СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: XII

БРОЈ: 21

80
На основу члана 17. и 19. 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, 9/16 - одлука УС и 24/18) и члана 67. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'' бр. 06/15–
пречишћени текст) Општинско веће општине Бор, на
седници одржаној 7. маја 2018. године, донело је
ПРОГРАМ
O ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР за 2018. годину
I У Програму коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Бор за 2018. годину
(„Службени лист општине Бор“, бр. 18/18) тачка III мења
се и гласи:
„У складу са чланом 19. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, средства за реализацију овог
програма биће усмерена за унапређење безбедности
саобраћаја на путевима и то за следеће намене:
Услуге информисања јавности
(промотивни спотови или ТВ
емисије које промовишу безбедност
саобраћаја, а према процени
Савета)
Репрезентација и поклони-акција
“Шта знаш о саобраћају“
Саобраћајна студија
Путничко возило 1.0

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

9. МАЈ
2018. ГОДИНЕ

1.000,00

100.000,00
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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 7. маја 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за решавање у управном
поступку у другом степену
I
Образује се Комисија за решавање у управном
поступку у другом степену као стално радно тело
Општинског већа (у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију из тачке I овог решења именују се:
за председника
Милена Станојковић,
-

за заменика председника
Тамара Пауновић,

-

за чланове:
1. Милена Стројић,
2. Бранкица Траиловић-Богдановић,
3. Сузана Бранковић.

III
Мандат именованима траје четири године.
IV
Надлежност Комисије утврђена је Пословником
о раду Општинског већа општине Бор.

1.000,00
1
ком

Текуће поправке и одржавање
опреме за јавну безбедност –
одржавање центра за видео надзор
Котизације за семинаре и сајмове
Материјал за посебне намене
Спасилачко носило (за спасавање
из саобраћајних несрећа)

1.200.000,00
500.000,00
1.000,00
1.000,00
96.000,00

II Oвај програм ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 401- 315/2018- IV
У Бору, 7. маја 2018. године
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Александар Миликић, с.р.

V
На рад и одлучивање Комисије примењују се
одредбе Пословника о раду Општинског већа општине
Бор, које се односе на рад и одлучивање Општинског
већа.
VI
Даном ступања на снагу овог решења престаје
да важи Решење о образовању Комисије за решавање у
управном поступку у другом степену (''Службени лист
општине Бор'', бр. 16/14, 29/14 и 12/17).
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 020-28/2018-IV
У Бору, 7. маја 2018. године
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Александар Миликић, 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,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
30/2017), председник општине Бор доноси
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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,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
30/2017), 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 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 30/2017), у Разделу 5-Општинска управа Бор,
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
124.000 динара Општинској управи Бор.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 30/2017), у Разделу 5-Општинска управа Бор,
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
2.314.545 динара, органу општине Бор- Председник
општине Бор.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава 1Општинска управа Бор, Програм 15- Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација- 06020001- Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште јавне услуге, на
позицију 207 и економску класификацију 423 – Услуге
по уговору.
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
Одељење за финансије Општинске управе Бор,
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве за одржавање програма ЗУП-а за
Одељење за финансије (9.000 динара), одржавање
програма Одељења за пореску администрацију (15.000
динара) и накнаде за чланове комисија-интересорне и
осталих(100.000 динара).
Како средства за ове намене нису планирана у
довољном обиму Предлогом Финансијског плана
Општинске управе Бор за 2018.годину, а самим тим ни
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину,
користити средства текуће буџетске резерве у укупном
износу од 124.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 313/ 2018-II
У Бору, 07.05.2018. године
Председник општине Бор,
Александар Миликић, с.р.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 2- Председник општине Бор,
Програм-7-Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура,
програмска активност 0701-0002Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре,
функција 451- Друмски саобраћај, на позицију 28-1 и
економскu класификацијu 454-Субвенције приватним
предузећима.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Органу општине БорПредседник општине Бор,Одељењу за финансије
Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
Потребно је обезбедити средства за измирење
обавеза по рачуна број 247/18 од 12.03.2018.године за
период 01.03.-09.03.2018.године, а на основу Уговора о
привременом поверавању услуга превоза путника на
градским и приградским линијама на територији
општине
Бор,
број
344-47/2018-II-01
од
15.01.2018.године.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Финансијским планом Председника општине
Бор за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину, без предлога Одељења за
финансије, користити средства текуће буџетске резерве
у износу од 2.314.545 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 318 / 2018-II
У Бору, 07.05.2018. године
Председник општине Бор,
Александар Миликић, с.р.
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На основу члана 61 Закона о буџетском
систему (Сл.Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/14, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)
и члана 28 Одлуке о буџету општине Бор за
2018.годину ("Сл. лист општине Бор" број 30/2017),
председник општине Бор доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о промени апропријације
1.Средства
утврђена
Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину, у оквиру Раздела 5Општинска управа Бор, Глава 1 - Општинска управа
Бор, Програм 12 - Здравствена заштита, Програмска
класификација -1801-0001- Функционисање установа
примарне здравствене заштите, функција 721- Опште
медицинске услуге, позиција
183
и
економска
класификација 444-Пратећи трошкови задуживања,
умањује се за 2.000.000 динара и распоређује се у
оквиру Раздела 5-Општинска управа Бор, Глава 1 Општинска управа Бор,
Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска
класификација-0602-0009Текућа буџетска резерва, функција 160- Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту,позиција 224 и
економска класификација 49912-Текућа резерва.
2.О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
3.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
4.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
Чланом 61 Закона о буџетском систему
регулисано је да, ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета, надлежни орган извршне власти, доноси одлуку
да се износ
апропријације
који
није могуће
искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може
се користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за намене за које нису предвиђена средства у
довољном обиму.
Обзиром да се показало да средства планирана
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.
годину на позицији 183, неће бити ангажована у
укупном износу, одлучено је као у диспозитиву решења.
Број: 400- 105/2018-II-01
У Бору, 07.05.2018.године
Председник општине Бор
Александар Миликић, с.р.

9. мај 2018.
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ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа Општине Бор,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

