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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  

155.880  динара, органу општине Бор- Председник 

општине Бор. 

 

2. Средства  из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру  Раздела 2- Председник општине 

Бор,  Програм- 12 - Здравствена заштита,  на следећи 

начин: 

Утврђује се  Пројекaт 1801-П2- Пројекат: 

Радови на одржавању просторија са заменом расвете 

у објекту у улици Моше Пијаде број 39 за потребе 

амбуланте, функција 721- Опште медицинске услуге, са 

позицијом и економском класификацијом  29-1- 425-

Текуће поправке и одржавање.   

 

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 

Потребно је обезбедити средства за измирење 

обавеза из 2017.године, за радове на замени расвете у 

објекту у улици Моше Пијаде број 39 за поребе 

амбуланте. 

 

  Обзиром да средства за овe наменe 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  155.880  динара. 

 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 135 / 2018-II 

У Бору,  02.03.2018. 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  

2.501.560 динара, Општинској управи Бор. 

2. Средства  из става 1. овог решења 

распоређују се у оквиру  Раздела 5- Општинска управа 

Бор, Глава 5.1.- Општинска управа Бор, на следећи 

начин: 

- У оквиру  Програм- 2 -Комуналне делатности,  

Утврђује се  Пројекaт 1102-П21- Пројекат: Изградња 

водоводне мреже МЗ Шарбановац 2.фаза - крак 

"Пунђилов поток"-нова деоница, функција 630 - 

Водоснабдевање, са позицијом и економском 

класификацијом  122-1-511-Зграде и грађевински објекти 

и износом од 2.126.630 динара. 

 -У оквиру  Програм- 14 -Развој спорта и 

омладине,  Утврђује се  Пројекaт 1301-П7- Пројекат: 

Израда ограде  на спортским теренима МЗ Злот, 

функција 860- Рекреација, спорт,култура и вере, 

некласификовано на другом месту, са позицијом и 

економском класификацијом  199-1- 425-Текуће 

поправке и одржавање и износом  од  374.930 динара. 

 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 Захтева Општинске управе Бор, 

потребно је обезбедити средства за измирење обавеза из 
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2017.године, за радове на изградњи водоводне мреже МЗ 

Шарбановац 2.фаза - крак "Пунђилов поток"-нова 

деоница (2.126.630 динара) и за радове на изради ограде  

на спортским теренима МЗ Злот (374.930 динара). 

Како су средства за ове намене нису планирана 

Предлогом Финансијског плана Општинске управе 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  2.501.560  динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 133/ 2018-II 

У Бору,  05.03.2018. године 

                                      

                   Председник општине Бор 

                                                Александар Миликић, с.р. 
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На   основу  члана   61  Закона  о  буџетском  

систему  (Сл.Гласник РС   бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 

142/14, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)   

и  члана  28  Одлуке о  буџету  општине Бор  за  

2018.годину ("Службени лист општине Бор" број  

30/2017),  председник  општине   Бор  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  промени  апропријације 

 

1.Средства утврђена  Одлуком о буџету 

општине Бор за 2018.годину, у оквиру Раздела 5-

Општинска   управа  Бор,  Глава 1 - Општинска  управа  

Бор,   Програм  15 - Опште  услуге локалне самоуправе,  

Програмска  класификација  - 0602 - 0001 -  

Функционисање  локалне  самоуправе   и градских 

општина, функција  130-Опште  јавне  услуге, позиција  

208  и  економска  класификација 424- Специјализоване 

услуге,  умањује се за  1.000.000 динара и распоређује  се 

у оквиру  Раздела 5 - Општинска  управа  Бор,   Глава 1 - 

Општинска  управа  Бор,  Програм  15 - Локална  

самоуправа, Програмска класификација-0602-0009-

Текућа буџетска резерва,  функција 160-Опште јавне   

услуге некласификоване   на   другом   месту,  позиција  

224   и  економска   класификација  49912-Текућа 

резерва. 

 

2.О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за финансије Општинске управе Бор. 

3.Решење  доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе 

и  архиви. 

4.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  61  Закона  о  буџетском  систему  

регулисано је  да,  ако  у  току  године  дође до 

промене околности која не угрожава утврђене 

приоритете унутар буџета, надлежни орган извршне 

власти,  доноси одлуку да се износ  апропријације  који  

није могуће искористити,  пренесе у текућу буџетску 

резерву  и може се користити за намене које нису 

предвиђене  буџетом или за  намене за које нису 

предвиђена средства у довољном обиму. 

 

Обзиром  да се показало да средства планирана  

Одлуком о буџету општине Бор за 2018. 

годину  на позицији  208,  неће бити  ангажована у 

укупном износу, одлучено је као у  диспозитиву 

решења. 

 

Број: 400- 85/ 2018-II-01 

У Бору,  02.03.2018. године 
                                      

                 Председник општине Бор 

                                                Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 76. став 4. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16-

исправка), члана 7. и 8. Уредбе о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури 

(„Службени гласник РС“ бр. 105/16 112/17) и члана 9. 

Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на 

конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области културе на 

територији општине Бор у 2018.години („Службени лист 

општине Бор“ бр. 7/18) начелник Општинске управе 

општине Бор доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Kомисије за избор пројеката  

у култури општине Бор 

 

I 

Образује се Kомисија за избор пројекaта у 

култури општине Бор (у даљем тексту: Комисијa), 

поднетих на  Јавни позив за учешће на конкурсу за 

финансирање или суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области културе на 

територији општине Бор у 2018.години бр.401-110/2018-

III од 19. фебруара 2018.године (у даљем тексту: 

Конкурс), који је објављен у дневном листу ''Српски 

телеграф'' од 21.2.2018.године и на веб сајту Општине 

Бор дана 19.2.2018.године,  у следећем саставу:  

1. Милена Станојковић, члан Општинског већа 

општине Бор задужена за област културе и информисања 

- чланица; 

2. Драган Петровић, уметнички руководилац 

Културно-уметничког друштва Бор - члан; 

3.Александар Губијан, корепетитор и наставник 

солфеђа балетске школе „Лујо Давичо“ и диригент хора 

Феникс- члан;  

4. Драгана Игњатовић, в.д. директора Музеја 

рударства и металургије Бор и виши кустос- чланица;  

5.Драган Стојменовић, виши библиотекар 

Народне библиотеке Бор - члан.  

 

Комисија на првој седници бира председника 

Комисије, који координира рад Комисије и води седнице. 

Комисија доноси и усваја Пословник о раду.  

О раду Комисије води се записник.  

Испред Општинске управе општине Бор, 

одређује се Жаклина Станојевић да обавља 

административно-техничке послове за потребе Комисије.  

 

II 

Задаци Комисије се односе на оцену предлога 

пројеката у области културе. 

Послови оцене пројеката из претходног става 

обухватају: проверу документације, оцењивање 

пристиглих пројеката, доношење одлуке о изабраним 

пројектима.  

Комисија врши проверу документације која се 

односи на испуњеност услова за учешће на Конкурсу и 

да ли су испоштовани рокови дати у тексту Конкурса.  

Комисија врши оцену сваког пројекта на основу 

вредновања наведених критеријума за избор пројеката у 

култури прописаних Конкурсом, који се примењују на 
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појединачне области културне делатности уз поштовање 

специфичности тих области.  

Оцењивање пројеката врши посебно сваки члан 

Комисије, за сваки пројекат појединачно. 

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који 

се разматра сачини писмено образложење у коме се 

наводе разлози за прихватање или неприхватање 

пројекта. 

Комисија по потреби може накнадно затражити 

додатну документацију од подносиоца пријаве, пре 

доношења одлуке о избору пројеката. 

Комисија може затражити од стране других 

стручњака мишљење о поднетим предлозима пројеката.  

Комисија доноси одлуку која садржи списак 

изабраних пројеката и износе финансијских средстава са 

образложењем и то најкасније у року од 30 дана од дана 

завршетка подношења пријава. 

На основу одлуке Комисије, начелник 

Општинске управе општине Бор доноси решење о 

финансирању или суфинансирању пројеката у култури из 

буџета општине Бор у 2018.години.  

 

III 

Чланови Комисије из тачке I овог решења 

именују се за 2018. годину.  

 

IV 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.  

 

Решење доставити: члановима Комисије, 

Одељењу за привреду и друштвене делатности и 

Одељењу за финансије Општинске управе Бор и архиви. 

 

Број: 020-4/2018-III-01 

У Бору, 20. март 2018. године 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР 

  

                     НАЧЕЛНИК, 

   Љубинка Јелић, 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 


