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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 и 101/2011)  и  члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2012.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр.13/2011 и 4/2012), 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 2012.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 13/2011 и 4/2012), у разделу 1-«Скупштина 
општине Бор, Председник општине   и  Општинско веће 
» , са  економске  класификације  499120  и   позиције   
број 19-“Текућа резерва”, одобравају се средства у 
износу од  93.128,00 динара Основној школи „Петар 
Радовановић“ Злот, као недостајућа средства за куповину 
опреме за кухињу(шерпе,лонци,сервиси за 
ручавање,кашике виљушке.....). 

За износ средстава од 93.128,00  динара смањује 
се план  позиције број 19-Текућа резерва, који уместо 
затечених «6.589.368,00» динара, износи «6.496.240,00» 
динара, а повећава се план позиције број 217 за 
економскоу класификацију 512-“ Машине и опрема ”,  у 
оквиру раздела 4-«Основно образовање», и уместо 
планираних «1.150.000,00» динара износи “1.243.128,00” 
динара.  

За износ  из става 2 повећава се планирана 
апропријација Основној школи „Петар Радовановић“ Бор  
из Прилога   уз Раздео 4 , глава 4.7. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2012.годину на  позицији број 217  и   
економској  класификацији   512 -“Машине и опрема“ и 
уместо планираних  «100.000,00» динара  износи 
«193.128,00» динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2012.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 „Петар 

Радовановић“ 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- 386 / 2012-II 
У Бору , 23.април  2012. године    

     
      Председник Општине Бор 

               Небојша Виденовић, 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 и 101/2011)  и  члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2012.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр.13/2011 и 4/2012), 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 2012.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 13/2011 и 4/2012), у разделу 1-«Скупштина 
општине Бор, Председник општине   и  Општинско веће 
» , са  економске  класификације  499120  и   позиције   
број 19-“Текућа резерва”, одобравају се средства у 
износу од  3.900.000,00 динара Месној заједници  
„Напредак“ Бор, на основу Молбе за сагласност број 
51/2012 (за изградњу објекта месне заједнице), обзиром 
да такви трошкови нису планирани Одлуком о буџету 
општине Бор за 2012.годину.  

 
За износ средстава од 3.900.000,00 динара 

смањује се план позиције број 19-Текућа резерва,  који 
уместо планираних “6.496.240,00”  динара, износи 
“2.596.240,00” динара, а повећава се план позиције број 
148 за економску класификацију 511-«Изградња објекта 
и пријектно планирање» ,  у оквиру раздела 3-
«Општинска управа Бор», главе 3.4.-«Месне заједнице-
све» и уместо планираних “100.000,00” динара износи 
“4.000.000,00 ” динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2012.годину. 

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

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Месној заједници 

„Напредак, Одељењу за финансије Општинске управе , 
Управи за трезор  и архиви. 
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IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 483/ 2012-II 
У Бору, 10.мај 2012. године   
     

     
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

                      Небојша Виденовић, 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 и 101/2011)  и  члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2012.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр.13/2011 и 4/2012), 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 2012.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 13/2011 и 4/2012), у разделу 1-«Скупштина 
општине Бор, Председник општине   и  Општинско веће 
» , са  економске  класификације  499120  и   позиције   
број 19-“Текућа резерва”, одобравају се средства у 
износу од  120.000,00 динара Туристичкој организацији 
Бор, на основу Захтева за додатна средства број 351-
05/12 (за туристичку промоцију Општине Бор на 
манифестацији „MISS TURIZMA WORLD ZA SRBIJU 
2012“), обзиром да такви трошкови нису планирани 
Одлуком о буџету општине Бор за 2012.годину.  

За износ средстава од 120.000,00 динара 
смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «2.596.240,00» динара, износи 
«2.476.240,00» динара. 

Средства из става 1 овог решења у износу од 
120.000,00  динара расподељују се на апропријације 
утврђену у оквиру раздела  3-«Општинска управа Бор» 
главе 3.5.-«Туристичка организација “Бор“»  и то на 
следећи начин: 

1.За  износ  средстава  од  100.000,00 динара  
повећава  се  план  позиције   број   156  за   економску    
класификацију    421 - «Стални трошкови»  и  уместо  
планираних  «248.400,00» динара  износи  «348.400,00» 
динара. 

2.За износ средстава од 20.000,00  динара 
повећава се план позиције  број 158 за економску 
класификацију 423-«Опште услуге по уговору» и уместо 
планираних   «1.274.000,00» динара  износи  
«1.294.000,00» динара. 

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2012.годину. 

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

за финансије  Општинске управе Бор. 
III 

Решење доставити: Туристичкој организацији 
„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- 452/ 2012-II 
У Бору, 16.мај 2012. године 

     
      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

            Небојша Виденовић, с.р. 
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На основу члана 3. став 4. Закона о раду 

(„Службени гласник РС“, број: 24/05 и 61/05), члана 2. 
Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број: 48/91... 39/02) и на основу 
наредбе Председника општине Бор број:400-99/2012-III-
04 од 12.03.2012.године, начелник Општинске управе 
општине Бор, доноси  

 
ПРАВИЛНИК  

О  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О РАДНИМ ОДНОСИМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И 

МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан  1. 
 У Правилнику о радним односима, 
дисциплинској и материјалној одговорности “ Службени 
лист општине Бор“, број 15/2011 и ) у члану 33. став 1. 
после алинеје 1. додају се алинеје 2., 3. и 4.  које гласе: 

„-шефу одсека  и заменику начелника–за 8,4; 
-шефу одсека-за 8,3; 
„-руководиоцу канцеларије -за 8,2.“ 
Садашње алинеје 2. и 3. постају алинеје 5. и 6. 

 
Члан  2.  

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
Број:110-17/2012-III 
У Бору, 16.05.2012.године 
 

ОПШТИНСКА  УПРАВА                                                      
                                                            
НАЧЕЛНИК                                                                                            

                                           Љубинка Јелић, с.р.                                                                                
 
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је 

да је у називу Решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 401-127/2012-II од 10. фебруара 
2012. године објављеног у ''Службеном листу општине 
Бор'', бр. 3/2012, поткрала грешка, па се на основу члана 
7. Одлуке о објављивању општинских прописа и других 
аката и о издавању ''Службеног листа општине Бор'' 
(''Службени лист општине Бор'' број: 1/07) даје  

 
 

И С П Р А В К А 
 

 У називу Решења уместо речи: ''текуће'' треба да 
стоји реч: ''сталне''. 
 

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

                                                       СЕКРЕТАР,   
                                                    Слободан Баџа с.р. 
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По сравњењу са изворним текстом, утврђено је 
да је у називу Решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 401-132/2012-II од 13. фебруара 
2012. године објављеног у ''Службеном листу општине 
Бор'', бр. 3/2012, поткрала грешка, па се на основу члана 
7. Одлуке о објављивању општинских прописа и других 
аката и о издавању ''Службеног листа општине Бор'' 
(''Службени лист општине Бор'' број: 1/07) даје  

 
 

И С П Р А В К А 
 

 У називу Решења уместо речи: ''текуће'' треба да 
стоји реч: ''сталне''. 
 

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

                                                       СЕКРЕТАР,   
                                                    Слободан Баџа с.р. 

 
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је 

да је у називу Решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 401-134/2012-II од 13. фебруара 
2012. године објављеног у ''Службеном листу општине 
Бор'', бр. 3/2012, поткрала грешка, па се на основу члана 
7. Одлуке о објављивању општинских прописа и других 
аката и о издавању ''Службеног листа општине Бор'' 
(''Службени лист општине Бор'' број: 1/07) даје  

 
 

И С П Р А В К А 
 

 У називу Решења уместо речи: ''текуће'' треба да 
стоји реч: ''сталне''. 
 

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

                                                       СЕКРЕТАР,   
                                                    Слободан Баџа с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј  
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
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