СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: II
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4. ФЕБРУАР
2019. ГОДИНЕ
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На основу члана 65. став 1. тачка 13. Статута
града Бора ( ''Службени лист општине Бор'' број 6/15 –
пречишћени текст и 30/18) а у вези са Акционим планом
за спровођење Националне стратегије за борбу против
корупције у Републици Србији (''Службени гласник РС ''
број 79/13 и 61/16) , градоначелник града Бора, донео је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ
ПЛАНА ЗА ГРАД БОР
I
Образује се Радна група за израду Локалног
антикорупцијског плана за град Бор.
За чланове радне групе за израду Локалног
антикорупцијског плана за град Бор, именују се:
Кординадтор, Зоран Андрејић, Представник
цивилног друштва ( УГ „Покрет потрошача Бор“)
1. Зорана Гајић , Одељење за финансије Градске
управе Бор;
2. Бранкица Траиловић Богдановић Одељење за
урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и
стамбене послове Градске управе Бор;
3. Живана Туторић, Одељење за привреду и
друштвене делатности Градске управе Бор;
4.Maja
Бојковић,
Одељење пореске
администрације Градске управе Бор;
5.Драгана Николић, Одељење за урбанизам,
грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене
послове Градске управе Бор;
6. Ана Профировић, Одељење за управу и опште
послове, одсек Јавне набавке Градске управе Бор;
7.Радиша Петковић, директор
ОШ Бранко
Радичевић;
8.Сузана Мишић, представник Уједињеног
синдиката Слога;
9. Марко Станојевић, представник цивилног
друштва (УГ „Избор постоји“);
10. Перица Милојковић, ,представник цивилног
друштва (УГ „Читаоница Европа“);
11.Небојша
Милошевиh,
представник
Самосталног синдиката Зи Ђин;
12. Влада Христић, представник Дома здравља
Бор;
13. Ивица Георгијев, представник Уједињеног
градског синдиката Независтност здравство.
II
Задатак радне групе:
–да анализира Модел локалног антикорупцијског плана Агенције за борбу против корупције, као и
друге антикорупцијске јавне политике и документа града
Бора, да направи свој план и програм рада, донесе одлуку
који ће од елемената из Модела бити преузети у
Локалном антикорупцијском плану за Град Бор и да, у
складу са тим, дефинише остале локално специфичне
елементе локалног антикорупцијског плана;
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–да изради финални извештај о изради
Локалног антикорупцијског плана за град Бор који ће
садржати информације о томе које елементе Модела
Локалног антикорупцијског плана Агенције за борбу
против корупције је радна група искористила за свој
План, односно које мере нису преузете и због чега;
– да организује јавну расправу у току које ће
представити нацрт Локалног антикорупцијског плана за
град Бор и свој финални извештај, о којима ће се
изјаснити заинтересована јавност и да, након пријема
сугестија и коментара у току јавне расправе, финализира
Локални антикорупцијски план и да у финални извештај
о изради овог плана унесе и коментаре са јавне расправе,
односно образложење зашто они нису усвојени.
III
Радна група, у циљу оперативности, може
формирати подгрупе или тимове за разматрање
појединих аспеката Локалног антикорупцијског плана,
односно за вршење појединих радњи у току поступка
израде Локалног антикорупцијског плана.
IV
Радна група је у обавези да коначну верзију
документа, у форми нацрта, достави Градоначенику
најкасније до 15 априла. 2019 године, ради припреме
предлога за разматрање на седници Скупштине града
Бора.
V
Решење објавити у „Службеном листу града Бора ”
на интернет страници градa Бора.
VI
Решење ступа на снагу даном доношења.
Број: 020-1/2019-II-01
У Бору, 15.01. 2019 године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа
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резерва”, одобравају се средства у износу од 27.251
динара, Органу града Бора-Градоначелник града
Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 2- Градоначелник града Бора,
Програм 16 - Политички систем локалне самоураве,
Програмска
класификација
2101-0002
–
Функционисање извршних органа, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, на следећи начин:
-на позицију 23 и економску класификацију 421-Стални
трошкови – 16.017 динара и
-на позицију 30 и економску класификацију 482Порези,обавезне таксе, казне и пенали-11.234 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Органу града БораГрадоначелник града Бора, Одељењу за финансије
Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе члана Градског
већа града Бора потребно је обезбедити средства за прву
регистрацију возила FIAT TIPO 4D 1,495 KS POP (возило
добијено на основу Уговора о донацији број 401-45/2019II од 16.01.2019.године који је закључен између СКГО и
Града Бора за програм „Подршка инклузији РомаОснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ који
финансира Европска унија -средства ИПА II 2016.).
Како средства за ову намену нису планирана
Предлогом финансијског плана Органа града –
Градоначелник града Бора, а самим тим ни Одлуком о
буџету града Бора за 2019.годину, без предлога Одељења
за финансије Градске управе Бор, користити средства
текуће буџетске резерве у износу од 27.251 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-69/2019-II
У Бору, 28.01.2019. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

4. фебруар 2019.
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ИЗДАВАЧ: Град 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 града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

