СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: X

БРОЈ: 5

11. АПРИЛ
2016. 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 и 103/2015) и
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015), без предлога
Општинске управе Бор – Одељења за финансије,
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 и 103/2015) и
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015), без предлога
Општинске управе Бор – Одељења за финансије,
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 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 819.287,00 динара
Општинској управи “ Бор.

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 1.195.456,00 динара
Месној заједници „Бучје“ Бучје.

2. За средства из става 1. Овог решења у оквиру
Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.1.- Општинска
управа Бор, Програм-12-Примарна здравствена заштита,
Програмска класификација- 1801-0001- Функционисање
установа примарне здравствене заштите, функција 740 Здравство, утврђује се позиција:
- 141-1 и економска класификација 465-Остале
дотације и трансфери са износом 819.287,00 динара .

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава
4.5.- Месне заједнице, подглава 4.5.22. -Месна заједница
«Бучје»
Бучје,
Програм-15-Локална
самоуправа,
Програмска класификација- 0602-0002- Месне заједнице,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, и то за:
-позицију 223 и економска класификација 421 - Стални
трошкови - 64.451,00 динара,
-позицију 227 и економска класификација 426 Материјал - 657.429,00 динара,
-позицију 228 и економска класификација 444-Пратећи
трошкови задуживања - 317.525 динара и
-позицију 230 и економска класификација 483-Новчане
казне и пенали по решењу судова – 156.051,00 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
Директор Дома здравља Бор, поднeла је
Захтеве за употребу средстава текуће буџетске резерве,
за трошкове по Решењу о извршењу број I 55/2016, I
58/2016, I 56/2016, I 59/2016,
I 1730/2015 и I
1731/2015.
Обзиром са средства за ову намене нису
планирана Одлуком о буџету општине Бор за
2016.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 819.287,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 156 / 2016-II
У Бору, 22.03.2016. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.

3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Месној заједници „Бучје“
Бучје, Општинској управи Бор, Одељењу за финансије
Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образл ожењ е
Председник Савета месне заједнице „Бучје“
Бучје поднео је Захтев за употребу средстава текуће
буџетске резерве за трошкове по извршним решењима:
И.ИВ 10/2015 од 11.08. 2015.године и И.ИВК 5507/2015
од 22.07.2015.године.
Обзиром са средства за ову намене нису
планирана Одлуком о буџету општине Бор за
2016.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 1.195.456,00 динара.
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На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-228/2016-II
У Бору, 30.03.2016. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 14. Правилника о условима,
критеријумима, начину и поступку суфинансирања у
области спорта општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.4/16), члана 74. и 76. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст) и предлога Комисије за спорт општине Бор бр.0618/1/2016-II од 22.03.2016.године, начелник Општинске
управе Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању календара манифестација од посебног
интереса за општину Бор, за период јануар – јун
2016.године
Члан 1.
Овим Решењем утврђује се календар
манифестација од посебног интереса за општину Бор за
период јануар – јун 2016.године, за које се
суфинансирање може одобрити по конкурсу.
Члан 2.
Манифестације са традицијом од 5 и више
година, а које су од од интереса за општину за период
јануар – јун 2016.године су следеће:
1. ''Новогодишњи турнир у малом фудбалу''
2. ''Куп Бора'' у алпском скијању
3. ''Дани рукомета''
4. ''Градска лига у кошарци''
Члан 3.
О примени овог решења стараће се Комисија за
спорт општине Бор, при одлучивању по конкурсу.
Члан 4.
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Члан 5.
Решење доставити: Комисији за спорт општине
Бор, Одељењу за привреду и друштвене делатности и
Одељење за финансије Општинске управе Бор и архиви.
Број: 66-5/2016-III-01
У Бору, 22.03.2016. године.
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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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

164

