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На основу члана 65. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен 

текст) и члана 11. Одлуке о задовољавању потреба и 

интереса грађана у области спорта у општини Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр.22/17), председник 

општине Бор, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за оцену програма у области 

спорта којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Бор 

 

I 

Образује се Комисија за оцену програма у 

области спорта којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини Бор (у 

даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:  

1. Игор Јанковић, члан Општинског већа општине  

Бор задужен за спорт – председник;  

2. Ненад Петровић, професор физичке културе,  

председник Савеза за школски спорт општине Бор – 

заменик председника;  

3. Станиша Аксић, генерални секретар Савеза  

спортова општине Бор – члан; 

4. Дејан Величковић, дипломирани професор  

физичког васпитања – члан; 

5. Марко Костадиновић, мастер професор спорта и  

физичког васпитања – члан. 

 

II 

Задаци Комисије утврђени су Одлуком о 

задовољавању потреба и интереса грађана у области 

спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'', 

бр.22/17), Правилником о категоризацији спортских 

организација (''Службени лист општине Бор'', бр.5/18) и 

Правилником о одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Бор (''Службени лист општине 

Бор'', бр.5/18). 

III 

Лица из тачке I овог решења именују се за 

оцену програма у 2018.години.  

 

IV 

Седнице Комисије сазива председник Комисије. 

Кворум за рад Комисије постоји ако је седници 

присутно више од половине од укупног броја чланова 

Комисије. 

Комисија одлучује на седницама већином 

гласова од укупног броја чланова.  

  

V 

Административно-техничке послове за рад 

Комисије обављаће Општинска управа Бор – Одељење за 

привреду и друштвене делатности и Одељење за 

финансије. 

 

 

 

VI 

Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о образовању Комисије за спорт 

(''Службени лист општине Бор'', бр.15/17). 

 

VII 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеном листу општине Бор". 

 

Број: 66-5/2018-II-01 

У Бору, 1. марта 2018.године.  

    

О П Ш Т И Н А   Б О Р 

 

   ПРЕДСЕДНИК, 

   Александар Миликић, 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, 103/2015, 

99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине 

Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор» 

30/2017),  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 2018.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр. 30/2017),  у Разделу 5-Општинска управа Бор, 

Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Опште 

услуге локалне самоуправе,  Програмска класификација - 

0602-0009- Текућа буџетска резерва,  функција 160 – 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  

позиција  224  и  економска  класификација  49912 - 

“Текућа резерва”,  одобравају  се  средства  у  износу  од  

50.000 динара  Општинској управи Бор за Машинско-

електротехничку школу Бор. 

 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава 

5.1.- Општинска управа Бор, Програм 10- Средње 

образовање и васпитање, Програмска класификација - 

2003-0001- Функционисање средњих школа,  функција 

920 – Средње образовање,  на позицију  168  и  

економску  класификацију  4631- Текући трансфери 

осталим нивоима власти (за Машинско-електротехничку 

школу Бор-економска класификација 415). 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

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 

Одељење за финансије Општинске управе Бор, 

поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће 
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буџетске резерве за Машинско-електротехничку школу 

Бор, за трошкове превоза запослене Негрић Марине. 

Како средства за ову намену нису планирана у 

довољном обиму  Одлуком о буџету општине Бор за 

2018.годину, користити средства текуће буџетске резерве 

у износу од 50.000 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-105/ 2018-II 

У Бору,  13.02.2018. године 

                                                                 

   Председник општине Бор 

       Александар Миликић, 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, 103/2015, 

99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине 

Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор» 

30/2017),  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 2018.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр. 30/2017),  у Разделу 5-Општинска управа Бор, 

Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Опште 

услуге локалне самоуправе,  Програмска класификација - 

0602-0009- Текућа буџетска резерва,  функција 160 – 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  

позиција  224  и  економска  класификација  49912 - 

“Текућа резерва”,  одобравају  се  средства  у  износу  од  

500.000  динара  Установи „Центар за културу 

општине Бор“. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава 

2.3.- Установа „Центар за културу општине Бор“, 

Програм 13- Развој културе, Програмска класификација – 

1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва,  функција 820- Услуге културе, на 

позицију 259 и економску класификацију 424 – 

Специјализоване услуге. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

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 Установе „Центар 

за културу општине Бор“, потребно је обезбедити 

средства за традиционалну манифестацију „Матурски 

плес“ у Амфитеатру Дома културе. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Установе „Центар за 

културу општине Бор“ за 2018.годину, а самим тим ни  

Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину, без 

предлога Одељења за финансије Општинске управе Бор,  

користити средства  текуће буџетске резерве у износу  од  

500.000  динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 108  / 2018-II 

У Бору,  20.02.2018. године 

                                                             

  Председник општине Бор,      

                 Александар Миликић, 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, 103/2015, 

99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине 

Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор» 

30/2017),  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 2018.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр. 30/2017),  у Разделу 5-Општинска управа Бор, 

Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Опште 

услуге локалне самоуправе,  Програмска класификација - 

0602-0009- Текућа буџетска резерва,  функција 160 – 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  

позиција  224  и  економска  класификација  49912 - 

“Текућа резерва”,  одобравају  се  средства  у  износу  од  

600.000  динара, органу општине Бор- Председник 

општине Бор. 

 

2. Средства  из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру  Раздела 2- Председник општине 

Бор, Програм - 2 – Комуналне делатности, на следећи 

начин: 

Утврђује се Програмска активност- 1102-0004- 

Зоохигијена, функција 160- Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту,  са позицијом  и 

економском класификацијом  25-2-  423 - Услуге по 

уговору. 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: 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 Одељења за 

планирање и развој, потребно је обезбедити средства за 

услуге специјализованог вештачења уједа паса луталица. 

  Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Председника општине  

Бор за 2018.годину, а самим тим ни  Одлуком о буџету 

општине Бор за 2018.годину, без предлога и без 

сагласности Одељења за финансије за измене 

успостављене структуре програма, користити средства  

текуће буџетске резерве у износу  од  600.000  динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 104/ 2018-II 

У Бору,  21.02.2018. године 

                                      

               Председник општине Бор, 

              Александар Миликић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140 

ТЕЛЕФОНИ:  Редакција 423 255 лок. 140;  Служба претплате 423 255 лок. 149 

УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа Општине Бор, 

позив на број 97  17-027 

ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 


