СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: XII
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26. ЈУЛ
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
30/2017 и 25/18), 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 и 25/18), 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
300.000 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
96.000 динара
Општинској управи Бор за ЈП
„Дирекција за изградњу Бора“ у ликвидацији.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава
5.1.- Општинска управа Бор, Програма 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 426- 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
На основу исказане потребе Одељења за
планирање и развој Општинске управе Бор, потребно је
обезбедити средства за 24 паноа (металне конструкције).
Како средства за ову намену нису планирана
Финансијским планом 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 300.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 478/ 2018-II
У Бору, 20.07.2018. године
Председник општине Бор,
Александар Миликић, с.р.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава
5.1.- Општинска управа Бор, Програм 7- Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
класификација – 0701-П2 – Пројекат: ЈП «Дирекција за
изградњу Бора» у ликвидацији, функција 451 – Друмски
саобраћај,
на позицију
147
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
На основу исказане потребе ликвидационог
управника ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ у
ликвидацији, потребно је обезбедити
средства за
ангажовање ревизорске куће за ревизију завршног рачуна
за 2017.годину.
Како средства за ову намену нису планирана
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
96.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 471/ 2018-II
У Бору, 20.07.2018. године
Председник општине Бор,
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 и 25/18), 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 и 25/18), 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
32.100 динара
Општинској управи Бор за ЈП
„Дирекција за изградњу Бора“ у ликвидацији.

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
44.023 динара Општинској управи Бор за Основну
школу „Станоје Миљковић“ Брестовац.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава
5.1.- Општинска управа Бор, Програм 7- Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
класификација – 0701-П2 – Пројекат: ЈП «Дирекција за
изградњу Бора» у ликвидацији, функција 451 – Друмски
саобраћај,
на позицију
149
и
економску
класификацију 482- Порези, обавезне таксе, казне и
пенали.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава
5.1.- Општинска управа Бор, Програм 9- Основно
образовање и васпитање, Програмска класификација 2002-0001- Функционисање основних школа, функција
912 – Основно образовање,
на позицију
159 и
економску класификацију 4631- Текући трансфери
осталим нивоима власти (за Основну школу „Станоје
Миљковић“ Брестовац -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 „.

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 ликвидационог
управника ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ у
ликвидацији, потребно је обезбедити
средства за
измирење обавеза за трошкове таксе на жалбу против
пресуде бр. П387/2016 ( 15.648 динара), као и за опомену
(390 динара), за трошкове таксе за одлуку другостепеног
суда по жалби на пресуду по предмету бр. П387/2016
(15.648 динара), као за опомену (390 динара).
Како средства за ову намену нису планирана у
довољном обиму Одлуком о буџету општине Бор за
2018.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 32.100 динара.

Образложење
На основу исказане потребе Основне школе
„Станоје Миљковић“ Брестовац, потребно је обезбедити
средства за измирење обавеза за трошкове за службена
путовања – дневница запосленог возача комбија, по
Уговору о пословно техничкој сарадњи број 112-31/2018II/01 од 27.04.2018.године.
Како средства за ову намену нису планирана у
довољном обиму Одлуком о буџету општине Бор за
2018.годину, без предлога Одељења за финансије,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
44.023 динара.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 467/ 2018-II
У Бору, 20.07.2018. године
Председник општине Бор,
Александар Миликић, с.р.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 455/ 2018-II
У Бору, 20.07.2018. године
Председник општине Бор,
Александар Миликић, с.р.
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На основу члана 146. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и
члана 9. Одлуке о постављању и уклањању мањих
монтажних објеката и других објеката привременог
карактера на јавним и другим површинама на територији
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 22/17)
председник општине Бор донео је
ПЛАН ЛОКАЦИЈА
о изменама Плана локација за мање монтажне објекте
на јавним површинама у Бору
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање и уклањање мањих монтажних
објеката на јавним површинама, врши се сагласно
Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката и других објеката привременог карактера на
јавним и другим површинама на територији општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 22/17).
Овим планом, утврђују се измене локације места и услови постављања мањих монтажних објеката,
њихова врста, тип, величина и намена на јавним
површинама територије града Бора.
II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
У Плану локација за мање монтажне објекте на
јавним површинама у Бору („Службени лист општина“,
бр. 15/07 и „Службени лист општине Бор“, бр. 8/08, 8/09,
1/10 и 22/18) у глави II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Локација бр. 11 (1 локацијско место) брише се, и
Локација бр. 12 (1 локацијско место) брише се.
III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план доставља се на спровођење Одељењу
за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне
и стамбене послове које издаје одобрење за постављање
мањег монтажног објекта на јавној површини.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат измене плана локација садржи текстуални део.
Текстуални део:
I Опште одбредбе
II Локације и објекти
III Спровођење плана.
Овај план ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу општине Бор“.
ОПШТИНА БОР
Број: 350-150/2018-II
У Бору, 25.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Миликић, с.р.

26. јул 2018.

САДРЖАЈ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
152. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-478/2018-II
(''Службени лист општине Бор'', бр.29/18).......................................................................................................................... .... 1
153. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-471/2018-II
(''Службени лист општине Бор'', бр.29/18)......................................................................................................................... ..... 1

154. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-467/2018-II
(''Службени лист општине Бор'', бр.29/18).......................................................................................................................... .... 2
155. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-455/2018-II
(''Службени лист општине Бор'', бр.29/18).......................................................................................................................... .... 2
156. План локација о изменама Плана локација за мање монтажне објекте на јавним површинама у Бору............................. 3

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

