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На основу члана 63. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09), 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 24. маја
2010. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Бор за 2010. годину
(''Службени лист општине Бор'', бр. 5/2010), члану 1. став
1. алинеја 1. износ од «890.500.000» замењује се износом
од «896.500.000».
У истом члану став 1. алинеја 2. износ од
«867.006.743» замењује се износом од «873.006.743».
Члан 2.
У члану 3. износ од «1.798.000» замењује се
износом од «1.810.000».
Члан 3.
У члану 4. износ од «10.400.000» замењује се
износом од «9.711.081».
Члан 4.
У члану 5. износ од «37.996.834» замењује се
износом од «38.396.834».
Члан 5.
У члану 6. у табели рачун прихода и примања,
расхода и издатака буџета општине врше се следеће
измене:
- за опис «I Укупнa примања» износ у колони 3
«890.500.000» замењује се износом од «896.500.000»,
- за економску класификацију 7–«Текући приходи» износ
у колони 3 «890.500.000» замењује се износом од
«896.500.000»,
- за економску класификацију 712+713+716+719 –
«1.3.Остали порески приходи» износ у колони 3 од
«145.500.000» замењује се износом «148.000.000»,
- за економску класификацију 74 – «2.Непопрески
приходи» износ у колони 3 од «169.273.113» замењује се
износом «172.773.113»,
- за опис «Укупни издаци» износ у колони 3
«867.006.744» замењује се износом од «873.006.743»,
-за економску класификацију 4 – «Текући расходи» износ
у колони 3 од «815.924.435» замењује се износом
«821.924.434»,
- за економску класификацију 42 – «2.Коришћење услуга
и роба» износ у колони 3 од «225.344.456» замењује се
износом «231.080.993»,
- за економску класификацију 44 – «3.Отплата камате»
износ у колони 3 од «8.003.577» замењује се износом
«8.403.577»,
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- за економску класификацију 45 – «4.Субвенције» износ
у колони 3 од «112.850.000» замењује се износом
«111.800.000»,
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци за
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «8.184.913»
замењује се износом «8.109.913»,
- за економску класификацију 48+49–«6. Остали
расходи» износ у колони 3«50.326.900» замењује се
износом «51.310.319»,
- за економску класификацију 46 – «7. Трансфери
осталом нивоу власти» износ у колони 3 од
«106.225.738» замењује се износом «106.230.782».
Члан 6.
У члану 7. у табели примања буџета општине
врше се следеће измене:
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3
од «567.494.887» замењује се износом «568.394.887»,
- за економску класификацију 743320 – «Приход од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје» износ у
колони 3 од «4.200.000» замењује се износом
«5.100.000»,
- за економску класификацију 743324 – «Приход од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје» износ у
колони 3 од «4.200.000» замењује се износом
«5.100.000»,
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од
«323.005.113» замењује се износом «328.105.113»,
- за економску класификацију 713122 – «Порез на
имовину (осим на земљиште, акције и удела) од правних
лица» износ у колони 3 од «58.000.000» замењује се
износом «60.500.000»,
- за економску класификацију 742153 – «Приходи од
закупнине за грађ. земљиште у корист нивоа општине»
износ у колони 3 од «2.505.600» замењује се износом
«4.805.600»,
- за економску класификацију 742350 – «Приходи од
обављања делатности општинских органа управе» износ
у колони 3 од «350.000» замењује се износом «650.000»,
- за економску класификацију 742351 – «Приходи од
обављања делатности општинских органа управе» износ
у колони 3 од «350.000» замењује се износом «650.000»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«899.000.000» замењује се износом «905.000.000».
Члан 7.
У члану 8. у табели издаци буџета врше се следеће
измене:
- за економску класификацију 420000 – «Коришћење
услуга и роба» износ у колони 3 од «225.344.456»
замењује се износом «231.080.993»,
- за економску класификацију 440000 – «Отплата камата»
износ у колони 3 «8.003.577» замењује се износом
«8.403.577»,
- за економску класификацију 450000 – «Субвенције»
износ у колони 3 «112.850.000» замењује се износом
«111.800.000»,
- за економску класификацију 460000 – «Трансфери
осталим нивоима власти» износ у колони 3 од
«106.225.738» замењује се износом «106.230.782»,
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- за економску класификацију 470000 – «Социјална
заштита из буџета» износ у колони 3 од «8.184.913»
замењује се износом «8.109.913»,
- за економску класификацију 480000 – «Остали издаци»
износ у колони 3 од «38.128.900» замењује се износом
«39.789.238»,
- за економску класификацију 499110–«Стална резерва»
износ у колони 3 од «1.798.000» замењује се износом
«1.810.000»,
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва»
износ у колони 3 од «10.400.000» замењује се износом
«9.711.081»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«899.000.000» замењује се износом «905.000.000».
Члан 8.
У члану 9 врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 1 табеле «1.Примања без прихода од
задуживања у износу од», износ из колоне 3
«891.000.000» замењује се износом «897.000.000»;
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«899.000.000» замењује се износом «905.000.000».
Члан 9.
У члану 10. врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 1 табеле «1.Појединачне издатке у
износу од», износ из колоне 3 «848.805.167» замењује се
износом «855.082.086»,
- за тачку из колоне 2 табеле «2.Стална буџетска резерва
од», износ из колоне 3 «1.798.000» замењује се износом
«1.810.000»,
- за тачку из колоне 3 табеле «3.Текућу буџетску резерву
од», износ из колоне 3 «10.400.000» замењује се износом
«9.711.081»,
- за тачку из колоне 4 табеле «4.Отплату кредита и
камата у износу од», износ из колоне 3 «37.996.834»
замењује се износом «38.396.834»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«899.000.000» замењује се износом «905.000.000».
Члан 10.
У члану 11. врше се следеће измене:
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и
услуга» износ у колони 3 од «225.344.456» замењује се
износом «231.080.993», износ у колони 4 од «45.500.241»
замењује се износом «45.907.241» и износ у колони 5 од
«270.844.697» замењује се износом «276.988.234»,
- за економску класификацију 4211 – «Услуге платног
промета» износ у колони 3 и у колони 5 од «1.600.000»
замењује се износом «1.620.000»,
- за економску класификацију 423 – «Опште услуге по
уговору» износ у колони 3 од «18.167.500» замењује се
износом «18.438.580», износ у колони 4 од «3.186.638»
замењује се износом «3.378.638» и износ у колони 5 од
«21.354.138» замењује се износом «21.817.218»,
- за економску класификацију 4239 – «Услуге по
повереним комуналним пословима» износ у колони 3 и у
колони 5
од «66.500.000» замењује се износом
«71.500.000»,
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ
у колони 3 од «11.915.787» замењује се износом
«12.361.244», износ у колони 4 од «23.078.188» замењује
се износом «23.293.188» и износ у колони 5 од
«34.993.975» замењује се износом «35.654.432»,
- за економску класификацију 440 – «Отплата камате»
износ у колони 3 и у колони 5 од «8.003.577» замењује
се износом «8.403.577»,
- за економску класификацију 441 – «Отплата домаћих
камата» износ у колони 3 и у колони 5 од «7.873.577»
замењује се износом «8.273.577»,
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- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ
у колони 3 и у колони 5 од «112.850.000» замењује се
износом «111.800.000»,
- за економску класификацију 4511 – «Текуће субвенције
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и
у колони 5 од «112.850.000» замењује се износом
«111.800.000»,
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим
нивоима власти и орг. соц. осиг.» износ у колони 3 од
«106.225.738» замењује се износом «106.230.782» и износ
у колони 5 од « 121.345.782» замењује се износом
«121.350.782»
- за економску класификацију 4631 – «Трансфери
осталим нивоима власти – школе, МЗ, соц. заштита.»
износ у колони 3 од «106.225.738» замењује се износом
«106.230.782» и износ у колони 5 од « 121.345.782»
замењује се износом «121.350.782»,
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита
из буџета» износ у колони 3 од «8.184.913» замењује се
износом «8.109.913», износ у колони 4 од «0» замењује се
износом «3.500.000» и износ у колони 5 од «8.184.913»
замењује се износом «11.609.913»,
- за економску класификацију 4727 – «Студенске награде
и стипендије и друга давања у науци, култури и
образовању, превоз и смештај ученика» износ у колони 3
и у колони 5 од «7.824.913» замењује се износом
«7.574.913»,
- за економску класификацију 4729 – «Накнаде за
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «360.000»
замењује се износом «535.000», износ у колони 4 од «0»
замењује се износом «3.500.000» и износ у колони 5 од
«360.000» замењује се износом «4.035.000»,
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци»
износ у колони 3 од «38.128.900» замењује се износом
«39.789.238» и износ у колони 5 од « 40.658.960»
замењује се износом «42.319.298»,
- за економску класификацију 482 – «Порези, обавезне
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом»
износ у колони 3 од «660.900» замењује се износом
«687.360» и износ у колони 5 од « 2.925.960» замењује се
износом «2.952.420»,
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и
пенали по решењима судова и суд. тела» износ у колони
3 од «12.315.000» замењује се износом «13.948.878» и
износ у колони 5 од « 12.565.000» замењује се износом
«14.198.878»,
- за економску класификацију 499000 – «Средства
резерви» износ у колони 3 и у колони 5 од «12.198.000»
замењује се износом «11.521.080»,
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.798.000» замењује се
износом «1.810.000»,
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «10.400.000» замењује
се износом «9.711.081»,
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од
«899.000.000» замењује се износом «905.000.000», износ
у колони 4 од «214.025.154» замењује се износом
«217.932.154» и износ у колони 5 од «1.113.025.154»
замењује се износом «1.122.932.154».
Члан 11.
У члану 12. став 1. износ од «899.000.000» замењује
се износом од «905.000.000» за средства буџета и износ
од «214.025.154» замењује се износом од «217.932.154»
за сопствена средства.
У истом ставу, у табели, у Разделу 1. –
«Скупштина општине Бор, Председник општине и
општинско веће», за финкцију 110 – «Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови» врше
се следеће измене:
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- на позицији број 15 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд.
тела» износ у колони 6 и колони 8 од «10.000.000»
замењује се износом «11.633.878»,
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110
– «Стална резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.798.000» замењује се износом «1.810.000»,
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120
– «Текућа резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«10.400.000» замењује се износом «9.711.081»,
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од
«52.027.599» замењује се износом «52.984.557»,
- на позицији број 23 и економској класификацији 4511 –
«Субвенција јавним предузећима» износ у колони 6 и
колони 8 од «1.000.000» замењује се износом «950.000»,
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од
«59.600.000» замењује се износом «59.550.000»,
- на позицији број 30 и економској класификацији 423 –
«Услуге превоза ученика основних школа ван територије
општине и смештај у специјалним школама са
интернатом» износ у колони 6 и колони 8 од «2.500.000»
замењује се износом «2.400.000»,
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од
«2.500.000» замењује се износом «2.400.000»,
- на позицији број 31 и економској класификацији 4727 –
«Давање у науци, култури и образовању» износ у колони
6 и колони 8 од «5.000.000» замењује се износом
«4.750.000»,
- укупан износ за функцију 090 у колони 6 и колони 8 од
«5.100.000» замењује се износом «4.850.000»,
- на позицији број 33 и економској класификацији 441 –
«Отплата домаћих камата» износ у колони 6 и колони 8
од «7.873.577» замењује се износом «8.273.577»,
- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од
«37.966.834» замењује се износом «38.366.834»,
У истом раздлу, глава 1.2.«ЈКП 3.октобар– поверени
послови», функција 620 – «развој заједнице» врше се
следеће измене:
- на позицији број 36 и економској класификацији 4239 –
«Услуге одржавања чистоће у граду и насељима у
општини Бор» износ у колони 6 и колони 8 од
«39.000.000» замењује се износом «37.830.000»,
- на позицији број 37 и економској класификацији 4239 –
«Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и
рекреативних површина и поправка реквизита» износ у
колони 6 и колони 8 од «14.500.000» замењује се
износом «14.282.500»,
- на позицији број 38 и економској класификацији 4239 –
«Услуге зимског одржавања улица и тротоара, пешачких
стаза и паркинг простора» износ у колони 6 и колони 8
од «9.000.000» замењује се износом «10.387.500»,
- отвара се нова позиција број 39–1 и економска
класификација 4239 – «Услуге одржавања локалних и
некатегорисаних путева» износ у колони 6 и у колони 8
од «5.000.000»,
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од
«66.500.000» замењује се износом «71.500.000»,
- укупан износ за главу 1.2. у колони 6 и колони 8 од
«66.500.000» замењује се износом «71.500.000»,
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 износ од
«224.694.432» замењује се износом «230.651.391».
У Разделу 3. – «Општинска управа Бор», за
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће
измене:
- на позицији број 64 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и
колони 8 од
«3.688.000» замењује се износом «3.944.060»,
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од
«135.619.536» замењује се износом «135.875.596».
У Разделу 3. глава 3.1. «Установа у делатности
културе», функција 820 – «услуге културе» врши се
следеће измене:
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- на позицији број 79 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«2.649.200» замењује се износом «2.810.280», износ у
колони 8 од «3.140.711» замењује се износом
«3.301.791»,
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од
«59.082.897» замењује се износом «59.243.977», износ у
колони 8 од «69.455.433» замењује се износом
«69.616.513»,
- укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «59.082.897»
замењује се износом «59.243.977» а у колони 8 износ од
«69.455.433» замењује се износом «69.616.513».
У Разделу 3. глава 3.4. «Месне заједнице – све,
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на
другом месту» врше се следеће измене:
- на позицији број 131 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«367.100» замењује се износом «377.100», износ у колони
7 од «765.627» замењује се износом «772.627» и износ у
колони 8 од «1.132.727» замењује се износом
«1.149.727»,
- на позицији број 134 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 од «1.119.400» замењује
се износом «1.308.797», износ у колони 7 од «1.550.100»
замењује се износом «1.735.100» и износ у колони 8 од
«2.669.500» замењује се износом «3.043.897»,
- на позицији број 136 и економској класификацији 482 –
«Порези, обавезне таксе и казне» износ у колони 6 од
«30.900» замењује се износом «57.360» и износ у колони
8 од «88.960» замењује се износом «115.420»,
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од
«11.555.059» замењује се износом «11.780.916», износ у
колони 7 од «121.984.493» замењује се износом
«122.176.493» и у колони 8 износ од «133.539.552»
замењује се износом «133.957.409»,
- укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «11.555.059»
замењује се износом «11.780.916», износ у колони 7 од
«121.984.493» замењује се износом «122.176.493» и у
колони 8 износ од «133.539.552» замењује се износом
«133.957.409».
У Разделу 4. «Основно образовање», функција
912 – «основно образовање», за 4631 «текући трансфери
осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 196 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «237.000»
замењује се износом «242.044» и износ у колони 8 од
«252.000» замењује се износом «257.044»,
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 од
«61.720.100» замењује се износом «61.725.144», износ у
колони 8 износ од «76.678.100» замењује се износом
«76.683.144»,
- укупан износ за раздео 4 у колони 6 од «61.720.100»
замењује се износом «61.725.144», износ у колони 8
износ од «76.678.100» замењује се износом «76.683.144».
У Разделу 20. «ЈУ Спортски центар Бор у
ликвидацији», функција 810–«услуге рекреације и
спорта», врше се следеће измене:
- на позицији број 279 и економској класификацији 4511
– «Субвенције ЈУ Спортски центар Бор у ликвидацији»
износ у колони 6 и колони 8 од «13.000.000» замењује се
износом «12.000.000»,
- укупано за функцију 810 у колони 6 и колони 8 износ од
«13.000.000» замењује се износом «12.000.000»,
- укупан износ за раздео 20 у колони 6 и колони 8 од
«13.000.000» замењује се износом «12.000.000».
Отвара се нови раздео 22. и нови корисник
Пројекат « УНХЦР – за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица», функција 070 – «социјална
помоћ угроженом становништву» са следећим
позицијама:
- на позицији број 281 и економска класификација 421 –
«стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 је «0»,
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- на позицији број 282 и економска класификација 472–
«социјална помоћ» износ у колони 6 је «175.000», у
колони 7 је «3.500.000» и у колони 8 је «3.675.000»
- укупан износ за функцију 070 у колони 6 изнoси
«175.000», у колони 7 износи «3.500.000», а у колони 8 је
«3.675.000»,
- укупан износ за раздео 22. у колони 6 износи «175.000»,
у колони 7 износи «3.500.000», а у колони 8 је
«3.675.000».
Отвара се нови раздео 23. и нови корисник
Пројекат
«Проширење
приступа
предшколском
припремном програму», функција 070 – «социјална
помоћ угроженом становништву» са следећим
позицијама:
- на позицији број 283 и економска класификација 4211 –
«стални трошкови- услуге платног промета» износ у
колони 6 и колони 8 је «20.000»,
- на позицији број 284 и економска класификација 423–
«опште услуге по уговору» износ у колони 6 је
«200.000», у колони 7 је «185.000» и у колони 8 је
«385.000»,
- на позицији број 285 и екон. класификација 423–
«опште услуге по уговору» износ у колони 7 и у колони
8 је «30.000»,
- укупан износ за функцију 070 у колони 6 износи
«220.000», у колони 7 износи «215.000», а у колони 8
износи «435.000»,
- укупан износ за раздео 23. у колони 6 износи «220.000»,
у колони 7 износи «185.000», а у колони 8 износи
«435.000»,
- за опис из колоне 5 «Укупно буџет» износ у колони 6 од
«899.000.000» замењује се износом «905.000.000», у
колони 7 износ од «214.025.154» замењује се износом
«217.932.154», а износ у колони 8 од «1.122.932.154»
замењује се износом «1.121.902.154».
Члан 12.
У укупан износ средстава
утврђен Одлуком о
изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за
2010. годину урачунате су промене текуће буџетске
резерве на основу појединачних решења председника
општине Бор за коришћење средстава резерве, као и
промене апропријација и повећање апропријација из
сопствених средстава.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор».
Број: 400-37/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 30. Закона о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', бр, 36/09), члана 34.
Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'',
бр. 36/09), 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. 11/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 24. маја 2010. године, донео је
О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО
ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И
ОТПАДА ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
За
локацију
за
привремено
одлагање
грађевинског отпада и отпада од рушења објеката
одређује се део парцеле која се налази у оквиру постојеће
градске депоније на КП бр. 4400/11 КО Бор II на којој се
и до сада вршило депоновање грађевинског отпада у
циљу заштите животне средине услед настајања дивљих
сметлишта грађевинског отпада и отпада од рушења
објеката и ради успостављања контролисаног одлагања
ових врста отпада на територији општине Бор.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 501-89/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), 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 24. маја 2010. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''Водовод'' Бор за 2010. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
''Водовод'' Бор за 2010. годину, који је донео Управни
одбор тог предузећа, на седници одржаној 12.05.2010.
године, под бројем 1107/3.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-51/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), 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 24. маја 2010. године, донео је
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), 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 24. маја 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''Топлана'' Бор за 2010. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор за 2010. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
''Топлана'' Бор за 2010. годину, који је донео Управни
одбор тог предузећа, на седници одржаној 12.01.2010.
године, под бројем 34/6-2010.

I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за
стамбене услуге ''Бор'' Бор за 2010. годину, који је донео
Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној
07.12.2009. године, под бројем 5450/2.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

Број: 023-7/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године

Број: 022-324/2009-I
У Бору, 24. маја 2010. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), 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 24. маја 2010. године, донео је
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), 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 24. маја 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''3. октобар'' Бор за 2010. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП ''Боговина'' Бор за 2010. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
''3. октобар'' Бор за 2010. годину, који је донео Управни
одбор тог предузећа, на седници одржаној 05.05.2010.
године, под бројем 281.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
''Боговина'' Бор за 2010. годину, који је донео Управни
одбор тог предузећа, на седници одржаној 10.12.2009.
године, под бројем 296/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

Број: 023-48/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године

Број: 022-4/2010-I
У Бору, 24. маја 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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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), 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 24. маја 2010. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП ''ШРИФ'' Бор у ликвидацији за 2010. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
''ШРИФ'' Бор у ликвидацији за 2010. годину, који је
донео Управни одбор тог предузећа, на седници
одржаној 12.04.2010. године, под бројем 177/10.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-83/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године
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На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), 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 24. маја 2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору
I
Жељко Васковић, економиста из Бора, именује
се за вршиоца дужности директора Установе Спортски
центар ''Бор'' у Бору, почев од 25.05.2010. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број 022-126/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
120
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), 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 24. маја 2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору
I
Саша Јоновић, дипл. инж металургије из Бора,
разрешава се дужности вршиоца дужности директора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору, са даном
24.05.2010. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
122
На основу члана 354. Закона о привредним
друштвима (''Службени гласник РС'', бр. 125/04), 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 24. маја 2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу ликвидационог управника Јавне
установе Спортски центар ''Бор'' у Бору у
ликвидацији
I
Душан Јањић, разрешава се дужности
ликвидационог управника Јавне установе Спортски
центар ''Бор'' у Бору у ликцидацији.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-127/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

Број 022-125/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 354. Закона о привредним
друштвима (''Службени гласник РС'', бр. 125/04), 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 24. маја 2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању ликвидационог управника Јавне
установе Спортски центар ''Бор'' у Бору у
ликвидацији

I
Дејан Станковић, именује се за ликвидационог
управника Јавне установе Спортски центар ''Бор'' у Бору
у ликцидацији.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-128/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године
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На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05), 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 24. маја 2010. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и члана Привременог
управног одбора ЈП ''Радио телевизија Бор''
I
Именују се у Привремени управни одбор ЈП
''Радио телевизија Бор'':
1.
2.

Милена Стројић, председник;
Клаудија Николић, члан.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-130/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05), 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 24. маја 2010. године, донео је

126
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 45. Пословника Привременог органа
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 3/2010),
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 24. маја 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и члана Привременог
управног одбора ЈП ''Радио телевизија Бор''
I
Разрешавају се дужности у Привременом
управном одбору ЈП ''Радио телевизија Бор'':
1.
2.

Сузана Бранковић, председник;
Милена Стројић, члан.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-129/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и члана Комисије за
кадровска, административна питања и радне односе
I
Разрешавају се дужности у Комисији за
кадровска, административна питања и радне односе:
1. Вукосав Антонијевић, председник;
2. Александра Такач, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-22/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

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

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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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 45. Пословника Привременог органа
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 3/2010),
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 24. маја 2010. године, донео је

129
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 45. Пословника Привременог органа
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 3/2010),
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 24. маја 2010. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и члана Комисије за
кадровска, административна питања и радне односе

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и заменика председника
Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта

I
Именују се у Комисију за
административна питања и радне односе:

кадровска,

1. Дарко Михајловић, председник;
2. Вукосав Антонијевић, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-23/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године

I
Именују се у Комисију за статутарна питања,
организацију и нормативна акта:
1. Др Предраг Балашевић, председник;
2. Никола Милановић, заменик председника.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-25/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
128
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 45. Пословника Привременог органа
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 3/2010),
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 24. маја 2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и заменика председника
Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта
I
Разрешавају се дужности у Комисији за
статутарна питања, организацију и нормативна акта:
1. Никола Милановић, председник;
2. Зоран Јанковић, заменик председника.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-24/2010-I
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
130
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. 5/10), члана 3. Одлуке
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 24. маја
2010. године донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010. годину (''Службени лист општинe
Бор'' бр. 5/10), 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 199.397,00
динара Месној заједници Танда по захтеву број 04-01-ТА
од 30.04.2010. године, за куповину и превоз материјaла
за изградњу моста на реци Танда, обзиром да такви
трошкови нису планирани Одлуком о буџету општине
Бор за 2010. годину.
За износ средстава од 199.397,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених ''10.121.947,29'' динара, износи
''9.922.550,29'' динара.
Средства из става 1. овог решења у износу од
199.397,00 динара расподељују се на апропријације
утврђену у оквиру Раздела 3-''Општинска управа Бор'',
главе 3.4.-''Месне заједнице-све'' и то на следећи начин:
1. За износ средстава од 189.397,00 динара
повећава се план позиције 134 за економску
класификацију 426-«Материјали» и уместо планираних
«1.119.400,00» динара износи «1.308.797,00» динара, и
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то за МЗ Танда из Прилога уз Раздео 3 , главе 3.4.,
подглаве 3.4.25. - Одлуке о буџету општине Бор за
2010.годину – на позицији број 134 и економској
класификацији 426 -“ Материјали ” и уместо планираних
«30.000,00» динара износи «219.397,00» динара.
2. За износ средстава од 10.000,00 динара
повећава се план позиције 131 за економску
класификацију 423-«Опште услуге п уговору» и уместо
планираних «367.100,00» динара износи «377.100,00»
динара, и то за МЗ Танда из Прилога уз Раздео 3 , главе
3.4., подглаве 3.4.25. - Одлуке о буџету општине Бор за
2010.годину – на позицији број 131 и економској
класификацији 423 -“ Опште услуге по уговору” и уместо
планираних «5.000,00» динара износи «15.000,00»
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
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Месној заједници Танда,
Одељењу за финансије Општинске управе, Управи за
трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-293/2010-II
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
131
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. 5/10), члана 3. Одлуке
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 24. маја
2010. године донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010. годину (''Службени лист општинe
Бор'' број 5/10), 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 256.060,00
динара Општинској управи Бор, по захтеву за плаћање
од 07.05.2010. године за хитну набавку образаца Извод из
МК рођених и МК венчаних, обзиром да такви трошкови
нису планирани Одлуком о буџету општине Бор за 2010.
годину.
За износ средстава од 256.060,00 динара
смањује се план позиције број 19 - Текућа резерва, који
уместо затечених “9.922.550,29” динара износи
“9.666.490,29” динара, а повећава се план позиције број
64 за економскоу класификацију 426 - “Материјали”, у
оквиру раздела 3 - « Општинска управа Бор» и уместо
планираних «3.688.000,00» динара износи “3.944.060,00”
динара.
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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
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Управи за
трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-294/2010-II
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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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. 5/10), члана 3. Одлуке
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 24. маја
2010. године донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010. годину (''Службени лист општинe
Бор» број 5/10), 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 161.080,00
динара Установи „Центар за културу општине Бор“, по
захтеву за трансфер средстава бр.035 од 05.05.2010.
године, за организацију обезбеђења
поводом
првомајских празника на бини код главне плаже и на
бини код хотела „Језеро“, обзиром да такви трошкови
нису планирани Одлуком о буџету општине Бор за 2010.
годину.
За износ средстава од 161.080,00 динара
смањује се план позиције број 19 - Текућа резерва, који
уместо затечених “9.666.490,29” динара износи
“9.505.410,29” динара, а повећава се план позиције број
79 за економскоу класификацију 423 - “Опште услуге по
уговору”, у оквиру раздела 3 - «Општинска управа Бор»,
главе 3.1.-«Установе у делатности културе» и уместо
планираних «2.649.280,00» динара износи “2.810.280,00”
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 2010. годину – подглаве 3.1.3.- Установа
„Центар за културу општине Бор“ на позицији број 79 и
економској класификацији 423 - “Опште услуге по
уговору” и уместо планираних «1.500.000,00» динара
износи «1.661.080,00» динара.
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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
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.

III
Ово решење доставити: Установи ''Центар за
културу општине Бор'', Одељењу за финансије
Општинске управе Бор, Управи за трезор и архиви.

III
Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе Бор, 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- 299/2010-II
У Бору, 24. маја 2010. године

Број: 401- 295/2010-II
У Бору, 24. маја 2010. године

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

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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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. 5/10), члана 3. Одлуке
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 24. маја
2010. године донео је

134
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. 5/10), члана 3. Одлуке
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 24. маја
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 (''Службени лист општинe
Бор'' број 5/10), 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 240.868,85
динара, за исплату накнаде штета настале услед уједа од
стране паса луталица (50.181,01 динара - Павловић
Љубиши -2. рата са каматом по Пресуди Општинског
суда у Бору П.241/10; 90.325,82 динара - Томић Ивани –
1. рата са каматом по Пресуди Општинског суда у Бору
П.366 /10 и 100.362,02 динара - Пастроњевић Радмили -2.
рата са каматом по Пресуди Општинског суда у Бору
П.221/10), обзиром да су средства са планиране
апропријације за 2010. годину за ту намену, на позицији
расхода из Одлуке о буџету општине Бор за 2009.годину
број 15, у целости потрошена.

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010. годину (''Службени лист општинe
Бор'' број 5/10), 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 120.000,00
динара, за исплату накнаде штете настале услед уједа од
стране пса луталице, Милтиновић Зорици (по Судском
поравнању П.175 /10), обзиром
да су средства са
планиране апропријације за 2010. годину за ту намену, на
позицији расхода из Одлуке о буџету општине Бор за
2009. годину број 15, у целости потрошена.

За износ средстава од 240.868,85 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «9.505.410,29» динара, износи
«9.264.541,44» 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 «10.273.008,71» динара износи
“10.513.877,56” динара.

За износ средстава од 240.868,85 динара
смањује се план позиције број 19 - Текућа резерва, који
уместо затечених «9.264.541,44» динара, износи
«9.144.541,44» 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 «10.513.877,56» динара износи
“10.633.877,56” 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
Ово решење ступа на снагу даном доношења.

25. мај 2010
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О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе Бор, Управи за трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''
Број: 401-306/2010-II
У Бору, 24. маја 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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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.54/2009) и члана 28. Одлуке о буџету
општине Бор за 2010. годину (''Службени лист општинe
Бор'' број 5/10), члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'' број 11/10)
и члана 1. Одлуке о поверавању послова Председнику
Привременог органа општине Бор (''Службени лист
општине Бор'' број 3/10) Председник Привременог органа
општине Бор у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010. годину («Службени лист општинe
Бор» број 5/10), 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 26.460,00
динара, Месној заједници Оштрељ Оштрељ, по захтеву
за трансфер средстава број 14.01. од 10.05.2010. године,
за уплату Републичке административне таксе (а у вези
давања сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину за Пројекат “Канализациона мрежа са
постројењем за пречишћавање“, обзиром да такви
трошкови нису планирани Одлуком о буџету општине
Бор за 2010. годину.
За износ средстава од 26.460,00 динара смањује
се план позиције број 19 - Текућа резерва, који уместо
затечених “9.144.541,44” динара износи “9.118.081,44”
динара, а повећава се план позиције број 136 за
економскоу класификацију 482 - “Порези, обавезне таксе
и казне”, у оквиру раздела 3 - «Општинска управа Бор»,
главе 3.4.-«Месне заједнице-све» и уместо планираних
«30.900,00» динара износи “57.360,00” динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација МЗ «Оштрељ» Оштрељ из Прилога уз
Раздео 3, главе 3.4., подглаве 3.4.19. - Одлуке о буџету
општине Бор за 2010.годину – на позицији број 136 и
економској класификацији 482 - “Порези, обавезне таксе
и казне ” и уместо планираних «0,00» динара износи
«26.460,00» 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 и прилогу уз одлуку.
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: МЗ Оштрељ, Одељењу за
финансије Општинске управе Бор, Управи за трезор и
архиви.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-307/2010-II
У Бору, 11. маја 2010. године
ПРЕДСЕДНИК,
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР
др Жика Голубовић, с.р.

25. мај 2010

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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