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231   
На основу члана 67. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст) и тачке X Решења о образовању  Савета за 
безбедност, (''Службени лист општине Бор'', бр. 24/15), 
Општинско веће општине Бор,  на седници одржаној 20. 
децембра 2016. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

o разрешењу и именовању чланова 
Савета за безбедност 

 
I 

Разрешавају се  дужности члана Саветa за 
безбедност: 

1. др. Злата Марковић, в.д. директора Дома 
здравља Бор; 
2. др. Игор Маљковић, в.д. директора Опште 

болнице Бор.  
II 

 Именују се у Савет за безбедност за чланове: 
1. др. Весна Радосављевић, директор Дома 

здраваља Бор; 
2. др. Горан Јоксимовић, в.д. директора Опште 

болнице Бор. 
III 

 Мантад именованима траје до истека мандата 
Савета за безбедност који је именован Решењем бр. 02-
9/2015-IV од 2. децембра 2015. године, (''Службени лист 
општине Бор'' бр. 26/15). 

 
IV 

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

 
 Број: 02-13/2016-IV 

У Бору, 20. децембра 2016. године  
    

О П Ш Т И Н А   Б О Р  
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е        

 
                ПРЕДСЕДНИК,                         

           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, 63/2013-
испр.,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, 9/2016 и 16/2016),  
председник општине Бор доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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, 9/2016 и 16/2016),  у Разделу 4-Општинска 
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  64  
и  економска  класификација  49912 - “Текућа резерва”,  
одобравају  се  средства  у  износу    од   700.000 динара   
Буџетском фонду за популациону политику. 

 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.11- 
Буџетски фонд за популациону политику, Програм 11- 
Социјална и дечија заштита, Програмска класификација - 
0901-0006- Дечија заштита,  функција 040 – Породица и 
деца, на позицију  292 и  економску  класификацију  472- 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Буџетском фонду за пооулациону политику, Одељењу за 
финансије Општинске управе  и  архиви. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе наручиоца – 

Општинске управе Бор-Буџетског фонда за популациону 
политику, потребно је обезбедити средства  за набавку 
новогодишњих пакетића за децу из социјално угрожених 
породица. 

Обзиром да средства за ове намене нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 2016.годину, 
користити средства  текуће буџетске резерве у износу од  
700.000  динара. 

  На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
Број: 401- 851/2016-II 
У Бору, 12.12.2016. године 
                                        

                                Председник општине Бор    
                                 Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-
др.закон, 103/15 и 99/16), начелник Општинске управе Бор 
, доноси 

 
ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА  
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ОПШТИНЕ БОР НА РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује начин 
утврђивања износа и поступак враћања неутрошених 
средстава која су у складу са актом о буџету општине Бор, 
до истека фискалне године пренета   индиректним 
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корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у тој 
фискалној години.  

Члан 2. 
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. 

овог правилника, врше индиректни корисници буџетских 
средстава општине Бор до истека фискалне године, 
закључно са 30. децембром, на рачун - Извршење буџета 
општине Бор, број 840-164640-35. 

Износ неутрошених средстава за повраћај из 
члана 1.  исказује се се на Обрасцу СВС - Спецификација 
враћених буџетских средстава. 

Корисници буџетских средстава општине Бор 
одговорни су за истинитост и тачност исказаних 
података у Обрасцу СВС - Спецификација враћених 
буџетских средстава.  

Члан 3. 
Индиректни корисници буџетских средстава 

достављају директним корисницима спецификације 
враћених буџетских средстава,  која су им пренета на 
подрачун за редовну делатност према  разделима, 
односно  главама, односно функцијама, односно главним 
програмима, на Обрасцу СВС - Спецификација враћених 
буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне 
фискалне године. 

На основу извршених уплата и достављених 
образаца из става 1. овог члана директни корисници 
буџетских средстава  у систему извршења буџета  до 20. 
јануара наредне фискалне године врше корекцију  
трансфера  расхода и издатака за претходну фискалну 
годину за индиректне кориснике којима су пренета 
средства. 

Образац СВС - Спецификација враћених 
буџетских средстава одштампан је уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 

 
Члан 4.  

 У износ неутрошених средстава за повраћај из 
члана 1.овог правилника, не спадају средства на рачуну 
редовног пословања индиректног корисника буџетских 
средстава општине Бор са стањем на дан 30.децембра, 
која су пренета том кориснику од другог нивоа власти, 
као и уплате које нису пренете административним 
трансфером. 
 

Члан 5. 
Одредбе овог упутства примењују се и на 

кориснике буџетских средстава који су неутрошена 
средства пренели до истека фискалне године, а који 
након истека фискалне године нису у систему 
консолидованог рачуна трезора општине Бор.  
                            

Члан 6. 
Даном ступања на снагу овог правилника 

престаје да важи Правилник о начину и поступку 
преноса неутрошених буџетских  средстава општине Бор 
на рачун извршења буџета општине Бор („Службени лист 
општине Бор”, број 31/14).  

   Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу осам дана од 

дана објављивања у Службеном листу Општине Бор. 
 
Број: 400-221/2016-III/01                                                                             
Датум: 22.12.2016.године 
                                                                                                              

        НАЧЕЛНИК   
                       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОР 

                                  Љубинка Јелић, с.р. 
      

 
 
 
 

   Образац  СВС 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ 
СРЕДСТАВА 

 
 
Назив корисника буџетских средстава који враћа 
средства_______________________________ 
Седиште  ________________________________ 
адреса__________________________________ 
ПИБ 
________________________МБ______________________ЈБ
БК ______________________ 
Назив директног корисника буџетских средстава који је 
пренео средства: (*)________________ 
___________________________________________________
__   ЈББК _____________________ 
(*у случају када спецификацију саставља директан 
буџетски корисник на овој линији уписује свој назив) 
Раздео/глава_______  функција_________ главни програм 
______________ 
 
 

Спецификација враћених буџетских средстава: 

 
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на 
четвртом нивоу, односно четири шифре без узимања 
ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на 
потребу за елиминацијом у процесу сравњивања. 
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и 
тачно приказани. 
 
Број:                                                ________________                                                    
                                            име и презиме одговорног лица                                                                                                                    
     (штампаним словима) 
 
Место и датум:                            ___________________ 
    Потпис 

М.П. 
 
 

 
 

 
Економска 

класификација 

 
О П И С 

 

 
Износ 

 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

  
УКУПНО: 
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