СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: V

БРОЈ: 3

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

28. ФЕБРУАР
2011. ГОДИНЕ

25
На основу члана члана 46. Закона о локалној
самоуправи ( ''Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана
67. Статута општине Бор ( ''Службени лист општине Бор“,
бр. 7/08), а у циљу учешћа на конкурсу Делегације
Европске уније у Србији, за подршку развоју услуга у
заједници за децу са сметњама у развоју и њихове
породице, који је објављен 10.11.2010. године под реф. Бр.
«Europe
Aid/130732/L/ACT/RS
08SER01/10/31»,
Општинско веће општине Бор, на седници одржаној 21.
фебруара 2011. године, донело је
ОДЛУКУ
О САГЛАСНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ
БОР ПРОЈЕКТА „РАЗВОЈ УСЛУГА ЗА ДЕЦУ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ“
Члан 1.
Општина Бор је сагласна да, као будући носилац
пројекта и корисник гранта, обезбеди учешће у
финансирању пројекта Европске уније „Развој услуга за
децу са сметњама у развоју и њихове породице“,
отварањем посебног Раздела и буџетске линије у Одлуци
о буџету општине Бор за 2011. годину, која ће бити
намењена услугама социјалне заштите, а у сврху
имплементације пројекта, уколико јој буде одобрен грант.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Број: 401-108/2011-I
У Бору, 21. фебруара 2011. године

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 022-28/2011-IV
У Бору, 23. фебруара 2011. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
Небојша Виденовић, с.р.
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На основу члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', број 07/08), председник
општине Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о допуни решења о именовању Комисије за спорт
I
У решењу о именовању Комисије за спорт
(''Службени лист општине Бор'', број 21/2010) у члану II
после речи „спорта“ брише се тачка и додају речи:
„односно до потписивања уговора са спортским
организацијама и клубовима након спроведеног конкурса
за финансирање потреба у области спорта“.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
У Бору, 11.02.2011. године
Број: 66-2/2011-II

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР

ОПШТИНА БОР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,

ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.

Небојша Виденовић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Општинско веће Општине Бор, на седници
одржаној 23. фебруара 2011. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
I
Потребно је да Општина Бор учествује у
поступку лицитације ради куповине Аутобуске станице у
Бору.
II
Средства за куповину Аутобуске станице у Бору
обезбедиће се из текуће резерве Буџета Општине Бор за
2011. годину.

28
На основу 65. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 6. Одлуке о
образовању Канцеларије за младе (''Службени лист
општине Бор'', бр. 4/2010 и 21/2010),
председник
Општине Бор, дана 18.02.2011. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању Координатора Канцеларије за младе
I
Именује се Александар Миликић, из Бора, за
Координатора Канцеларије за младе.
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II
Координатор из тачке I овог решења именује се
по прибављеном мишљењу Савета за младе општине Бор,
бр. 06-15/2011-I од 17.02.2011. године.

III
Решење доставити: Одељењу за финансије
општинске управе, Управи за трезор и архиви.

III
Права и обавезе Координатора Канцеларије за
младе уредиће се поседним уговором.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

ОПШ ТИНА

Број: 02-5/2011-II
У Бору, 18. фебруара 2011. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
Небојша Виденовић, с.р.
29
Председник општине Бор, 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, 73/2010 и
101/2010) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010), у
поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2011.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.21/2010), 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
4.906.665,00, за учествовање у поступку лицитације ради
куповине Аутобуске станице у Бору( а на основу
Закључка Општинског већа општине Бор број 02228/2011-IV од 23.02.2011.године), обзиром да такви
трошкови нису планирани Одлуком о буџету општине Бор
за 2011.годину.
За износ средстава од 4.906.665,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо планираних «6.000.000,00» динара, износи
«1.093.335,00» динара, а повећава се план позиције број 26
за
економскоу
класификацију
511-“Издаци
за
нефинансијску имовину и пројектно планирање ”, у
оквиру раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће », функције 490-„Економски
послови некласификовани на другом месту“ и уместо
планираних «5.021.500,00» динара износи “9.928.165,00 ”
динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2011.годину .
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.

БОР

Број: 401- 126 / 2011-II
У Бору, 24.фебруар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.
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ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, tel: 423 255 лок. 118
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