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На основу чл. 7. и 36. став 2. и 3. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Сл.гласник Рс“,
бр.46/95, 66/01, 61/05, 95/05, 62/06 и 31/11), чл.4. став 1.,
2. и 3. Одлуке о ауто-такси превозу („Службени лист
општине Бор“, бр.20/2010 и 6/11) и чл. 65. став 1. тачка
19. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр.7/2008), Председник општине Бор доноси
ГОДИШЊИ ПЛАН ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ
ПРЕВОЗОМ ЗА 2012.ГОДИНУ
1 .Овим програмом утврђује се потребан број
такси возила у општини Бор за 2012. годину чијим се
радом задовољавају потребе за овом врстом јавног
превоза.
2. Полазећи од потреба општине Бор утврђује се
да је за 2012. годину за задовољење потреба за такси
превозом у општини Бор потребан број од 120 такси
возила.
3.Обзиром да је програм донет у складу са
потребама у општини Бор, не може се даље вршити
регистрација такси возила.
3. Правна лица и предузетници који су на дан
почетка примене овог програма регистровани за
обављање такси превоза наставиће да обављају такси
превоз у складу са важећим прописима.
4. Програм ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се од 01.01.2012. године.
5. Овај програм објавити у „Службеном листу
општине Бор“.
У Бору, 30.12.2011. године
Број: 344 -354/2011-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Небојша Виденовић, с.р.
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Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и
101/2010) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010,
4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у поступку извршења
буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2011.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

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 87.285,00
динара, Установи“Центар за културу општине Бор“, као
недостајућа
средства за организацију дочека Нове
2012.године, по захтеву за трансфер средстава број 121
од 28.12.2011.године.
За износ средстава од 87.285,00
динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених “212.003,00 ”
динара износи
“124.718,00 ” динара, а повећава се план позиције број 81
за економскоу класификацију 424 -“Специјализоване
услуге”, у оквиру раздела 3-«Општинска управа Бор»,
главе 3.1.-«Установе у делатности културе» и уместо
затечених «6.844.237,00» динара износи “6.931.522,00”
динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација Установи „Центар за културу општине
Бор“ из Прилога уз Раздео 3 , главу 3.1. Одлуке о
буџету општине Бор за 2011.годину – подглаве 3.1.3.Установа „Центар за културу општине Бор“ на позицији
број
81
и
економској
класификацији
424“Специјализоване
услуге” и уместо затечених
«5.238.500,00» динара износи «5.325.785,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2011.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Установи „Центар за
културу нопштине Бор“, Одељењу за финансије
Општинске управе Бор, Управи за трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Број: 401- 945 / 2011-II
У Бору, 29.децембар 2011. године
ОПШ ТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.

29. фебруар 2012
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Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и
101/2010) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010,
4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у поступку извршења
буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2011.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), 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 24.324,00
динара, МЗ „Брестовац“ као недостајућа средства , за
грађевинско –молерско фарбарске радове на дому МЗ
Брестовац, по захтеву за трансфер средстава број 12-01БР од 30.12.2011.године.
За износ средстава од 24.324,00 динара смањује
се план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо
затечених “124.718,00” динара износи “100.394,00”
динара, а повећава се план позиције број 137 за
економскоу класификацију 425-“текуће поправке и
одржавање”, у оквиру раздела 3-«Општинска управа
Бор», главе 3.4.-«Месне заједнице-све» и уместо
планираних «2.347.235,00» динара износи “2.371.559,00 ”
динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација МЗ «Брестовац» Брестовац из Прилога уз
Раздео 3 , главе 3.4., подглаве 3.4.14. - Одлуке о буџету
општине Бор за 2010.годину – на позицији број 137 и
економској класификацији 425 -“ текуће поправке и
одржавање ” и уместо планираних «220.000,00» динара
износи «244.324,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2011.годину и прилогу уз одлуку.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: МЗ «Брестовац», Одељењу
за финансије Општинске управе, Управи за трезор и
архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.

Број: 401- 950/ 2011-II
У Бору, 30.децембар 2011. године

О ПШ Т И Н А Б ОР
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.
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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07), члана
70. става 2 Закона о буџетском систему(“Службени
гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) и
члана 26. става 4 Одлуке о буџету општине Бор за
2012.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.13/2011)
у поступку извршења буџета, председник општине Бор
донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2012.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.13/2011), у разделу 1-«Скупштина општине Бор,
Председник општине
и Општинско веће » , са
економске класификације 499110 и позиције број 18
- “Стална резерва” , одобравају се средства у износу од
200.000,00 за набавку горива ( на основу члана 2 и 3
Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Бор број 217-1/2012-II од 09.02.2012.године).
За износ средстава од 200.000,00 динара
смањује се план позиције број 18-Стална резерва, који
уместо планираних «1.430.000,00» динара, износи
«1.230.000,00» динара, а повећава се план позиције број
12 за економскоу класификацију 426-“Материјали ”, у
оквиру раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови“ и
уместо планираних
«4.560.000,00» динара износи
“4.760.000,00 ” динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2012.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.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 127 / 2012-II
У Бору, 10.фебруар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.

29. фебруар 2012

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

12
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07), члана
70. става 2 Закона о буџетском систему(“Службени
гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) и
члана 26. става 4 Одлуке о буџету општине Бор за
2012.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.13/2011)
у поступку извршења буџета, председник општине Бор
донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2012.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.13/2011), у разделу 1-«Скупштина општине Бор,
Председник општине
и Општинско веће » , са
економске класификације 499110 и позиције број 18
- “Стална резерва” , одобравају се средства у износу од
400.000,00 за набавку горива ( на основу Наредбе
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бор
број 217-1/2012-II од 09.02.2012.године).
За износ средстава од 400.000,00 динара
смањује се план позиције број 18-Стална резерва, који
уместо планираних «1.230.000,00» динара, износи
«830.000,00» динара, а повећава се план позиције број 12
за економскоу класификацију 426-“Материјали ”, у
оквиру раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови“ и
уместо планираних
«4.760.000,00» динара износи
“5.160.000,00 ” динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2012.годину .

БРОЈ 3

13
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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07), члана
70. става 2 Закона о буџетском систему(“Службени
гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) и
члана 26. става 4 Одлуке о буџету општине Бор за
2012.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.13/2011),
решавајући по Захтеву Црвеног крста Бор и Центра за
социјални рад Бор,
у поступку извршења буџета,
председник општине Бор донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2012.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.13/2011), у разделу 1-«Скупштина општине Бор,
Председник општине
и Општинско веће » , са
економске класификације 499110 и позиције број 18
- “Стална резерва” , одобравају се средства у износу од
148.740,00 динара Црвеном крсту Бор за куповину
пакета за обезбеђење минимума основних животних
намирница за најугроженије суграђане општине Бор ( на
основу
Наредбе Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Бор број 217-1/2012-II од
09.02.2012.године).
За износ средстава од 148.740,00 динара
смањује се план позиције број 18-Стална резерва, који
уместо планираних «830.000,00» динара
износи
«681.260,00» динара, а повећава се план позиције број
259 за економску класификацију 481-«Дотације осталим
непрофитним организацијама које пружају помоћ
домаћинствима- ОО Црвени крст» у оквиру Раздела 13«Невладине и друштвене организације и удружења», и
уместо планираних
«700.000,00» динара износи
«848.740,00» динара.

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
2012.годину .

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

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

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

БОР

Број: 401- 134 / 2012-II
У Бору, 13.фебруар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.

III
Решење доставити: Одељењу за финансије
општинске управе, Управи за трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 132 / 2012-II
У Бору, 13.фебруар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.

29. фебруар 2012
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Р. Србије“, број:
129/2007), члана 80. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', број: 07/08) и члана 23. и 47. Одлуке
о организацији Општинске управе општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, број 13/08,14/08 и
60/09), начелник Општинске управе Бор, уз сагласност
Општинског већа општине Бор, донео је
ПРАВИЛНИК
о изменама и допуни Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Бор
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 1/2011,
6/2011 и 9/2011), у члану 24. став 1. тачка 2. код дела који
се односи на услове, уместо речи:“ВСС“, треба да стоји
реч:“ВШС“.
Члан 2.
У члану 28. код радног места под бројем 4/1.
Послови јавних набавки
(службеник за јавне набавке) код дела који се односи на
услове, уместо речи:“ВШС“, треба да стоји реч:“ВСС“.
После тачке 4/1. додаје се нова тачка 4/1.а која
гласе:
„4/1.а Послови јавних набавки
1
-Прати прописе који регулишу јавне набавке;
-помаже у припреми годишњих планова јавних набавки
за

Општинску

управу,

Скупштину

општине,

Председника Општине и Општинско веће;
-учествује у изради тендерске и друге документације
свих напред наведених органа;
-обавља све неопходне послове у циљу набавке добара,
услуга и радова, за директне кориснике средстава буџета
општине Бор и за индиректне кориснике за које је то
посебно уговорено, уз примену Закона о јавним
набавкама, свих подзаконских прописа везаних за тај
закон, као и свих аката правних субјеката за које се
послови обављају;
-учествује у изради планова јавних набавки месних
заједница и помаже им у спровођењу поступака јавних
набавки,
-обавља и друге послове по налогу начелника Одељења,
начелника Општинске управе и Председника општине.
УСЛОВИ:

ВШС-економског или правног смера,
година радног искуства и
положен стручни испит“

1

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
У Бору, 24.02. 2012. године

Број: 110-7/2012-III

Начелник Општинске управе,
Љубинка Јелић, с.р.
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