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На основу члана 137. и члана 138. став 2. Закона 
о спорту (''Службени гласник РС'', бр.24/11 и 99/11-др. 
закон), члана 65. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр.7/08 и 3/13) и члана 11. Одлуке о 
суфинансирању потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.6/11 и 13/12), Председник  општине Бор, донео је 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, 
КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 
СУФИНАНСИРАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о условима, критеријумима, 
начину и поступку суфинансирања у области спорта 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.1/13 и 
8/13), у члану 15. став 5.  тачка 1. после речи: 
''такмичењима'' брише се зарез и додају се речи: ''и 
државним првенствима,'', a pосле алинеје 4. додаје се 
алинеја 5. која гласи: 
 ''- победник државног првенства - до 50.000, 00 
дин.''. 
 После става 6. додаје се став 7. који гласи: 
 ''Нераспоређена средства која нису утрошена до 
1.12. текуће буџетске године, могу се расподелити по 
ванредним захтевима спортских организација из поља 
такмичарског спорта које имају четири и више селекција 
у такмичарском процесу на предлог Комисије за спорт, а 
на основу решења председника општине Бор.'' 
  

Члан 2. 
 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 66-9/2013-II 
У Бору, 21.11.2013. године. 
 

О П Ш Т И Н А    Б О Р 
      

        ПРЕДСЕДНИК, 
                                        Саша Вукадиновић,с.р. 
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На основу члана 65. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 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 и 7/07), председник 
општине Бор, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о измени Решења о именовању председника и 
чланова Комисије за задовољење стамбених потреба 

 
 
I 

 У тачки I Решења о именовању председника и 
чланова Комисије за задовољење стамбених потреба 
(''Службени лист општине Бор'' бр. 21/10) и Решењу бр. 
360-210/12-II  од 24.09.2012. године, врши се следећа 
измена: 
 
 - разрешава се Драган Жикић, дужности члана 
Комисије;  
 - именује се Мирко Ђурић, за члана Комисије. 
 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.  
  
 
Број: 360-295/2013-II 
У Бору,  31.10.2013. године  
  

О П Ш Т И Н А    БО Р  
     

             ПРЕДСЕДНИК, 
               Саша Вукадиновић, с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправ.)  
и  члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012, 
7/2013 и 16/2013), у поступку извршења буџета донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2013.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 15/2012, 7/2013 и  16/2013) у разделу  2-« 
Председник општине   и  Општинско веће » , са  
економске  класификације  499120  и   позиције   број 34-
“Текућа резерва”, одобравају  се средства у износу од  
270.000,00 динара, ЈП„Дирекција за изградњу Бора“ 
на основу захтева број 2012 од 01.10.2013.године за 
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закључивање  уговора о привременим и повременим 
пословима за период од 02.10.2013.године до 
31.12.3013.године(Инжењер надзора за радове у 
високоградњи, нискоградњи и хидроградњи са 
одговарајућом лиценцом), обзиром да такви трошкови 
нису планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2013.годину.  

 
За износ средстава од 270.000,00  динара 

смањује се план  позиције број 34-Текућа резерва, који 
уместо планираних  «5.930.034,00» динара  износи 
«5.660.034,00» динара, а повећава се план позиције број 
138 за економскоу класификацију 423-“Опште услуге  
по уговору”, у оквиру раздела 4-«Општинска 
управа»,глава 4.3.- ЈП“Дирекција за изградњу Бора“ 
,функције 620-„Развој заједнице“,  и уместо планираних  
«2.367.281,00» динара износи “2.637.281,00” динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2013.годину. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: ЈП “Дирекција за изградњу 

Бора“, Одељењу за финансије Општинске управе, Управи 
за трезор  и архиви. 

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 707/ 2013-II 
У Бору,  01.октобар 2013. године  
   

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
            Саша Вукадиновић, с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр.)  и  
члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012, 
7/2013 и 16/2013), у поступку извршења буџета донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Бор за 2013.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр. 5/2012, 7/2013 и 16/2013) у разделу  2-« 
Председник општине  и  Општинско веће» , са  
економске класификације  499120 и позиције  број 34 -
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од 
111.005,00 динара,  за  Уговоре о обављању 
привремених  и  повремених пословима  (Уговор        
112-277/2013-II-послови  односа са јавнношћу  за потребе 
Председника Општине  и  Уговор  112-278/2013-II-
послови  односа са јавнношћу  за  потребе Заменика 
председника Општине и Председника Скупштине 
Општине, за  период 30 дана, почев од 
01.10.2013.године), обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2013.годину.  

 
За износ средстава од 111.005,00  динара 

смањује се план  позиције број 34-Текућа резерва, који 
уместо затечених  «5.660.034,00» динара  износи  
«5.549.029,00» динара,  а повећава  се  план  позиције 
број 23 за економскоу класификацију 423-“Опште 
услуге по уговору”, у оквиру раздела 2-«Председник 
општине и Општинско веће», функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“ и  
уместо планираних  «11.722.060,00» динара износи 
«11.833.065» динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2013.годину.  

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе, Управи за трезор  и архиви. 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О П Ш Т И Н А     Б О Р 

 
Број: 401- 708/ 2013-II 
У Бору,  01.октобар 2013. године 

      
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
            Саша Вукадиновић, с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр.)  и  
члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012, 
7/2013 и 16/2013), у поступку извршења буџета донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Бор за 2013.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр. 5/2012, 7/2013 и 16/2013) у разделу  2-« 
Председник општине и  Општинско веће» , са  економске 
класификације  499120 и позиције  број 34 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 405.000,00 
динара,  Установи „Центар за културу општине Бор“,  
по Захтеву број   436- I/2013  од  10.10.2013.године, за 
реализацију програма у извођењу београдског мушког 
хора поводом обележавања градске славе Ђурђиц -
16.11.2013.године, обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2013.годину.  

За износ средстава од 405.000,00  динара 
смањује се план  позиције број 34-Текућа резерва, који 
уместо затечених «5.549.029,00» динара, износи 
5.144.029,00 » динара, а повећава се план позиције број 
101 за економскоу класификацију 424-
“Специјализоване услуге”, у оквиру раздела 4-« 
Општинска управа Бор »,  главе  4.1. - « Установе у 
делатности културе » и  уместо планираних    « 
9.172.600,00 »  динара  износи  «9.577.600,00 »  динара.  
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За износ  из става 2 повећава се планирана 
апропријација Установи „Центар за културу општине 
Бор“ из Прилога  уз Раздео 4 , главе 4.1., подглаве 4.1.3.-
Одлуке о буџету општине Бор за 2013.годину на  
позицији број 101 и  економској  класификацији  424-
“Специјализоване услуге“ и уместо планираних   
«7.905.000,00» динара  износи  «8.310.000,00» динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2013.годину. 

 
II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Установи  „Центар за 

културу општине Бор“ Бор, Одељењу за финансије 
Општинске управе , Управи за трезор  и архиви. 

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

 
О П Ш Т И Н А     Б О Р 

 
Број: 401-  767 / 2013-II 
У Бору, 11. октобар 2013. године   
    

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
                Саша Вукадиновић, с.р. 
 

 177 
 Председник општине Бор, на основу члана 44.  
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр.)  и  
члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012, 
7/2013 и 16/2013), у поступку извршења буџета донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Бор за 2013.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр. 5/2012, 7/2013 и 16/2013) у разделу  2-« 
Председник општине  и  Општинско веће» , са  
економске класификације  499120 и позиције  број 34 -
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од  
54.800,00 динара,  Гимназији «Бора Станковић» Бор,  
по Захтеву број   556  од  25.10.2013.године, за покриће 
дела трошкова учешћа ученика Николе Бугарина на 
олимпијаду у Индији, обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2013.годину.  

 
За износ средстава од 54.800,00  динара 

смањује се план  позиције број 34-Текућа резерва, који 
уместо затечених «5.144.029,00 » динара, износи 
«5.089.229,00» динара, а повећава се план позиције 
број 232 за економскоу класификацију 422-“Трошкови 
за пословна путовања”,  у оквиру раздела 6-«Средње 
образовање», и уместо планираних «1.544.180,00» 
динара износи “1.598.980,00” динара.  

За износ  из става 2 повећава се планирана 
апропријација Гимназији  „Бора Станковић“ Бор  из 
Прилога   уз Раздео 6 , глава 6.1. Одлуке о буџету 

општине Бор  за 2013.годину на  позицији број 232  и   
економској  класификацији   422-“Трошкови за пословна 
путовања” и уместо планираних  «509.180,00» динара  
износи «563.980,00» динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2013.годину. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Гимназији „Бора 

Станковић“ Бор, Одељењу за финансије Општинске 
управе, Управи за трезор  и архиви. 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 
                  О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401-  781 / 2013-II 
У Бору ,  25.октобар  2013. године 

     
      Председник Општине Бор
                         Саша Вукадиновић, с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр.)  и  
члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012, 
7/2013 и 16/2013), у поступку извршења буџета донео је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Бор за 2013.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр. 5/2012, 7/2013 и 16/2013) у разделу  2-
«Председник општине  и  Општинско веће» , са  
економске класификације  499120 и позиције  број 34 -
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од  
91.000,00 динара Основној школи «Ђура Јакшић» 
Кривељ,  по Захтеву од  04.11.2013.године  за 
организацију такмичења Млади орачи-задругари, 
обзиром да такви трошкови нису планирани Одлуком о 
буџету општине Бор за 2013.годину.  

 
За износ средстава од 91.000,00  динара смањује 

се план  позиције број 34-Текућа резерва, који уместо 
затечених «5.089.229,00» динара, износи «4.998.229,00» 
динара, а повећава се план позиције број 219  за 
економскоу класификацију 423-“Опште услуге по 
уговору”,  у оквиру раздела 5-«Основно образовање», 
и уместо планираних «3.870.150,00» динара износи 
“3.961.150,00” динара.  

За износ  из става 2 повећава се планирана 
апропријација Основној школи  „Ђура Јакшић“ Кривељ  
из Прилога   уз Раздео 5 , глава 5.8. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2013.годину на  позицији број 219  и   
економској  класификацији 423-“Опште услуге по 
уговору” и уместо планираних  «240.000,00» динара  
износи  «331.000,00» динара.  
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На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2013.годину. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Основној школи „Ђура 

Јакшић“ Кривељ, Одељењу за финансије Општинске 
управе, Управи за трезор  и архиви. 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 
              О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401-  829 / 2013-II 
У Бору ,  04.новембар  2013. године 

     
   Председник Општине Бор 
                   Саша Вукадиновић, с.р. 
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