СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: XI

БРОЈ: 10

18. МАЈ
2017. ГОДИНЕ

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
Члан 4.
Критеријуми за доделу средстава су:
- карактер и значај програма,
- капацитет за реализацију програма,
- досадашња искуства у реализацији програма,
-број корисника према којима је усмерен
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На основу члана 32. Закона о црквама и верским
заједницама (''Службени гласник СР'' бр. 36/06) и члана
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор''
бр. 6/15 – пречишћен текст), Општинско веће општине
Бор на седници одржаној 18. маја 2017. године донело је
програм,
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ,
ОРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овим правилником одређују се ближи
критеријуми, услови, обим, начин и поступак расподеле
средстава црквама и верским заједницама на територији
општине Бор (у даљем тексту: цркве и верске заједнице),
за реализовање програма у циљу унапређивања верских
слобода и остваривања општег добра и заједничког
интереса, као и начин и поступак враћања средстава
уколико се утврди да се добијена средства не користе за
реализовање одобрених програма.
Члан 2.
Висина средства за расподелу црквама и
верским заједницама за реализацију програма и
унапређења верских слобода и остваривања општег
добра и заједничког интереса, као и позицију у буџетураздео на коме се средства предвиђају, одређују се сваке
године у буџету општине Бор.
Општина Бор у финансирању реализације
програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма може учествовати у границама
средстава одобрених за ту намену у буџету општине Бор,
а на основу критеријума из овог правилника.
Средства из става 1. овог члана могу се
доделити црквама и верским заједницама само за
програмске активности које се реализују у текућој
години.
Средства намењена црквама и верским
заједницама користе се за:
- изградњу или обнову цркава и верских
објеката,
- адаптацију или реконструкцију цркава и
верских објеката,
- инвестиционо и текуће одржавање цркава и
верских објеката.
Члан 3.
Основни услови за доделу средстава црквама и
верским заједницама за реализовање програма су:
- да подносилац програма има статус правног
лица,
- да је седиште подносиоца програма на
територији општине Бор,
- да се програм од јавног интереса реализује на
територији општине Бор.

-висина средстава која су добијена у
претходном периоду из буџета општине,
-да ли су из других извора сакупљених
средстава па је потребан само један део средстава да би
се затворила финансијска конструкција.
Члан 5.
Расподела средстава из члана
2. овог
правилника врши се на основу јавног конкурса
објављеног у средствима јавног информисања и на
званичној интернет презентацији општине Бор.
Јавни конкус
расписује, Општинско веће
општине Бор, најмање једном годишње.
Акт о расписивању јавног конкурса садржи:
- намену и износ средстава за које се конкурс
спроводи,
- предмет јавног конкурса,
-потребну документацију која се подноси уз
пријаву,
- критеријуме за одабир програма,
- датум почетка и завршетка јавног конкурса,
начин и адресу на коју се доставља пријава.
Пријава на конкурс подноси се Комисији за
доделу средстава цркавама и верским заједницама (у
даљем тексту: Комисија), коју именује председник
општине.
Уз пријаву подносилац програма подноси
програм на посебном обрасцу чију садржину утврђује
Комисија.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.
Члан 6.
Конкурсни поступак спроводи Комисија.
Решењем о именовању Комисије утврђује се
састав, задаци и друга питања
од значаја за рад комисије.
Комисија има председника и 4 члана.
О раду комисије се води посебан записник, који
треба да садржи време и место одржавања састанка,
присутност чланова, дневни ред, пристигле пријаве или
захтеве на конкурс по редоследу времена пристизања,
начин и резултат одлучивања и друге битне податке који
су неопходни за објективно одлучивање о конкурсној
документацији.
Комисија
разматра пристигле пријаве на
конкурс и саставља Извештај о свим пријавама који
треба да садржи:
- назив подносиоца пријаве,
- датум предаје документације,
- предмет финансирања,
- износ тражених средстава.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Седнице Комисије сазива председник Комисије.
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У случају одсутности или спречености
председника Комисије, седнице Комисије сазива и њима
председава најстарији члан Комисије,
Комисија може пуноважно да ради и одлучује
ако седници присуствује већина од укупног броја
чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног
броја чланова Комисије.
Извештај посебно треба да садржи предлог о
расподели средстава учесницима на конкурсу.
Извештај о спроведеном поступку поводом
јавног конкурса и записник о раду, Комисија доставља
Председнику општине у року од 8 ( осам ) дана од дана
закључења конкурса.
Решење о додели средстава по јавном конкурсу
доноси Општинско веће општине Бор на предлог
Комисије.
Решење Општинског већа општине Бор о
додели средстава је коначно.
Решење о додели средстава се објављује на
огласној табли општине Бор, на званичном сајту општине
Бор и у ''Службеном листу општине Бор''.
Члан 7.
Додељена средства се преносе подносиоцу
програма чији је програм одобрен, а на основу
закључених уговора о реализовању одобрених програма,
између подносиоца и општине Бор, а у складу са
динамиком прилива средстава у буџет општине Бор.
Уговор из става 1. овог члана закључује у име
општине Бор председник општине.
Подносиоци одобрених програма, подносе
захтев за пренос средстава. Образац за пренос средстава,
са свом потребном документацијом, подноси се Одељењу
за финансије Општинске управе општине Бор.
Уговором се уређују права, обавезе и
одговорност уговорних страна, начин реализовања
програма, као и начин извештавања о наменском
трошењу средстава.
За реализацију закључених уговора, задужује се
Одељење за финансије Општинске управе општине Бор.
Члан 8.
Цркве и верске заједнице су дужне да средства
користе искључиво за намене за које су им додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу
повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
Члан 9.
Извештај о реализовању програма за који су
додељена средства, подносилац програма је дужан да на
прописаном обрасцу достави Одељењу за финансије
Општинске управе општине Бор и Комисији у року од
15 дана по истеку рока за реализацију програма.
Садржину обрасца Извештаја из става 1. овог
члана утврђује Комисија.
Недостављање Извештаја из става 1. овог члана
има за последицу неодобравање средстава у наредној
години.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 401-198/2017-IV
У Бору 18. маја 2017. године
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Саша Вукадиновић. с.р.
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На основу члана 8. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,
бр.41/09, 53/10,101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 др.
закон и 9/16-одлука УС), члана 67. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен
текст), Општинско веће општине Бор, на седници
одржаној 18. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
У Решењу о оснивању Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр.21/10, 4/11, 23/14
,5/15 и бр. 344-104/2015-IV од 2.7.2015. године) у члану
2. став 2. алинеја трећа речи: ''Далибор Бај'' замењују се
речима: ''Слободан Милосављевић''.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор“.
Број: 020-3/2017-IV
У Бору, 18. маја 2017. године
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Саша Вукадиновић, с.р.
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На основу члана 67. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', број: 06/15-пречишћен
текст), Општинско веће општине Бор, на седници одржаној
12. јуна 2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о категоријама лица са инвалидитетом која могу
бесплатно да користе паркинг места на јавним
паркиралиштима
Члан 1.
На јавним паркиралиштима места обележена за
паркирање возила могу бесплатно да користе следеће
категорије лица са инвалидитетом. Под условом да имају
пребивалиште на територији општине Бор и
регистровано возило са одговарајућим ознакама:
- Војни инвалиди и цивилни инвалиди од I до X
групе;
- Породични инвалиди по основу палог борца
из оружаних акција после 17.08.1990. године;
- Слепа лица као и лица са другим видовима
телесног оштећења у износу од 60 – 100% утврђеног
решењем Републичког фонда ПИО;
-Родитељи односно стараоци инвалидне деце са
оштећењима доњих екстремитета и карлице и слепе деце,
под условом да поседују решење о категоризацији;
- Лица која имају право на пратиоца или на туђу
негу и помоћ по основу решења надлежног органа.
Члан 2.
О праву на бесплатно коришћење посебно
обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на
територији општине Бор, одлучује решењем Општинска
управа општине Бор – Одељење за привреду и друштвене
делатности.
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Члан 3.
Право на бесплатно коршћење посебно
обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на
територији општине Бор, остварује се на основу
писменог захтева странке који се предаје непосредно
Општинској управи општине Бор - Одељењу за привреду
и друштвене делатности са потребним доказима.
Члан 4.
Уз захтев за признавање права на бесплатно
коришћење посебно обележених паркинг места на јавним
површинама на територији општине Бор прилажу се
фотокопије следећих докумената.
- Важеће решење о групи инвалидитета, решење
о праву на породичну инвалиднину по основу палог
борца, решење о степену телесног оштећења, решење о
категоризацији детета, решење о праву на туђу негу и
помоћ и решење о праву на својство пратиоца
инвалидног лица.
- Фотокопија обе стране личне карте и
саобраћајне дозволе корисника возила, или брачног друга
корисника, односно родитељског или стараоца
инвалидног лица.
Доказ о степену сродства (извод из Матичне
књиге рођених и венчаних).
Против решења Општинске управе општине
Бор - Одељење за привреду и друштвене делатности
може се изјавити жалба Општинском већу општине Бор у
року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 5.
Паркинг карта се издаје у виду налепнице за
унутрашњу страну предњег ватробранског стакла за
текућу годину. Паркинг налепнице ће издавати
Општинска управа општине Бор све док се комунална
делатност управљање јавним паркиралиштима не повери
неком јавном предузећу,
правном лицу или
предузетнику.
Изглед, садржина и димензије налепнице из
става 1. овог члана биће утврђено посебним актом
Општинског већа општине Бор.
Члан 6.
Општинска управа општине Бор - Одељење за
привреду и друштвене делатности води евиденцију о
донетим решењима.
Члан 7.
Корисник права из члана I овог правилника
дужан је да обавести Општинску управу општине Бор Одељење за привреду и друштвене делатности о отуђењу
моторног возила и набавци новог у року од 15 дана.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 110-8/2017-IV
У Бору, 12. јуна 2017. године
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 8. Пословника о раду
Општинског већа општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 29/14), Општинско веће општине Бор,
на седници одржаној 12. јуна 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије за решавање
у управном поступку у другом степену
I
У тачки II Решење о образовању Комисије за
решавање у управном поступку у другом степену
(''Службени лист општине Бор'', бр, 16/14 и 29/14) врши
се следећа измена:
разрешава се Маја Бакоч, дужности
заменика председника Комисије;
именује се Добрица Ђурић, за заменика
председника Комисије.
II
Мандат именованом траје до истека мандата
Комисије за решавање у управном поступку у другом
степену која је именована Решењем број: 02-25/2014-IV
од 14.5.2014. године (''Службени лист општине Бор'', бр.
16/14).
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 020-5/2017-IV
У Бору, 12. јуна 2017. године
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2017.годину («Службени лист општинe Бор» 22/2016
9/2017), председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 22/2016 и 9/2017), у Разделу 4-Општинска
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска
класификација - 0602-0009- Текућа буџетска резерва,
функција 112 – Финансијски и фискални послови,
позиција 206 и економска класификација 49912 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
785.568 динара Скупштини општине Бор.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 1- Скупштина општине Бор, Глава
1.1.- Скупштина општине Бор, Програм 16- Политички
систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0001- Функционисање скупштине, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, на следећи начин:
- на позицију 6 и економску класификацију
423- Услуге по уговору- 775.200 динара и
- на позицију 10-1 и економска класификација
482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали -10.368
динара.
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3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Скупштини општине Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
За измирење обавеза по Решењу о извршењу
Ив.187/2017 од 06.04.2017.године (по основу главног
дуга за производњу и емитовање ТВ преноса седнице СО
Бор на Телевизији Бор дана 27.03.2017.године и таксе на
предлог), обзиром да средства за ову намену нису
планирана Одлуком о буџету општине Бор за
2017.годину, без предлога Општинске управе Бор,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
785.568 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 174 / 2017-II
У Бору, 19.04.2017. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.
68
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2017.годину («Службени лист општинe Бор» 22/2016 и
9/2017), председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 22/2016 и 9/2017), у Разделу 4-Општинска
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска
класификација - 0602-0009- Текућа буџетска резерва,
функција 112 – Финансијски и фискални послови,
позиција 206 и економска класификација 49912 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
209.599 динара Општинској управи Бор.
2. 2. Средства из става 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 4- Општинска управа
Бор, Глава 4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација – 0602-0001- Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште
јавне услуге,
на позицију
183
и
економску
класификацију 414- Социјална давања запосленима.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
На основу исказане потребе Општинске управе
Бор, потребно је обезбедити
средства за исплату
отпремнине због одласка у инвалидску пензију Бургић
Небојши, по Решењу број 117-12/2017- III-01 од
21.04.2017.године.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Финансијским планом Општинске управе Бор
за 2017.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету
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општине Бор за 2017.годину, користити средства текуће
буџетске резерве у износу од 209.599 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 178 / 2017-II
У Бору, 26.04.2017. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.
69
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2017.годину («Службени лист општинe Бор» 22/2016 и
9/2017), председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 22/2016 и 9/2017), у Разделу 4-Општинска
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска
класификација - 0602-0009- Текућа буџетска резерва,
функција 112 – Финансијски и фискални послови,
позиција 206 и економска класификација 49912 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
14.150 динара Општинској управи Бор за Основну
школу „Душан Радовић“.
2. 2. Средства из става 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 4- Општинска управа
Бор, Глава 4.1.- Општинска управа Бор, Програм 9Основно образовање, Програмска класификација – 20020001- Функционисање основних школа, функција 912 –
Основно образовање, на позицију 138 и економску
класификацију
4631- Текући трансфери осталим
нивоима власти( за Основну школу «Душан Радовић»економска класификација 422).
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
На основу исказане потребе Основне школе
„Душан Радовић“, потребно је обезбедити средства за
трошкове
службеног путовања у иностранство на
међународни фестивал дечије поезије у Бањалуци.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Финансијским планом Општинске управе Бор
за Основну школу „Душан Радовић“ за 2017.годину, а
самим тим ни Одлуком о буџету општине Бор за
2017.годину, без предлога Општинске управе Бор,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
14.150 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-179/2017-II
У Бору, 26.04.2017. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.
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70
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2017.годину («Службени лист општинe Бор» 22/2016 и
9/2017), председник општине Бор доноси

71
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2017.годину («Службени лист општинe Бор» 22/2016 и
9/2017), председник општине Бор доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 22/2016 и 9/2017), у Разделу 4-Општинска
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска
класификација - 0602-0009- Текућа буџетска резерва,
функција 112 – Финансијски и фискални послови,
позиција 206 и економска класификација 49912 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
36.795 динара Општинској управи Бор за ЈП
„Дирекција за изградњу Бора“ у ликвидацији.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 22/2016 и 9/2017), у Разделу 4-Општинска
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска
класификација - 0602-0009- Текућа буџетска резерва,
функција 112 – Финансијски и фискални послови,
позиција 206 и економска класификација 49912 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
23.979 динара Месној заједници „Шарбановац“.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 7- Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
класификација – 0701-П4 – Пројекат: ЈП «Дирекција за
изградњу Бора» у ликвидацији, функција 451 – Друмски
саобраћај,
на позицију
124
и
економску
класификацију 421- Стални трошкови.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
На основу исказане потребе ЈП „Дирекција за
изградњу Бора“ у ликвидацији, потребно је обезбедити
средства за трошкове електричне енергије за фебруар и
март 2017.године.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана у довољном обиму Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину, користити средства текуће
буџетске резерве у износу од 36.795 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 191/ 2017-II
У Бору, 10.05.2017. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава
4.16.- Месна заједница „Шарбановац“, Програм 15Локална самоуправа, Програмска класификација – 06020002 – Месне заједнице, функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, на позицију
264 и економску класификацију 425- Текуће поправке
и одржавање.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење
доставити:
Месној
заједници
„Шарбановац“, Одељењу за финансије Општинске
управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
На основу исказане потребе Месне заједнице
„Шарбановац“, потребно је обезбедити средства за
измирење обавеза за радове на изради прикључка на
водоводну мрежу.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Финансијским планом Месне заједнице
„Шарбановац“ за 2017.годину, а самим тим ни Одлуком
о буџету општине Бор за 2017.годину, без предлога
Општинске управе Бор, користити средства текуће
буџетске резерве у износу од 23.979 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 181/2017-II
У Бору, 12.05.2017. 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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2017.годину («Службени лист општинe Бор» 22/2016 и
9/2017), председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 22/2016 и 9/2017), у Разделу 4-Општинска
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска
класификација - 0602-0009- Текућа буџетска резерва,
функција 112 – Финансијски и фискални послови,
позиција 206 и економска класификација 49912 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
50.000 динара Општинској управи Бор за Школу за
основно и средње образовање „Видовдан“.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 9- Основно
образовање, Програмска класификација – 2002-0001Функционисање основних школа,
функција 912 –
Основно образовање, на позицију 138 и економску
класификацију
4631- Текући трансфери осталим
нивоима власти(за Школу за основно и средње
образовање „Видовдан“ - економска класификација 422).
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
На основу исказане потребе Школе за основно
и средње образовање „Видовдан“, потребно је
обезбедити
средства за
трошкове
превоза на
Републичко такмичење из атлетике и стоног тениса.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Финансијским планом Општинске управе Бор
за Школу за основно и средње образовање „Видовдан“ за
2017.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету општине
Бор за 2017.годину, без предлога Општинске управе Бор,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
50.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 196/2017-II
У Бору, 16.05.2017. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.
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