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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и члана 26. Одлуке о буџету општине Бор за
2014.годину («Службени лист општинe Бор» бр.20/2013,
17/2014 и 27/14), без предлога Општинске управе Бор –
Одељења за финансије, Председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2014.годину, у Разделу 2-«Председник
општине и Општинско веће», функција 110-Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови са
позиције 32 и економске класификације 499120 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
383.860,00 динара, ЖЕНСКОМ КОШАРКАШКОМ
КЛУБУ „БОР“.
2.За износ средстава од 383.860,00 динара
смањује се план позиције број 32-Текућа резерва, који
уместо затечених «2.760.586,00» динара
износи
«2.376.726,00» динара, а повећава се план позиције број
289 за економскоу класификацију 481-“Дотације
спортским и омладинским организацијама”, у оквиру
раздела 10-«Физичка килтура-Спортске организације-за
реализацију спортских манифестација и масовни спорт»
функције 810-Услуге рекреације и спорта и уместо
планираних
«41.000.000,00»
динара
износи
«41.383.860,00» динара.
3.О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Комисији за спорт,
Одељењу за финансије Општинске управе, Управи за
трезор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
Председник општине Бор Живорад Петровић,
дана 02.12.2014.године донео је Решење о преносу
новчаних средстава ЖЕНСКОМ КОШАРКАШКОМ
КЛУБУ „БОР“ из Бора број 401-1028/2014- II-01,
Обзиром да су средства планирана Одлуком о
буџету општине Бор за 2014.годину, у оквиру раздела
10-«Физичка
килтура-Спортске
организације-за
реализацију спортских манифестација и масовни спорт»
функције 810-Услуге рекреације и спорта, потрошена у
целости, неопходно је користити средства текуће
буџетске резерве у износу од 383.860,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1028 / 2014-II
У Бору, 03.12. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и члана 26. Одлуке о буџету општине Бор за
2014.годину(«Сл.лист општинe Бор» бр.20/2013, 17/2014
и 27/14), Председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2014.годину, у Разделу 2-«Председник
општине и Општинско веће», функција 110-Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови са
позиције 32 и економске класификације 499120 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
375.212,00 динара, Председнику општине и Општинском
већу.
2.За износ средстава од 375.212,00 динара
смањује се план позиције број 32-Текућа резерва, који
уместо затечених «2.376.726,00» динара, износи
«2.001.514,00» динара, а повећава се план позиције број
28 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела”, у оквиру
раздела 2-«Председник општине и општинско веће » за
функцију 110-Извршни и законодавни органи, фискални
и спољни послови
и
уместо планираних
«18.178.143,00» динара износи «18.553.355,00» динара.
3.О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образл ожењ е
Управа за трезор дана 10.12.2014.године
скинула је принудном наплатом са рачуна буџета
општине Бор 380.000,00 динара по извршним решењима
И 1503/14 и И 1565/14(накнаде услед уједа паса
луталица).
Обзиром да су средства планирана Одлуком о
буџету општине Бор за 2014.годину, у оквиру раздела 2«Председник општине и општинско веће» за функцију
110-Извршни и законодавни органи, фискални и спољни
послови, потрошена у целости, неопходно је користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 375.212,00
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-1041 / 2014-II
У Бору, 11.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и члана 26. Одлуке о буџету општине Бор за
2014.годину(«Сл.лист општинe Бор» бр.20/2013, 17/2014
и 27/14), Председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2014.годину, у Разделу 2-«Председник
општине и Општинско веће», функција 110-Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови са
позиције 32 и економске класификације 499120 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
90.478,00 динара, Председнику општине и Општинском
већу.
2.За износ средстава од 90.478,00 динара
смањује се план позиције број 32-Текућа резерва, који
уместо затечених «2.001.514,00» динара, износи
«1.911.036,00» динара, а повећава се план позиције број
28 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела”, у оквиру
раздела 2-«Председник општине и општинско веће » за
функцију 110-Извршни и законодавни органи, фискални
и спољни послови и уместо затечених «18.553.355,00»
динара износи «18.643.833,00» динара.
3.О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
Управа за трезор дана 11.12.2014.године
скинула је принудном наплатом са рачуна буџета
општине Бор 90.478,53 динара по извршном решењу И
1503/14-део(накнаде услед уједа паса луталица).
Обзиром да су средства планирана Одлуком о
буџету општине Бор за 2014.годину, у оквиру раздела 2«Председник општине и општинско веће» за функцију
110-Извршни и законодавни органи, фискални и спољни
послови, потрошена у целости, неопходно је користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 90.478,00
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1044 / 2014-II
У Бору, 12.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и члана 26. Одлуке о буџету општине Бор за
2014.годину(«Сл.лист општинe Бор» бр.20/2013, 17/2014
и 27/14), Председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2014.годину, у Разделу 2-«Председник
општине и Општинско веће», функција 110-Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови са
позиције 32 и економске класификације 499120- “Текућа
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резерва”, одобравају се средства у износу од 713.280,00
динара, Центру за културу општине Бор.
2.За износ средстава од 713.280,00 динара
смањује се план позиције број 32-Текућа резерва, који
уместо затечених «1.911.036,00» динара, износи
«1.197.756,00» динара.
Средства у износу од 713.280,00 динара
расподељују се на апропријације утврђену у оквиру
Раздела 3-«Општинска управа Бор», главе 3.1.-«Установе
у делатности културе» за функцију 820-Услуге културе и
то на следећи начин:
-За износ средстава од 313.680,00 динара повећава се
план позиције 111 за економску класификацију 423«Опште услуге по уговору» и уместо затечених
«7.963.232,00» динара износи «8.276.912,00» динара, и
то за Установу „Центар за културу општине Бор“ из
Прилога уз Раздео 3, главе 3.1., подглаве 3.1.3.- Одлуке
о буџету општине Бор за 2014.годину- на позицији број
111 и економској класификацији 423-“Опште услуге по
уговору” и уместо затечених «4.306.232,00» динара
износи «4.699.912,00» динара.
- За износ средстава од 399.600,00 динара повећава се
план позиције 112 за економску класификацију 424«Специјализоване услуге» и уместо планираних
«12.131.000,00» динара износи «12.530.600,00» динара,
и то за Установу„Центар за културу општине Бор“ из
Прилога уз Раздео 3 , главе 3.1., подглаве 3.1.3.-Одлуке
о буџету општине Бор за 2014.годину- на позицији број
112 и економској класификацији 424-“Специјализоване
услуге” и уместо планираних «10.352.000,00» динара
износи «10.751.600,00» динара.
3.О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Центру за културу
општине Бор, Одељењу за финансије Општинске управе,
Управи за трезор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образл ожењ е
Центар за културу општине Бор поднео је
Захтев за средства из текуће буџетске резерве број
422-I/2014 од 10.12.2014.године за реализацију дочека
Нове 2015.године на отвореном у амфитеатру са
додатним садржајима на платоу Дома културе
31.12.2014.године
Обзиром да Одлуком о буџету општине Бор за
2014.годину нису планирана средства за реализацију
дочека Нове 2015.године, неопходно је користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 713.280,00
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1045 / 2014-II
У Бору, 12.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и члана 26. Одлуке о буџету општине Бор за
2014.годину («Сл.лист општинe Бор» бр.20/2013, 17/2014
и 27/14), Председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2014.годину, у Разделу 2-«Председник
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општине и Општинско веће», функција 110-Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови са
позиције 32 и економске класификације 499120- “Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 18.514,00
динара, Месној заједници „Брестовац“.
2.За износ средстава од 18.514,00 динара
смањује се план позиције број 32-Текућа резерва, који
уместо затечених «1.197.756,00» динара, износи
«1.179.242,00» динара, а повећава се план позиције број
167 за економскоу класификацију 421-“Стални
трошкови”, у оквиру раздела 4-« Општинска управа Бор
», главе 4.4.- «Месне заједнице» и уместо планираних
«8.847.021,00» динара износи «8.865.535,00» динара, и
то за Месну заједницу „Брестовац“ из Прилога
уз
Раздео 4 , главе 4.4., подглаве 4.4.14.-Одлуке о буџету
општине Бор за 2014.годину- на позицији број 167 и
економској класификацији 421-“Стални трошкови” и
уместо планираних «449.525,00» динара
износи
«468.039,00» динара.
3.О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење
доставити:
Месној
заједници
„Брестовац“, Одељењу за финансије Општинске управе,
Управи за трезор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
Месна заједница „Брестовац“ поднела је Захтев
за средства из текуће буџетске резерве број 264/2014
од 10.12.2014.године за неизмирене обавезе за
електричну енергијуна дан 10.12.2014.године у износу од
18.513,67 динара.
Обзиром да су средства планирана Одлуком о
буџету општине Бор за 2014.годин за ту намену
потрошене, неопходно је користити средства текуће
буџетске резерве у износу од 18.514,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1047 / 2014-II
У Бору, 16.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13),
начелник Општинске управе Бор , доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА
РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин
утврђивања износа и поступак враћања неутрошених
средстава која су у складу са законом, до истека
фискалне године пренета
индиректним корисницима
буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној
години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1.
овог правилника, врше индиректни корисници буџетских
средстава општине Бор до истека фискалне године,
закључно са 31. децембром, на рачун - Извршење буџета
општине Бор, број 840-164640-35.
Износ неутрошених средстава за повраћај из
члана 1. исказује се се на Обрасцу СВС - Спецификација
враћених буџетских средстава.
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Корисници буџетских средстава општине Бор
одговорни су за истинитост и тачност исказаних
података у Обрасцу СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава
достављају директним корисницима спецификације
враћених буџетских средстава, која су им пренета на
подрачун за редовну делатност према
разделима,
односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС
- Спецификација враћених буџетских средстава,
најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
На основу извршених уплата и достављених
образаца из става 1. овог члана директни корисници
буџетских средстава у систему извршења буџета до 20.
јануара наредне фискалне године врше корекцију
трансфера расхода и издатака за претходну фискалну
годину за индиректне кориснике којима су пренели
средства.
Образац СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава одштампан је уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог упутства примењују се и на
кориснике буџетских средстава којима су средства
пренета у складу са одлуком о буџету општине Бор, у
фискалној години, а који након истека фискалне године
нису у систему консолидованог рачуна трезора општине
Бор.
Члан 5.
Даном ступања на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о начину и поступку
преноса неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета општине Бор („Службени лист
општине Бор”, број 21/13).
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у Службеном листу Општине Бор.
Број: 400-269/2014-III
Датум: 25.12.2014.године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОР
Љубинка Јелић, с.р.
Образац СВС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа
средства_______________________________
Седиште________________________________
адреса__________________________________
ПИБ
________________________МБ______________________
ЈББК ______________________
Назив директног корисника буџетских средстава који је
пренео средства: (*)________________
_________________________________________________
____ ЈББК _____________________
(*у случају када спецификацију саставља директан
буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)
Раздео/глава_______ функција_________
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и
вођења евиденција
о издатим службеним
легитимацијама овлашћених службених лица.

Економска
класификација

ОПИС

Износ

1

2

3

Члан 2.
Службена
легитимација
служи
за
идентификацију пореског инспектора и пореског
извршитеља приликом вршења послова из њихове
законске надлежности и може се користити само у сврху
обављања инспекцијског надзора, односно обављања
послова принудне наплате изворних локалних јавних
прихода јединице локалне самоуправе.
Члан 3.
Службена легитимација пореског инспектора и
пореског извршитеља је јавна исправа којом се доказује
овлашћење пореског инспектора и пореског извршитеља
за вршење пореске контроле, односно послова принудне
наплате изворних локалних јавних прихода јединице
локалне самоуправе.
Порески инспектор и порески извршитељ је
дужан да са собом носи и покаже службену легитимацију
пре почетка предузимања радњи из своје законом
прописане надлежности.
I СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

УКУПНО:

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на
четвртом нивоу, односно четири шифре без узимања
ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује
на потребу за елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и
тачно приказани.
Број:

Место и датум:

____________
име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)
______________________
Потпис
М.П.

358
На основу члана 162. став 4. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији ("Службени
гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр.,
70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009,
72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011 и 2/2012 . испр.
93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14) и члана 19. Одлуке о
организацији Општинске управе Бор ("Сл. лист општине
Бор", бр. 13/08,14/08 И 9/09), уз сагласност министра
надлежног за послове управе, начелник Општинске
управе општине Бор доноси
Правилник
о службеној легитимацији пореских инспектора
и пореских извршитеља у Одељењу пореске
администрације Општинске управе општине Бор
Члан 1.
Овим правилником се уређује садржина и
образац службене легитимације која се издаје пореским
инспекторима (у даљем тексту: порески инспектор) и
пореским извршитељима (у даљем тексту: порески
извршитељ) Одељења пореске администрације у
Општинској управи општине Бор, као и начин издавања

Члан 4.
Службена легитимација пореског инспектора се
издаје на Обрасцу број 1.
Службену легитимацију пореског инспектора чини
тврдо пластифицирани образац службене легитимације, у
облику положеног правоугаоника величине 100 x 70 мм,
са текстом у хоризонталном положају.
Службена легитимација пореског инспектора је
наранџасте боје.
Текст је црне боје, исписан ћириличним
писмом, на српском језику.
Предња страна обрасца службене легитимације
пореског инспектора на врху, у средини, садржи: грб
општине Бор, а испод тога текст следеће садржине:
"ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
Одељење пореске администрације
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР"
Испод овог текста, на левој страни предње
стране обрасца стоји текст: "Име", са местом означеним
за име службеног лица, испод њега "Презиме", са местом
означеним за презиме службеног лица, испод њега текст:
"Својеручни потпис", са означеним местом за потпис
службеног лица, а испод њега текст: "Идентификациони
број" са местом означеним за унос идентификационог
броја.
Са десне стране предње стране обрасца стоји место за
фотографију службеног лица у боји величине 25 x 30 мм.
У доњем делу леве стране обрасца налази се
текст: "Датум издавања" са означеним местом за унос
датума издавања, у наставку стоји: "М.П", а у наставку
стоји текст: "Начелник" са означеним местом за потпис
начелника Општинске управе општине Бор.
Полеђина обрасца службене легитимације
пореског инспектора садржи у горњем делу у средини
текст: "ОВЛАШЋЕЊЕ", а испод њега текст: "Порески
инспектор у обављању послова пореске контроле
изворних локалних јавних прихода, овлашћен је да
предузима радње и мере прописане Законом о пореском
поступку и пореској администрацији, другим пореским и
са њима повезаним прописима, као и Законом о општем
управном поступку."
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Службена легитимација пореског инспектора
одштампана је уз овај правилник на Обрасцу бр. 1 и чини
њен саставни део.
Члан 5.
Службена легитимација пореског извршитеља
се издаје на Обрасцу број 2. Службену легитимацију
пореског извршитеља чини тврдо пластифицирани
образац службене легитимације, у облику положеног
правоугаоника величине 100 x 70 мм, са текстом у
хоризонталном положају.
Службена легитимација пореског извршитеља
је плаве боје.
Текст је црне боје, исписан ћириличним писмом, на
српском језику.
Предња страна обрасца службене легитимације пореског
извршитеља на врху, у средини, садржи: грб општине
Бор, а испод тога текст следеће садржине:
"ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
Одељење пореске администрације
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ"
Испод овог текста, на левој страни предње
стране обрасца стоји текст: "Име", са местом означеним
за име службеног лица, испод њега "Презиме", са местом
означеним за презиме службеног лица, испод њега текст:
"Својеручни потпис", са означеним местом за потпис
службеног лица, а испод њега текст: "Идентификациони
број" са местом означеним за унос идентификационог
броја.
Са десне стране предње стране обрасца стоји место за
фотографију службеног лица у боји величине 25 x 30 мм.
У доњем делу леве стране обрасца налази се текст:
"Датум издавања" са означеним местом за унос датума
издавања, у наставку стоји: "М.П" са местом за печат, а у
наставку стоји текст: "Начелник" са означеним местом за
потпис начелника Општинске управе општине Бор.
Полеђина обрасца службене легитимације
пореског извршитеља садржи у горњем делу у средини
текст: "ОВЛАШЋЕЊЕ", а испод њега: "Порески
извршитељ у поступку принудне наплате пореске обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода овлашћен
је да предузима радње и мере прописане Законом о
пореском поступку и пореској администрацији, као и
подзаконским актима којима се уређују поједине радње и
мере у поступку принудне наплате пореске обавезе."
Службена легитимација пореског извршитеља
одштампана је уз овај правилник на Обрасцу бр. 2 и чини
њен саставни део.
II НАЧИН ИЗДАВАЊА И ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА О
ИЗДАТИМ
СЛУЖБЕНИМ
ЛЕГИТИМАЦИЈАМА
ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Члан 6.
Идентификациони број службене легитимације
служи за идентификацију овлашћених службених лица.
Не
могу
се
издати
два
истоветна
идентификациона броја.
Идентификациони број се састоји од 5 (пет) цифара.
Прва цифра, нумерисана бројем 1, означава да
је ималац службене легитимације порески инспектор;
број 2 означава да је ималац службене легитимације
порески извршитељ.
Друга и трећа цифра представљају ознаку
Одељења локалне пореске администрације.
Четврта и пета цифра означавају лични
идентификациони број имаоца службене легитимације.
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Идентификациони број пореског инспектора и
пореског извршитеља се уписује у образац службене
легитимације на означеном месту након текста
"Идентификациони број".
Члан 7.
Начелник Општинске управе општине Бор
решењем одлучује о издавању службене легитимације и
утврђује њен идентификациони број.
Члан 8.
Порески инспектор и порески извршитељ
приликом преузимања службене легитимације потписују
реверс.
Порески инспектор и порески извршитељ коме
престане
радни
однос
у
Одељењу
пореске
администрације, који буде распоређен на друго радно
место у Одељењу пореске администрације, који буде
распоређен у другу организациону јединицу Општинске
управе, коме мирују права и обавезе из радног односа у
складу са законом и који буде удаљен с посла у складу са
законом, дужан је да врати своју службену легитимацију
начелнику
Одељења пореске администрације.
Приликом враћања службене легитимација,
саставља се потврда о примопредаји - повратница
службене легитимације коју потписује начелник
Одељења пореске администрације и порески инспектор,
односно порески извршитељ.
Реверс из става 1. овог члана и потврда из става
3. овог члана чувају се у персоналном досијеу пореског
инспектора, односно пореског извршитеља.
О
издатим
службеним
легитимацијама
Општинска управа општине Бор, Одељење пореске
администрације води евиденцију за пореске инспекторе
односно пореске извршитеље у које се уноси: редни број,
име и презиме, ЈМБГ, радно место, идентификациони
број, датум пријема и датум враћања, датум замене, број
решења о оглашавању службене легитимације неважећом
и напомена.
Евиденција из става 1. овог члана чува се на
сигурном месту ради спречавања њеног уништавања
могућности да дође у посед неовлашћеним лицима.
Евиденција
о
издатим
службеним
легитимацијама за пореске инспекторе је одштампана уз
овај правилник на Обрасцу бр. 3 и чини његов саставни
део.
Евиденција
о
издатим
службеним
легитимацијама за пореске извршитеље је одштампана уз
овај правилник на Обрасцу бр. 4 и чини његов саставни
део.
Члан 9.
Ако порески инспектор, односно порески
извршитељ оштети, изгуби или на други начин остане
без своје службене легитимације, дужан је да о томе
истог дана писмено обавести начелника Одељења
пореске администрације и начелника Општинске управе.
У случају из става 1. овог члана службена
легитимација се наредног радног дана од дана пријема
обавештења из става 1. овог члана, решењем начелника
Општинске управе оглашава неважећом.
Решење из става 2. овог члана се најкасније
наредног радног дана од дана његовог доношења
доставља на објављивање у "Службеном листу општине
Бор".
У случају из става 1. пореском инспектору,
односно пореском извршитељу се издаје нова службена
легитимација са новим идентификационим бројем
службене легитимације, осим ако губитак службене
легитимације није последица тешке повреде радне
дужности или другог кажњивог дела.
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Члан 10.
Оштећене, као и пронађене, а оглашене
неважећим легитимације, достављају се Одељењу
пореске администрације.
Враћене
(раздужене)
легитимације
се
поништавају бушењем.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Овај правилник, након добијања сагласности
министра надлежног за послове управе, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Бор".
Број: 031-25/2014- III/01
У Бору, 22.10.2014.године
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
Образац 1.
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА

ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР Одељење
пореске администрације
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР
Име
Презиме

ОВЛАШЋЕЊЕ
Порески инспектор у обављању послова пореске контроле
изворних локалних јавних прихода, овлашћен је да
предузима радње и мере прописане Законом о пореском
поступку и пореској администрацији, другим пореским и
са њима повезаним прописима, као и Законом о општем
управном поступку.
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ОВЛАШЋЕЊЕ
Порески извршитељ у поступку принудне наплате пореске
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
овлашћен је да предузима радње и мере прописане
Законом о пореском поступку и пореској администрацији,
као и подзаконским актима којима се уређују поједине
радње и мере у поступку принудне наплате пореске
обавезе.
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