СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: I

БРОЈ: 20

31. ДЕЦЕМБАР
2018. ГОДИНЕ

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
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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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), градоначелник града Бора 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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), градоначелник града Бора 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, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 10.000
динара, Градској управи града Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130 - Опште јавне услуге, на
позицију 210 и економску класификацију 426Материјал.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Одељење за финансије Градске управе Бор
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве, на основу исказане потребе Градске
управе Бор, за набавку матичних књига рођених.
Обзиром да средства за ове намене нису
планирана 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 износу од 10.000 динара.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 57.000
динар, Месној заједници „Рудар“.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
4 – Месне заједнице, Подглава 4.7.-Месна заједница
Рудар, Програм - 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0602-0002- Функционисање
месних заједница, функција 160 - Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, на позицију 287 и
економску класификацију 421 – Стални трошкови.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Месне заједнице
„Рудар“ потребно је обезбедити недостајућа средства за
плаћање трошкова закупа простора (део рачуна за
новембар месец и рачун за децембар месец 2018.године).
Како средства за ову намену нису планирана у
довољном обиму Предлогом Финансијског плана Месне
заједнице „Рудар“ Бор за 2018.годину, а самим тим ни
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину, без
предлога Одељења за финансије Градске управе Бор,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
57.000 динара.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-1007/ 2018-II
У Бору, 26.12.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 999/ 2018-II
У Бору, 26.12.2018. 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), градоначелник града Бора 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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), градоначелник града Бора 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, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 12.000
динара, Органу града Бора - Градоначелник града
Бора.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 67.625
динара, Градској управи града Бора за Центар за
социјални рад.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 2- Градоначелник града Бора,
Програм - 16 - Политички систем локалне самоуправе,
програмска активност 2101-0002- Функционисање
извршних органа, функција 111- Извршни и законодавни
органи, на позицију 38 и економску класификацију 423Услуге по уговору.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5-Градска управа града Бора, Глава
5.1.- Градска управа града Бора, Програм 11- Социјална и
дечија заштита, Програмска класификација - 0901-0001Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција
070-Социјална
помоћ
угроженом
становништву
некласификована на другом месту, на позицију 171 и
економску класификацију 4631-Текући трансфери
осталим нивоима власти (за Центар за социјални рад економска класификација 411- 32.913 динара, економска
класификација 412- 4.899 динара и економска
класификација 465- 29.813 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
Потребно је обезбедити недостајућа средства за
исплату комисија по Решењу о образовању Комисије за
утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед
уједа паса и Комисије за проверу знања (вештина)
кандидата за избор директора јавних предузећа.
Како средства за ову намену, нису планирана у
довољном обиму Предлогом финансијског плана органа
Општине-Председник општине Бор, а самим тим ни
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину, без
предлога Одељења за финансије Градске управе Бор,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
12.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1024 / 2018-II
У Бору, 27.12.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењу за финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Градске управе
града Бор, потребно је обезбедити недостајућа средства
за исплату зараде за новембар месец 2018.године за
запослене у Центру за социјални рад.
Обзиром да 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,
без предлога Одељења за финансије Градске управе
града Бора, користити средства текуће буџетске резерве
у износу од 67.625 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 994/ 2018-II
У Бору, 27.12.2018. 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), градоначелник града Бора 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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), градоначелник града Бора 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, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 2.500
динара, Градској управи града Бор.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 3.000.000
динара, Градској управи града Бора.

2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
1 - Градска управа града Бора, Програм - 11 - Социјална
и дечија заштита, Програмска активност 0901-0001Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција
090- Социјална заштита некласификована на другом
месту, на позицију 177 и економску класификацију 472 –
Накнада за социјалну заштиту из буџета.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001-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 Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

Образложење
На основу исказане потребе Градске управе
града Бор, потребно је обезбедити недостајућа средства
за исплату награде ученици и ментору за школску
2017/2018 годину .
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана у довољном обиму Финансијским планом
Општинске управе Бор за 2018.годину, а самим тим ни
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину, без
предлога Одељења за финансије Градске управе Бор
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
2.500 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

Образложење
На основу исказане потребе Градске управе
града Бор, потребно је обезбедити недостајућа средства
за плаћање дела рачуна за новембар месец 2018.године и
рачун за децембар месец 208.године за услуге које за
Градску управу града Бора по Уговору врши ЈП за
стамбене услуге „Бор“.
Обзиром да 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,
без предлога Одељења за финансије Градске управе
града Бора, користити средства текуће буџетске резерве
у износу од 3.000.000 динара.

Број: 401- 1027 / 2018-II
У Бору, 27.12.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1028/ 2018-II
У Бору, 27.12.2018. 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), градоначелник града Бора доноси
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, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 114.725
динара, Градској управи града Бора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.- Градска управа града Бора, на следећи начин:
-У оквиру Програма - 2 - Комуналне
делатности, Пројекта- 1102-П6, утврђује се позиција и
економским класификацијама 100-1 - 423-Услуге по
уговору са износом - 11.165 динара,
-У оквиру Програма - 2 - Комуналне
делатности, Пројекта- 1102-П9, позиција и економска
класификација 103-1 - 423-Услуге по уговору увећава се
за износ - 52.800 динара,
-У оквиру Програма - 2 - Комуналне
делатности, Пројекта- 1102-П13, позиција и економска
класификација 107-1 - 423-Услуге по уговору увећава се
за износ - 26.400 динара,
-У оквиру Програма - 2 - Комуналне
делатности, Пројекта- 1102-П22, утврђује се позиција и
економским класификацијама 122-7 - 423-Услуге по
уговору са износом - 11.165 динара,
-У оквиру Програма - 2 - Комуналне
делатности, Пројекта- 1102-П23, утврђује се позиција и
економским класификацијама 122-8 - 423-Услуге по
уговору са износом – 4.060 динара,
-У оквиру Програма - 7 – Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
класификација- 0701-0002, утврђује се позиција и
економским класификацијама 136-1 - 423-Услуге по
уговору са износом – 4.060 динара и
У оквиру Програма - 8 – Предшколско
образовање и васпитање, Пројекта- 2001-П1, утврђује се
позиција и економским класификацијама 155-3 - 423Услуге по уговору са износом – 5.075 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Градске управе
Бор, потребно је обезбедити средства за издавање
локацијских услова за пројекте: 1102-П6- 11.165 динара,
1102-П22- 11.165 динара, за водне услове за израду
локацијских услова за пројекте:1102-П9- 52.800 динара,
1102-П13- 26.400 динара и издавање услова за израду
техничке документације за пројекте: 1102-П23- 4.060
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динара, 2001-П1- 5.075 динара и Програмску
класификацију 0701-0002- 4.060 динара.
Како средства за ове намене, нису планирана
Предлогом финансијског плана Општинске управе Бор, а
самим тим ни Одлуком о буџету општине Бор за
2018.годину, без предлога Одељења за финансије
Градске управе Бор, користити средства текуће буџетске
резерве у износу од 114.725 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1031 / 2018-II
У Бору, 28.12.2018. 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), градоначелник града Бора доноси
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, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 2.000.000
динара, Градској управи града Бора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора, Програм 2 - Комуналне
делатности, Програмска класификација - 1102-0004 Зоохигијена,
функција 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика, на следећи начин:
-на позицију 87 и економску класификацију 483-Новчане
казне и пенали по решењу судова - 1.400.000 динара и
-на позицију 88 и економску класификацију 485-Накнада
штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа - 600.000 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Одељење за финансије Градске управе Бор
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве, за трошкове по извршним решењима и
судским и вансудским поравнањима за уједе паса
луталица (накнада штете за повреде, трошкови поступка
пред судом, трошкови принудне наплате, трошкови
извршитеља...).
Како средства за ову намену, при изради
Предлога финансијског плана Општинске управе Бор,
није било могуће прецизно планирати, а самим тим ни
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину,
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користити средства текуће буџетске резерве у укупном
износу од 2.000.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1032 / 2018-II
У Бору, 31.12.2018. 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), градоначелник града Бора доноси
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, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 104.000
динара, Градској управи града Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130 - Опште јавне услуге, на
позицију 205 и економску класификацију 421- Стални
трошкови.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Одељење за финансије Градске управе Бор
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве, на основу исказане потребе Градске
управе Бор, за услуге платног промета.
Како средства за ову намену, нису планирана у
довољном обиму Предлога 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 износу од
104.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-1041/2018-II
У Бору, 31.12.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.
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На основу члана 61 Закона о буџетском систему
(„Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015,99/2016,113/2017 и
95/2018) и члана 28 Одлуке о буџету општине Бор за
2018.годину („Службени лист општинe Бор“ бр.30/2017,
25/2018 и «Службени лист града Бора» бр. 6/2018),
градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1.Средства утврђена Одлуком о буџету општине
Бор за 2018.годину, у оквиру Раздела 5- Градска управа
града Бора, Глава 1-Градска управа града Бора, Програм
2 – Комуналне делатности, Програмска класификација1102-П20- Пројекат: Уређење пијаце Бор, функција 620 –
Развој заједнице, позиција 121 и економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање,
умањују се за 2.000.000 динара и распоређује се у оквиру
Раздела 5-Градска управа града Бора, Глава 1-Градска
управа града Бора, Програм 15-Локална самоуправа,
Програмска класификација -0602-0009-Текућа 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 Градске управе Бор.
3.Решење доставити: Градској управи града
Бора, Одељењу за финансије Градске управе и архиви.
4.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
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 121, неће бити ангажована, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 400- 319/2018-II-01
У Бору, 28.12.2018.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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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

