
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ БОР 

 

ГОДИНА:   XII БРОЈ:  15 
 2. АПРИЛ  

2018. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
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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  

3.000 динара, Општинској управи Бор. 

2. За средства  из става 1. овог решења  у оквиру  

Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава 5.1.- Општинска 

управа Бор, Програм- 17 -Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије, Пројекaт 0501-П2- Пројекат: 

Унапређење енергетске ефикасности-Текуће одржавање 

фасаде ОШ „Вук Караџић“, функција 430 – Гориво и 

енергија, утврђује се  позиција и економска 

класификација  230-1-424-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 Захтева Општинске управе Бор-

Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове, потребно је 

обезбедити средства за издавање сагласности на 

пројектну документацију на предмер и предрачун радова 

на текућем одржавању фасаде ОШ „Вук Караџић“ у 

Бору. 

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 Одељења за 

финансије, користити средства  текуће буџетске резерве 

у износу  од  3.000  динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 226/ 2018-II 

У Бору,  22.03.2018. 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  

6.125.325  динара, органу општине Бор- Председник 

општине Бор. 

2.За средства  из става 1. овог решења  у оквиру  

Раздела 2- Председник општине Бор,  Програм-7-

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,  

птограмска активност 0701-0002- Управљање и 

одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451- 

Друмски саобраћај, утврђује се  позиција и економска 

класификација  28-1-454-Субвенције приватним 

предузећима. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Органу општине Бор- 

Председник општине 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 

Потребно је обезбедити средства за измирење 

обавеза по рачуна број 60/18 од 31.01.2018.године за 

период 16.01.-31.01.2018.године, а на основу Уговора о 

привременом поверавању услуга превоза путника на 

градским и приградским линијама на територији 

општине Бор, број 344-47/2018-II-01 од 

15.01.2018.године. 

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 Одељења за 

финансије, користити средства  текуће буџетске резерве 

у износу  од  6.125.325  динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 234/2018-II 

У Бору,  22.03.2018. 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 

("Сл. 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,   умањује се за  8.430.000 динара на следећи начин: 

* У  оквиру Програмa  2 - Комуналне 

делатности, Програмска  класификација - 1102- П20 - 

Пројекат: Уређење пијаце Бор, функција 620-Развој 

заједнице, позиција 122  и   економска  класификација 

511 - Зграде и грађевински објекти, умањује се за 

4.550.000 динара, 

* У оквиру Програмa 4-Развој туризма, 

Програмска класификација-1502- П2 - Пројекат: 

Осветљење саобраћајнице до кампа-Борско језеро, 

функција 640- Улична расвета, позиција  131  и  

економска  класификација  511-Зграде и грађевински 

објекти, умањује се за 3.180.000 динара  и      

* У оквиру Програма 7-Организација саобраћаја 

и саобраћајна инфраструктура, Програмска 

класификација-0701-П1-Пројекат:Санација моста  преко  

Рукјавице  МЗ  Слатина са  пројектно техничком  

документацијом, функција  451-Друмски  саобраћај, 

позиција   146 и  економска класификација 511-Зграде и 

грађевински објекти, умањује се за 700.000 динара.   

2.Средства из члана 1 става1 распоређују 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. 

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 

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   122, 131 и 146  неће бити  ангажована  у 

укупном износу,  одлучено  је  као  у  диспозитиву  

решења. 

 

Број: 400-91/2018-II 

У Бору,  22.03.2018. 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  

243.000 динара  Предшколској установи „Бамби“  

Бор. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 5- Општинска управа Бор, Глава 3.- 

Предшколска установа „Бамби“  Бор, Програм 8 - 

Предшколско васпитање и образовање, Програмска 

класификација – 2001-0001 – Функционисање 

предшколских установа,  функција 911- Предшколско 

образовање, на позицију 276 и економску класификацију 

423 – Услуге по уговору. 

 

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 Предшколске 

установе „Бамби“  Бор, потребно је обезбедити средства 

за ангажовање по уговору о привременим и повременим 

пословима извршиоца на пословима промотера и 

координатора за унапређење услова за боравак деце у 

објектима Предшколске установе „Бамби“ и 

одмаралишту „Савача“ 

Како средства за ову намену нису планирана 

Финансијским планом Предшколске установе „Бамби“  

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

општине Бор за 2018.годину, користити средства  текуће 

буџетске резерве у износу  од  243.000  динара, без 

предлога Одељења за финансије Општинске управе Бор 

(обзиром да је у супротности са законом). 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 259 / 2018-II 

У Бору,  28.03.2018. 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  

1.650 динара, органу општине Бор- Председник 

општине Бор. 

 

2.За средства  из става 1. овог решења  у оквиру  

Раздела 2- Председник општине Бор,  Програм-2- 

Комуналне делатности,  Програмска активност 1102-П1-

Пројекат: Замена јавне расвете са лед расветом, функција 

640 - Улична расвета, утврђује се  позиција и економска 

класификација  25-3- 426 - Материјал. 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Органу општине Бор- 

Председник општине 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 

Потребно је обезбедити средства за набавку 

33(тридесет три) бланко сопствене менице а све у складу 

са Уговором о јавној набавци радова-Замена јавне 

расвете са лед сијалицама, број 404-124/2018-II/01 од 

28.02.2018.године. 

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 Одељења за 

финансије, користити средства  текуће буџетске резерве 

у износу  од  1.650  динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 268 / 2018-II 

У Бору,  28.03.2018. 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  

190.000  динара, органу општине Бор- Председник 

општине Бор. 

 

2.Средства  из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 2- Председник општине Бор на 

следећи начин: 

Утврђује се Програм-13 - Развој културе и 

информисања, Пројекат- 1201-П5- Пројекат: Израда 

пројектно-техничке документације за реконструкцију 

објекта Дома културе у Брестовцу, функција 620- 

Развој заједнице, са позицијом и економском 

класификацијом  30-2- 511-Зграде и грађевински објекти. 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Органу општине Бор-

Председник општине 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 Одељења за 

планирање и развој, потребно је обезбедити средства за 

израду пројектно-техничке документације за 

реконструкцију објекта Дом културе у Брестовцу, ради 

побољшања услова коришћења. 

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  190.000  динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 260/ 2018-II 

У Бору,  28.03.2018. 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  

300.000  динара, органу општине Бор- Председник 

општине Бор. 

 

2.Средства  из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 2- Председник општине Бор, 

Програм - 14 - Развој спорта и омладине, на следећи 

начин: 

Утврђује се Пројекат- 1301-П8- Пројекат: 

Израда пројектно-техничке документације за 

реконструкцију Спортско-рекреационог центра 

„Савача“, функција 860- Рекреација, спорт, култура и 

вере, некласификовано на другом месту, са позицијом и 

економском класификацијом  30-3- 511-Зграде и 

грађевински објекти. 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Органу општине Бор-

Председник општине 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 Одељења за 

планирање и развој, потребно је обезбедити средства за 

израду пројектно-техничке документације за 

реконструкцију Спортско-рекреационог центра „Савача“, 

ради побољшања услова коришћења. 

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  300.000  динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 261/ 2018-II 

У Бору,  28.03.2018. 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 допуни Решења о образовању Kомисије за избор 

пројеката у култури општине Бор 

 

I 

У Решењу о образовању Kомисије за избор 

пројекaта у култури општине Бор (''Службени лист 

општине Бор'', бр.14/18), у тачки I после става 1. додаје 

се нови став 2. који гласи:  

''Прву седницу сазива и њоме председава, до 

избора председника, најстарији члан Комисије.'' 

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

 

II 

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: 020-5/2018-III-01 

У Бору, 21. март 2018. године 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР 

 

   НАЧЕЛНИК, 

                                   Љубика Јелић, с.р. 
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