СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: X

1
На основу члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст), члана 3. Одлуке о стамбеним односима
(''Службени лист општина'', бр. 11/01, 6/03, 15/04, 15/05 и
1/08) и члана 4. Одлуке о начину, условима и роковима
коришћења и враћања средстава солидарности
(''Службени лист општине'', бр. 23/01, 6/03, 15/04, 7/07 и
27/15), председник општине Бор, донео је

2
На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14
- др. закон), члана 65. Статута општине Бор („Сл. лист
општине Бор“, бр. 6/2015 – пречишћен текст), члана 94.
став 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Сл. гласник РС“ 68/2015) и члана 32. Одлуке о ауто
такси превозу путника на територији општине Бор („Сл.
лист општине Бор“, бр.30/14, 13/15 и 27/15), Председник
општине Бор доноси:

РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије за
задовољење стамбених потреба

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У ОКВИРУ ТАКСИ
ТАРИФЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР

1. У тачки I Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије за задовољење
стамбених потреба (''Службени лист општине Бор'' бр.
1/15) врше се следеће измене:
- разрешава се Душан Марковић,
заменика председника Комисије;
- разрешава се Видоје Адамовић,
члана Комисије;
- именује се Видоје Адамовић, за
председника Комисије;
- именује се Дарко Милићевић,
Комисије.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

29. ЈАНУАР
2016. ГОДИНЕ

БРОЈ: 1

дужности

1.

Овим решењем утврђују се цене ауто-такси
превоза путника на територији општине Бор
(у динарима)

Редни
број

Назив

дужности

Тарифа
1.

Тарифа
2.

Тарифа
3.

заменика

1.

Старт

100,00

100,00

100,00

за члана

2.

Вожња по
километру

50,00

60,00

70,00

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

3.

Чекање

500,00

500,00

500,00

Број: 360-8/2016-II
У Бору, 19. јануара 2016. годинe
ОПШ ТИНA БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.

У цену ауто-такси превоза урачунат је и превоз
личног пртљага путника.
Тарифа 2. примењује се у времену од 23.00 до
06.00 часова.
Тарифа 3. примењује се ван града и на
насипаним путевима.
2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу општине Бор.
3. Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење Председника општине Бор бр. 344-166/14II oд 30.10.2014.године.
Број: 344-33/2016-II-01
У Бору, 27.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Живорад Петровић, с.р.

29. јануар 2016.
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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, 142/14, 68/15-др.закон и 103/2015) и
члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за 2015.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014, 13/2015 и 25/2015),
председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор»
бр.32/2014, 13/2015,25/2015 и 103/2015), у Разделу 4Општинска управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор,
Програм 15: Локална самоуправа, Програмска
класификација
0602-0001-Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина, функција 130-Опште
јавне услуге, позиција 69 и економска класификација
49912 - “Текућа резерва”, одобравају се средства у
износу од 2.364.433,00 динара ЈП „Дирекција за
изградњу Бора“.
2.Средства из става 1. Овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава
4.4.- Дирекција за изградњу Бора, Програм 2: Комунална
делатност, Програмска класификација 0601-0010- Јавна
расвета, функција 640- Улична расвета, позиција 193 и
економска класификација 421- Стални трошкови.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: ЈП „Дирекција за
изградњу Бора“, Одељењу за финансије Општинске
управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ обратило се
Захтевом за одобрењем средства из текуће буџетске
резерве број 2859 од 24.12.2015.године. Недостајућа
средства су потребна за измирење обаваеза за утрошену
електричну енергију (јавна расвета) за октобар
2015.године.
Обзиром са средства за ову намену нису
планирана у довољном обиму Финансијским планом ЈП
„Дирекција за изградњу Бора“ , а самим тим ни Одлуком
о буџету општине Бор за 2015.годину, користити
средства
текуће буџетске резерве у износу од
2.364.433,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1259 / 2015-II
У Бору, 31.12.2015. године
Председник општине Бор
Живорад Петровић, 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 и 103/2015) и
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015), председник
општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор»
бр.28/2015), у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1Општинска управа Бор, Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 - Опште јавне услуге, позиција
64 и економска класификација 49912 - “Текућа резерва”,
одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара
Општинској управи Бор.
2. За средства из става 1. Овог решења у оквиру
Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.1.- Општинска
управа Бор, Програм 15- Локална самоуправа,
Програмска класификација - 0602-0001- Функионисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 220 Цивилна заштита,
утврђује се позиција
81-1 и
економска класификација 426- Материјал .
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
Начелник Одељења за ванредне ситуације
обратио се Захтевом за набавку материјала за одбрану од
поплава број 217-13-21/16 од 13.01.2016.године (2.000
ПВЦ џакова, 4 ролне пластичне фолије и 10кг конопца за
везивање џакова). Материјал је потребан за формирање
заштитних бедема у циљу одбране најугроженијих
објеката, насталих услед наглог повећања нивоа Црног
Тимока и његових притока.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Одлуком о буџету општине Бор за
2016.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 100.000,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 25 / 2016-II
У Бору, 15.01.2016. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, 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 и 103/2015) и
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015), председник
општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор»
бр.28/2015), у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1Општинска управа Бор, Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 - Опште јавне услуге, позиција
64 и економска класификација 49912 - “Текућа резерва”,
одобравају се средства у износу од 719.591,00 динара
Општинској управи Бор.
2.Средства из става 1. Овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4 - Општинска управа Бор, Глава
4.1.-Општинска управа Бор,
Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функионисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 - Опште јавне услуге , и то за:
- позицију 52 и економска класификација 422Трошкови путовања – 516.192,00 динара и
- позицију 57 и економска класификација 444- Пратећи
трошкови задужицања – 203.399,00 динара .
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
Начелник Општинске управе Бор поднела је
предлог за употребу средстава текуће буџетске резерве за
трошкове по Пресуди ОСНОВНОГ СУДА БОР
бр.П.1.1/15 од 19.октобра 2015.године.
Обзиром са средства за ове намене нису
планирана Одлуком о буџету општине Бор за
2016.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 719.591,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 48 / 2016-II
У Бору, 26.01.2016. године
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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 и 103/2015) и
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015), председник
општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор»
бр.28/2015), у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1Општинска управа Бор, Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 - Опште јавне услуге, позиција
64 и економска класификација 49912 - “Текућа резерва”,
одобравају се средства у износу од 310.511,00 динара
Основној школи „Станоје Миљковић“ Брестовац.
2. За средства из става 1. Овог решења у оквиру
Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.12.- Основно
образовање, подглава 4.12.6. –Основна школа «Станоје
Миљковић» Брестовац, Програм - 9 – Основно
образовање, Програмска класификација – 2002-0001Функионисање основних школа,
функција 912 –
Основно образовање, утврђују се позиције:
- 293 и економска класификација 444- Пратећи
трошкови задуживања -17.318,00 динара ,
- 294 и економска класификација 511- Зграде и
грађевински објекти - 271.385,00 динара,
а распоређује се средства на позицију:
- 293 и економску класификацију 483-Новчане казне и
пенали по решењу судова - 21.808,00 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Основној школи „Станоје
Миљковић“ Брестовац, Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образл ожењ е
Начелник Општинске управе Бор поднела је
предлог за употребу средстава текуће буџетске резерве,
за основну школу „Станоје Миљковић“ у Брестовцу, за
трошкове по Решењу о извршењу бр. И.152/15 од 09.12.
2015.године.
Обзиром са средства за ове намене нису
планирана Одлуком о буџету општине Бор за
2016.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 310.511,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

Председник општине Бор
Живорад Петровић, с.р.

Број: 401- 52 / 2016-II
У Бору, 27.01.2016. године
Председник општине Бор
Живорад Петровић, с.р.

29. јануар 2016.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 1

4

САДРЖАЈ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
1. Решење о изменама Решења о именовању председника, заменика председника и чланова
Комисије за задовољење стамбених потреба............................................................................................................................

1

2. Решење о утврђивању цене у оквиру такси тарифе на територији општине Бор ................................................................. 1
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-1259/2015-II
(''Службени лист општине Бор'', бр.1/16).............................................................................................................................

2

4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-25/2016-II
(''Службени лист општине Бор'', бр.1/16).............................................................................................................................

2

5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-48/2016-II
(''Службени лист општине Бор'', бр.1/16).............................................................................................................................

3

6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-52/2016-II
(''Службени лист општине Бор'', бр.1/16).............................................................................................................................

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

