
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ БОР 

 

ГОДИНА:   VIII БРОЈ:  1 
 6. ЈАНУАР  

2014. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 
1 
На основу члана 28. Одлуке о месним 

заједницама (''Службени лист општине Бор број: 11/09''– 
пречишћен текст) доносим 
 

О Д Л У К У 
о расписивању избора за чланове  

Савета Месне заједнице ''Напредак'' 
 

 1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице ''Напредак'' за 9. фебруар 2014. године. 
 
 2. Избор за чланове Савета, из тачке 1. ове 
одлуке, одржаће се на бирачком  месту које ће одредити 
Комисија за спровођење избора за органе месне 
самоуправе (у даљем тексту: Изборна комисија), у 
времену од 07,00 до 20,00 часова. 
 
 3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од 8. јануара 2014. године. 
 
 4. Избор за чланове Савета Месне заједнице 
''Напредак'', из тачке 1. ове одлуке, спровешће Изборна 
комисија и Комисија за изборе у Савет Месне заједнице 
''Напредак'', коју образује Изборна комисија. 
 
 5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се на огласном месту Месне заједнице 
''Напредак'' и у Службеном листу општине Бор. 
 
Број: 013-26/2014-I 
У Бору, 6. јануара 2014. године 
 
                                                                                                          

                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                             
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР, 
            Добрица Ђурић, 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, 63/2013-испр. и 
108/2013)  и  члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012, 
7/2013, 16/2013 и 20/2013), у поступку извршења буџета 
донео је 

 
Решење  

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, 16/2013 и 20/2013) у разделу  2-
« Председник општине   и  Општинско веће » , са  
економске  класификације  499120  и   позиције   број 34-
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од  
700.000,00  динара Месној заједници „Злот“, по Захтеву 
број   016-388/2013-II од  30.12.2013.године, за склапање 

споразума о репрограму дуга, обзиром да такви 
трошкови нису планирани Одлуком о буџету општине 
Бор за 2013.годину.  

За износ средстава од 700.000,00  динара 
смањује се план  позиције број 34-Текућа резерва, који 
уместо затечених «4.612.410,00» динара, износи 
«3.912.410,00» динара, а повећава се план позиције број 
158 за економскоу класификацију 425-“Текуће поправке 
и одржавање”,  у оквиру раздела 4-«Општинска управа 
Бор», главе 4.4.-«Месне заједнице-све» и уместо 
планураних                 «7.348.272,00 »  динара износи  
«8.048.272,00 »  динара.  

За износ  из става 2 повећава се планирана 
апропријација Месној заједници „Злот“ Злот  из Прилога   
уз Раздео 4 , главе 4.4., подглаве 4.4.17. - Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2013.годину на  позицији број 158 и   
економској  класификацији   425 -“Текуће поправке и 
одржавање“ и уместо планираних  «831.000,00» динара  
износи  «1.531.000,00» 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: Mесној заједници „Злот“ 

Злот, 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-  1030 / 2013-II 
У Бору, 30.децембар  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, 63/2013-испр. и 
108/2013)  и  члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012, 
7/2013, 16/2013 и 20/2013), у поступку извршења буџета 
донео је 
 

Решење  
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Бор за 2013.годину(«Службени лист општинe 
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Бор» бр. 5/2012, 7/2013, 16/2013 и 20/2013) у разделу  2-« 
Председник општине  и  Општинско веће» , са  
економске класификације  499120 и позиције  број 34 -
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од 
10.000,00 динара, Центру за социјални рад, по захтеву 
број 1335-06 од 30.12.2013.године ,за исплату 
једнократне новчане помоћи, обзиром да су средства за 
ту намену на позицији расхода из Одлуке о буџету 
општине Бор за 2013.годину број 250,  потрошена.  

 
За износ средстава од  10.000,00 динара смањује 

се план  позиције број 34-Текућа резерва, који уместо 
затечених «4.622.410,00» динара,  износи «4.612.410,00» 
динара, а повећава се план позиције број 250 за 
економскоу класификацију 4729-“Једнократне помоћи 
социјално угроженом становништву”,  у оквиру раздела 
7-«Социјална заштита-Центар за социјални рад », 
функције 070-„Социјална помоћ угроженом 
становништву“  и уместо планираних  «4.800.000,00 » 
динара износи “4.810.000,00” 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 :Центру за социјални рад  

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- 1033/ 2013-II 
У Бору, 30.децембар  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, 63/2013-испр. и 
108/2013)  и  члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012, 
7/2013, 16/2013 и 20/2013), у поступку извршења буџета 
донео је 

Решење  
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, 16/2013 и 20/2013) у разделу  2-
« Председник општине   и  Општинско веће » , са  
економске  класификације  499120  и   позиције   број 34-
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од  
172.101,00  динара, за уплату годишње чланарине 
Националној алијанси за локални економски развој за 
2013.годину, обзиром да такви трошкови нису планирани 
Одлуком о буџету општине Бор за 2013.годину.  

За износ средстава од 172.101,00  динара 
смањује се план  позиције број 34-Текућа резерва, који 
уместо затечених «3.912.410,00» динара, износи 

«3.740.309,00» динара, а повећава се план позиције број 
271 за економскоу класификацију 4819 -“Дотације 
осталим непрофитним институцијама-невладине и друге 
организације”,    у оквиру   раздела 14-«Невладине и 
друштвене    организације   и    удружења»      и   уместо   
планураних       «11.650.000,00 »  динара износи  
«11.822.101,00 »  динара.  

За износ  из става 2 повећава се планирана 
апропријација из Прилога   уз Раздео 14 ,  Одлуке о 
буџету општине Бор  за 2013.годину на  позицији број 
271-7 и   економској  класификацији   4819 -“ Остала 
удружења,друштвене и друге организације- од значаја за 
општину-без конкурса“ и уместо планираних  
«5.000.000,00» динара  износи  «5.172.101,00» 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: 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-  1037 / 2013-II 
У Бору, 31.децембар  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, 63/2013-испр. и 
108/2013), члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012, 
7/2013, 16/2013 и 20/2013) и  на предлог Одељења за 
финансије, у поступку извршења буџета донео је 

 
Решење  

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, 16/2013 и 20/2013) у разделу  2-
« Председник општине   и  Општинско веће » , са  
економске  класификације  499120  и   позиције   број 34-
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од  
2.420.000,00  динара, ЈП„Дирекцији за изградњу Бора“, за 
измирење дела обавеза за јавну расвету за новембар 
2013.годину ,обзиром да су средства за ту намену на 
позицији расхода из Одлуке о буџету општине Бор за 
2013.годину број 148,  потрошена.  

 
 За износ средстава од 2.420.000,00  динара 

смањује се план  позиције број 34-Текућа резерва, који 
уместо планираних  «3.740.309,00» динара  износи 
«1.320.309,00» динара, а повећава се план позиције број 
148 за економскоу класификацију 421-“Трошкови јавне 
расвете - електрична енергије”,  у  оквиру раздела 4-
«Општинска управа»,глава 4.3.-ЈП“Дирекција за 
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изградњу Бора“, функције 620- „Развој заједнице“,  и 
уместо планираних  «29.000.000,00» динара износи 
“31.420.000,00” 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: 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- 1044/ 2013-II 
У Бору,  31.децембар 2013. године 

    
     

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
                        Саша Вукадиновић,с.р. 
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