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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 месних заједница: Шарбановац, ''Стари 
центар'', Метовница,  Доња Бела Река и Лука  

 
 1. Расписујем изборе за чланове савета месних 
заједница: Шарбановац, ''Стари центар'', Метовница, 
Доња Бела Река и Лука за 7. април 2013. године. 
 
 2. Избори за чланове савета из тачке 1. ове 
одлуке, одржаће се на бирачким  местима 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 5. марта 2013. године. 
 
 4. Изборе за чланове савета месних заједница: 
Шарбановац, ''Стари центар'', Метовница, Доња Бела 
Река и Лука из тачке 1. ове одлуке, спровешће Изборна 
комисија и комисије за изборе у месним заједницама: 
Шарбановац, ''Стари центар'', Метовница, Доња Бела 
Река и Лука, које образује Изборна комисија. 
 
 5. Ову одлуку објавити на огласним местима 
савета месних заједница: Шарбановац, ''Стари центар'', 
Метовница, Доња Бела Река и Лука. 
 
 6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном листу општине Бор. 
 
Број: 013-3/2013-I 
У Бору, 4. марта 2013. године 

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК                                                                                            

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР, 
                              Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 18. Одлуке о јавним 

признањима општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 13/08), Комисија за кадросвка питања, 
одликовања и друга јавна признања, на седници одржаној 
23. јануара 2013. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Утврђује се текст јавног позива за доделу 
годишње награде  Општине Бор-Ђурђевданске награде, 
који је саставни део овог закључка.  
 

2. Јавни позив објавиће се у локалном гласилу 
''Борски проблем'' и на огласној табли органа Општине 
Бор. 

3. Трошкови објављивања јавног позива падају 
на терет буџета Општине Бор. 

 
4. Овај закључак објавити у ''Службеном листу 

општине Бор'' 
 

Број: 06-10/2013-I 
У Бору, 23. јануара 2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
КОМИСИЈА ЗА КАДРОСВКА ПИТАЊА, 

ОДЛИКОВАЊА  
И ДРУГА ЈАВНА ПРИЗНАЊА 

     
    ПРЕДСЕДНИК, 

               Милица Кабић, с.р. 
 

25 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОР 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
Број: 401-139/2013-II 
11.02.2013. године 

Б   О   Р 
            
              На основу члан 44. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр.129/2007), члан 65. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2008 и 
3/2013), члан 6. став 5. Одлуке о суфинансирању потреба 
и интереса грађана у области спорта у општини Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/2011 и 13/2012), 
члан 24. став 1. Правилника о условима, критеријумима, 
начину и поступку суфинансирања у области спорта у 
општини Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.1/2013), 
а у складу са Записником бр.06-16/2013-II од 
04.02.2013.године о разматрању захтева по Јавном 
конкурсу за суфинансирање пројеката/програма у 
области спорта у општини Бор за 2013.годину 
објављеном 15.01.2013.године, Записником бр.06-
20/2013-II од 08.02.2013.године о разматрању приговора 
на предлог расподеле средстава за суфинансирање 
програма у области спорта из буџета општине Бор за 
2013.годину и Коначног предлога за расподелу средстава 
за суфинансирање програма у области спорта из буџета 
општине Бор за 2013.годину бр.06-20/1/2013-II од 
08.02.2013.године, сачињеним у складу са  Одлуком о 
буџету општине Бор за 2013.годину (''Службени лист 
општине Бор'', бр.15/2012),  Председник Општине Бор, 
доноси  

Р  Е Ш Е Њ Е 
о расподели средстава за суфинансирање  

пројеката/програма у области спорта 
из буџета општине Бор за 2013.годину 
 
I  ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 9, физичка 

култура спортске организације - за реализацију 
спортских манифестација и масовни спорт, функција 810 
- услуге рекреације и спорта, позиције 265, економске 
класификације 481 – дотације спортским и омладинским 
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организацијама за реализацију спортских манифестација 
и масовни спорт по Одлуци  о буџету општине Бор за 
2013. годину, у складу са Коначним Предлогом за  
расподелу средстава за суфинансирање програма  у 
области спорта  из буџета  општини Бор, за  2013.годину, 
бр.06-20/1/2013-II од 08.02.2013.године, расподела  
средстава у  укупном износу од 34.000.000,00 динара,   
следећим  спортским организацијама:  

 
1. САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ  

БОР, предмет бр.401-79/13-II-01, за поље 
суфинансирања Предшколски и школски спорт, износ 
од  850.000,00 динара. 

 
2. АИКИДО КЛУБ БОР, предмет бр. 401-106/13- 

II-01, за поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ 
од  161.835,00 динара. 

3. ПЛЕСНИ КЛУБ ''ЛИДО'' БОР, предмет  
бр.401-41/13-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни 
спорт, износ од  156.000,00 динара. 

4. ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКИ ИКСТРИМ  
КЛУБ "ROCK AND ICE" БОР, предмет бр.401-89/13-
II-01, за поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ 
од  153.903,00 динара. 

5. ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО  
''ЦРНИ ВРХ'' БОР, предмет бр.401-104/13-II-01, за 
поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  
150.000,00 динара. 

 
6. ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ''ДУБАШНИЦА''  

ЗЛОТ, предмет бр.401-92/13-II-01, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  
150.000,00 динара. 

7. ТРИАТЛОН КЛУБ БОР, предмет бр.401- 
76/13-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни спорт, 
износ од  214.195,00 динара. 

8. СОКОЛСКО ДРУШТВО ''БОР'', предмет 
 бр.401-95/13-II-01, за поље суфинансирања 
Рекреативни спорт, износ од  185.635,00 динара. 

9. ДРУШТВО ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И  
РЕКРЕАЦИЈУ ''ПАРТИЗАН-ТОПИОНИЧАР'' БОР, 
предмет бр.401-63/13-II-01, за поље суфинансирања 
Рекреативни спорт, износ од  158.663,00 динара. 

10. КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА  
''SUREIDO DOJO'', предмет бр.401-44/13-II-01, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  
200.000,00 динара. 

11. ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ 
 РИБОЛОВАЦА ''РУДАР'' БОР, предмет бр.401-80/13-
II-01, за поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ 
од  169.769,00 динара. 

 
12. КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ  

ИНВАЛИДА БОР, предмет бр.401-39/12-II-01, за поље 
суфинансирања Спорт особа са посебним потребама, 
износ од  238.000,00 динара. 
 

13. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БОР РТБ'', предмет 
 бр.401-51/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
1.771.722,00 динара. 

14. ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР,  
предмет бр.401-53/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
1.761.740,00 динара.  

15. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БАСКЕТБОР'',  
предмет бр.401-69/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  562.430,00 
динара. 

16. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ЗИЦЕР'', предмет  

бр.401-52/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  334.780,00 
динара. 

17. ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОР,  
предмет бр.401-100/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
1.874.033,00 динара. 

18. ЖЕНСКИ ЈУНИОРСКИ РУКОМЕТНИ 
 КЛУБ БОР РТБ, предмет бр.401-99/13-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  1.549.633,00 динара. 

19. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''БОР'' - БОР,  
предмет бр.401-101/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
1.547.137,00 динара. 

20. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''БОР'', предмет бр.401-78/13-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  1.497.230,00 динара. 

21. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''РУДАР'', предмет 
 бр.401-81/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  947.182,00 
динара. 

22. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''ОФК СЛАТИНА'' БОР, предмет бр.401-82/13-II-01, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -
Колективни, износ од  930.851,00 динара. 

23. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ''БОР'', предмет  
бр.401-77/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  300.975,00 
динара. 

24. КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА ''GOLDEN 
 BEARS'', предмет бр.401-84/13-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  678.541,00 динара. 

25. КУГЛАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' - БОР, 
 предмет бр.401-40/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  879.409,00 
динара. 

26. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет  
бр.401-68/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  921.053,00 
динара. 

27. ШАХОВСКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет  
бр.401-56/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  718.552,00 
динара. 

28. СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''МЕТАЛАЦ –  
ФОД'' БОР, предмет бр.401-71/13-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, 
износ од  1.497.230,00 динара. 

29. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ''БОР-030'', предмет  
бр.401-36/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  800.205,00 
динара. 

30. АТЛЕТСКИ КЛУБ БОР, предмет бр.401- 
64/13-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  767.544,00 динара и за 
поље суфинансирања Спортске манифестације од 
посебног интереса за општину, за манифестацију 
''ЦРНОВРШКИ МАРАТОН'', износ од  158.810,00 
динара. Укупан одобрени износ по оба основа износи 
926.354,00 динара. 

31. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ТД'', предмет бр.401- 
72/13-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  357.643,00 динара. 

32. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ОЛИМПИЈА'' БОР,  
предмет бр.401-94/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  432.764,00 
динара. 
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33. ТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401- 
85/13-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  653.229,00 динара. 

34. ЏУДО КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401-73/13-II- 
01, за поље суфинансирања Такмичарски спорт -
Појединачни, износ од  930.850,00 динара. 
35. ОМЛАДИНСКИ ЏУДО КЛУБ ''БОР'',  

предмет бр.401-59/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  793.673,00 
динара. 

36. КАРАТЕ КЛУБ ''ТИГАР'' - БОР, предмет  
бр.401-75/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  369.074,00 
динара. 

37. КАРАТЕ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401-93/13- 
II-01, за поље суфинансирања Такмичарски спорт -
Појединачни, износ од  318.449,00 динара. 

38. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН",  
предмет бр.401-66/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  
1.472.275,00 динара. 

39. КИК БОКС КЛУБ ''БОР'' БОР, предмет  
бр.401-74/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  555.244,00 
динара. 

40. СКИЈАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет  
бр.401-87/13-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  718.552,00 
динара. 

41. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''БРЕСТОВАЦ 1946'', предмет бр.401-88/13-II-01, за 
поље суфинансирања Спорт у насељеним местима, 
износ од  417.644,00 динара. 

42. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''ЗЛОТ'', предмет бр.401-58/13-II-01, за поље 
суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ од  
593.244,00 динара. 

43. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''НЕМЕТАЛИ'' - Д.Б.Река, предмет бр.401-103/12-II-01, 
за поље суфинансирања Спорт у насељеним местима, 
износ од  465.103,00 динара. 

44. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''КРИВЕЉ'', предмет  
бр.401-91/13-II-01, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  605.109,00 динара. 

45. РУКОМЕТНИ КЛУБ БРЕСТОВАЦ, предмет  
бр.401-97/13-II-01, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  468.900,00 динара. 

46. ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БОР,  
предмет бр.401-83/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортски савез и струковни савези, за програме 
''Такмичење клубова општинске лиге Бор'', ''КУП 
такмичење општине Бор'', ''Такмичење пионира и 
млађих пионира'' и ''Такмичења Мини-Махи лиге'', 
износ од  410.000,00 динара. 

47. РУКОМЕТНИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,  
предмет бр.401-98/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортски савез и струковни савези, за програме 
''Рукометна лига основних школа'' и ''Мини 
рукометна лига'', износ од  350.000,00 динара. 

48. КОШАРКАШКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,  
предмет бр.401-54/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортски савез и струковни савези, за програме 
''Мини кошаркашка лига општине Бор'' и 
''Контролни тренинзи по календару КСС'', износ од  
300.000,00 динара. 

49. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ - БОР,  
предмет бр.401-86/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортски савез и струковни савези, за програме 
''Општинска рекреативна лига у брзопотезном 
шаху'', ''Отворена забавна школа фудбала'' и 
''Реализација активности по програму Асоцијације 
Спорт за све'', износ од  300.000,00 динара. 

50. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ - БОР,  
предмет бр.401-61/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортске манифестације од посебног интереса за 
општину, за манифестацију ''НОВОГОДИШЊИ 
ТУРНИР  У МАЛОМ ФУДБАЛУ'', износ од  
210.833,00 динара. 
 

51. РУКОМЕТНИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,  
предмет бр.401-96/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортске манифестације од посебног интереса за 
општину, за манифестацију ''ДАНИ РУКОМЕТА'', 
износ од  164.286,00 динара. 

52. КОШАРКАШКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,  
предмет бр.401-55/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортске манифестације од посебног интереса за 
општину, за манифестацију ''ГРАДСКА ЛИГА У 
КОШАРЦИ'', износ од  180.000,00 динара. 

53. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''ЗЛОТ'', предмет бр.401-57/13-II-01, за поље 
суфинансирања Спортске манифестације од посебног 
интереса за општину, за манифестацију ''НОЋНА 
ЛИГА У МАЛОМ ФУДБАЛУ – СВЕТИ ИЛИЈА 
ЗЛОТ'', износ од  140.000,00 динара. 

54. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ - БОР,  
предмет бр.401-62/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортске манифестације од посебног интереса за 
општину, за манифестацију ''6. АВГУСТОВСКИ 
ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ – СРЕЋНО 2013.'', 
износ од  210.833,00 динара. 

55. КОШАРКАШКИ КЛУБ  ''БАСКЕТБОР'',  
предмет бр.401-70/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортске манифестације од посебног интереса за 
општину, за манифестацију ''ТУРНИР У УЛИЧНОМ 
БАСКЕТУ'', износ од  120.000,00 динара. 

56. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН",  
предмет бр.401-67/13-II-01, за поље суфинансирања 
Спортске манифестације од посебног интереса за 
општину, за манифестацију ''МЕМОРИЈАЛНИ 
ТУРНИР - НОВИЦА ПАУЉИЧИЋ'', износ од  
175.238,00 динара. 

 
II Спортске организације и други субјекти чији 

су рачуни у блокади се не финансирају. 
 
III Неће се финансирати, нити закључити 

уговори са клубовима који нису правдали средства 
добијена из буџета општине Бор из претходног 
конкурсног периода јул-децембар 2012.године. 

Клубови из претходног става су у обавези да у 
буџет општине Бор, врате износе примљених, а 
неоправданих или неутрошених средстава. 

 
Правна поука: Решење Председника Општине 

је коначно. Против овог решења може се покренути 
управни спор, пред Управним судом у Београду. 

 
Решење доставити: Корисницима средстава, 

Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији 
за спорт Општине Бор, архиви. 

 
Решење објавити: у ''Службеном листу 

општине Бор'' и на сајту Општине Бор. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
     Небојша Виденовић, с.р. 
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26 
На предлог и захтев Председника  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 и 93/2012)  и  
члана 24. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012), 
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) у разделу  2-« Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број 34-“Текућа резерва”, одобравају  се 
средства у износу од  1.000.000,00 динара, ЈП „Борски 
туристички центар“ Бор по Захтеву за додатна средства 
од 10.јануара 2013.године , а  за   набавку безбедносне 
опреме на скијалишту на Црном врху , обзиром да такви 
трошкови нису планирани Одлуком о буџету 
општине Бор за 2013.годину.  

 
За износ средстава од 1.000.000,00  динара 

смањује се план  позиције број 34-Текућа резерва, који 
уместо затечених «1,040.000,00» динара  износи 
«40.000,00» динара, а повећава се план позиције број 268 
за економскоу класификацију 451-“Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама”,  у 
оквиру раздела 12-« ЈП „Туристички центар“ », функције 
473-„Туризам“  и уместо планираних  «24.000.000,00 » 
динара износи “25.000.000,00” 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: 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- 8/ 2013-II 
У Бору, 01.фебруар  2013. године 

     
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
                 Небојша Виденовић, с.р. 
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