каматом до дана исплате и 4.900,00 трошкови принудне
наплате-укупно 131.360,42 динара Управа за јавна
плаћања је скинула принудном наплатом са рачуна
буџета општине Бор 06.08.2010.године).
За износ средстава од 131.360,42 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «8.938.678,45» динара, износи
«8.807.318,03» динара, а повећава се план позиције број
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела ”, у оквиру
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће», функције 110-„Извршни и
законодавни органи,фискални и спољни послови“ и
уместо затечених «41.525.684,55» динара износи
“41.657.044,97” динара.

На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 2010.
годину .

На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину .

II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.

II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.

III
Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.

III
Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.

Број: 401- 637/2010-II
У Бору, 09. августа 2010. године

Број: 401- 638/2010-II
У Бору, 09. августа 2010. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

09. август 2010

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 15

245
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Председник привременог органа општине Бор,
на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07), члана 69. става 3.
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.
54/09) и члана 28. Одлуке о буџету општине Бор за
2010.годину («Службени лист општинe Бор», бр. 5/2010,
9/2010 и 12/2010), члана 3. Одлике о распуштању
скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор („Службени гласник РС“, бр.
11/2010) и члана 1. Одлуке о поверавању послова
Председнику Привременог органа
општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 3/2010), у поступку
извршења буџета донео је

204
Председник привременог органа општине Бор,
на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07), члана 69. става 3
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.
54/09) и члана 28. Одлуке о буџету општине Бор за
2010.годину («Службени лист општинe Бор», бр. 5/2010,
9/2010 и 12/2010), члана 3. Одлике о распуштању
скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор („Службени гласник РС“, бр.
11/2010) и члана 1. Одлуке о поверавању послова
Председнику
Привременог
органа
општине
Бор(„Службени лист општине Бор“ број 3/2010), у
поступку извршења буџета донео је

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» број 5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 60.000,00 динара за исплату
накнаде штете настале услед уједа од стране пса
луталице Делки Дивјак(по закљученом вансудском
поравнању број В.28/09 од 01.03.2010.године), обзиром
да су средства са планиране апропријације за
2010.годину за ту намену, на позицији расхода из Одлуке
о буџету општине Бор за 2010.годину број 15, у целости
потрошена.
За износ средстава од 60.000,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «9.464.363,00» динара, износи
«9.404.363,00» динара, а повећава се план позиције број
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела ”, у оквиру
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и
законодавни органи,фискални и спољни послови“ и
уместо затечених «41.000.000,00» динара износи
“41.060.000,00 ” динара.

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» број 5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 70.000,00 динара за исплату
накнаде штете настале услед уједа од стране пса
луталице Ружи Јовановић (по закљученом вансудском
поравнању број В.1/10 од 01.03.2010.године), обзиром
да су средства са планиране апропријације за
2010.годину за ту намену, на позицији расхода из Одлуке
о буџету општине Бор за 2010.годину број 15, у целости
потрошена.
За износ средстава од 70.000,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «9.404.363,00» динара, износи
«9.334.363,00» динара, а повећава се план позиције број
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела ”, у оквиру
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и
законодавни органи,фискални и спољни послови“ и
уместо затечених «41.060.000,00» динара износи
“41.130.000,00 ” динара.

На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину .
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.

На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину .
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.

III
Решење доставити:Одељењу за финансије
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.

III
Решење доставити:Одељењу за финансије
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.

Број: 401- 612/2010-II
У Бору, 30. јул 2010. године

Број: 401- 613/2010-II
У Бору, 30. јул 2010. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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205
Председник привременог органа општине Бор,
на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07), члана 69. става 3
Закона о буџетском систему(“Службени гласник РС”, бр.
54/09) и члана 28. Одлуке о буџету општине Бор за
2010.годину («Службени лист општинe Бор», бр 5/2010,
9/2010 и 12/2010), члана 3. Одлике о распуштању
скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор(„Службени гласник РС“ број
11/2010) и члана 1. Одлуке о поверавању послова
Председнику
Привременог
органа
општине
Бор(„Службени лист општине Бор“ број 3/2010), у
поступку извршења буџета донео је

206
Председник привременог органа општине Бор,
на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07), члана 69. става 3
Закона о буџетском систему(“Службени гласник РС”, бр.
54/09) и члана 28. Одлуке о буџету општине Бор за
2010.годину («Службени лист општинe Бор», бр. 5/2010,
9/2010 и 12/2010), члана 3. Одлике о распуштању
скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор(„Службени гласник РС“, бр.
11/2010) и члана 1. Одлуке о поверавању послова
Председнику
Привременог
органа
општине
Бор(„Службени лист општине Бор“, бр. 3/2010), у
поступку извршења буџета донео је

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» број 5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 60.000,00 динара за исплату
накнаде штете настале услед уједа од стране пса
луталице Петровић Милету(по закљученом вансудском
поравнању број В.2/10 од 01.03.2010.године), обзиром
да су средства са планиране апропријације за
2010.годину за ту намену, на позицији расхода из Одлуке
о буџету општине Бор за 2010.годину број 15, у целости
потрошена.
За износ средстава од 60.000,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «9.334.363,00» динара, износи
«9.274.363,00» динара, а повећава се план позиције број
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела ”, у оквиру
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и
законодавни органи,фискални и спољни послови“ и
уместо затечених «41.130.000,00» динара износи
“41.190.000,00 ” динара.

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» број 5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 60.000,00 динара за исплату
накнаде штете настале услед уједа од стране пса
луталице Саши Живановић(по закљученом вансудском
поравнању број В.3/10 од 01.03.2010.године), обзиром
да су средства са планиране апропријације за
2010.годину за ту намену, на позицији расхода из Одлуке
о буџету општине Бор за 2010.годину број 15, у целости
потрошена.
За износ средстава од 60.000,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «9.274.363,00» динара, износи
«9.214.363,00» динара, а повећава се план позиције број
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела ”, у оквиру
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и
законодавни органи,фискални и спољни послови“ и
уместо затечених «41.190.000,00» динара износи
“41.250.000,00 ” динара.

На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину .
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.

На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину .
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.

III
Решење доставити:Одељењу за финансије
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.

III
Решење доставити:Одељењу за финансије
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.

Број: 401- 614/2010-II
У Бору, 30. јул 2010. године

Број: 401- 615/2010-II
У Бору, 30. јул 2010. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
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