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На основу члана 138. став 2. и члана 141. Закона 
о спорту (''Службени гласник РС'', бр.10/16) и члана 13. 

Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у 
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.22/17), Градско веће града Бора, на седници 
одржаној дана 27. децембра 2018. године, донело је  

 

ПРАВИЛНИК 

о категоризацији спортских организација  
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се категоризација 

спортских организација са седиштем на територији града 

Бора које учествују у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских савеза (у 
даљем тексту: спортске организације), критеријуми за 
рангирање и поступак рангирања спортских 
организација.  
 Спортке организације из подручја рекреације, 
спорта лица са инвалидитетом, спортске организације из 
подручја школског спорта, градски грански спортски 
савези и градски територијални спортски савез не 
подлежу систему бодовања, него се финансијска средства 
за њих одређују само на основу понуђених годишњих 
програма. 
 

Члан 2. 
Категоризација спортских организација 

утврђује се на основу националних категоризација 
спортова уз уважавање специфичних потреба и интереса 
града Бора у области спорта. 

На основу категоризације из става 1. овог члана 
једанпут годишње врши се рангирање спортских 
организација. 

Рангирањем спортских организација утврђује се 
компетентност спортских организација у граду Бору за 
дугорочно остваривање потреба и интереса грађана у 
области спорта у граду Бору. 

Рангирањем спортских организација обухваћене 
су само спортске организације које су регистроване у 
складу са законом, испуњавају услове за обављање 
спортских активности и делатности и које су чланице 
надлежних националних гранских спортских савеза. 

Критеријуми за рангирање су: који је ранг 
спортске гране према Националној категоризацији 
спортова за коју је регистрована спортска организација; 
каква је традиција те спортске организације у граду Бору; 

који је ранг такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских спортских 
екипа у системима такмичења надлежног националног 
гранског спортског савеза; колики је број ангажованих 
спортских тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број категорисаних 
спортиста; да ли постоји заступљеност спортиста у 
националним спортским репрезентацијама. 
 

Члан 3. 
Категоризација спортских организација врши се 

према критеријумима утврђеним у Табели категорисања 

одштампаној на Обрасцу број 1, који је одштампан  уз 
овај правилник  и чини његов саставни део. 

Критеријуми за рангирање спортских 
организација из става 1. овог члана обухватају: 

1) секција 1 – Ранг спорта према Националној 
категоризацији за олимпијске и неолимпијске гране 
спортова (подсекције: спортови првог ранга, спортови 
другог ранга, спортови трећег ранга, спортови четвртог 
ранга, спортови петог ранга); 

2) секција 2 – Традиција спортске организације 
у граду Бору (подсекције: организација основана пре 50 и 
више година, организација од 25 до 49 године, 
организација од 15 до 24 године, организација од пет до 
14 година, организација од две до четири године); 

3) секција 3 –  Ранг такмичења у коме учествују 
спортисти и екипе (подсекције: екипни спорт, 
индивидуални спорт); 

4) секција 4 – Постигнути спортски резултати у 
олимпијским и неолимпијским гранама спортова 
(подсекције: екипни спорт, индивидуални спорт); 

5) секција 5 − Број такмичарских екипа у 
редовним системима такмичења (сви узрасти – мушкарци 
и жене) – (подсекције: четири и више екипа, три екипе, 
две екипе, једна екипа); 

6) секција 6 − Број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад (подсекције: четири и више 
тренера, три тренера, два тренера, један тренер); 

7) секција 7 – Број регистрованих спортиста 
(подсекције: 50 и више спортиста такмичара, 40-49 

такмичара, 20-39 такмичара, 10-19 такмичара и 3-9 

такмичара); 
8) секција 8 – Број категорисаних спортиста 

(подсекције: два и више спортиста, и један  спортиста); 
9) секција 9 – Заступљеност спортиста у 

националним спортским репрезентацијама (подсекције: 
три и више спортиста, два спортиста и један спортиста). 

На основу критеријума из става 1. овог члана, 

спортској организацији се додељују одговарајући бодови, 
с тим да спортске организације из групе олимпијских 
спортова могу добити максимално 100 бодова, а из групе 
неолимпијских спортова 75 бодова. 

Спортске организације се рангирају према броју 
бодова које добију на основу критеријума из става 1. овог 
члана. 

Члан 4. 
Испуњеност критеријума из члана 3. став 1. 

овог правилника рачуна се за спортисте сениоре, али 
спортска организација може да пријави и спортисте, 
односно екипе млађе узрасне категорије, с тим да се тада 
утврђени бодови за секције 3. и 4. умањују за спортисте 
јуниоре за 30%, за спортисте кадете за 60% и за 
спортисте пионире за 80%. 

У случају да у екипном спорту постоје само 
четири нивоа такмичења, максимални број бодова по 
критеријуму ''Ранг такмичења'' умањује се за 10%, а 
уколико постоје три нивоа такмичења, максимални број 
бодова се умањује за наредних 10% итд.  

У случају да у индивидуалном спорту постоје 

два нивоа такмичења, максимални број бодова по 
критеријуму ''Ранг такмичења'' умањује се за 20%, а 
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уколико постоји само један ниво такмичења, максимални 
број бодова се умањује за 40%.  

Спортски резултат који у индивидуалном 
спорту постигну екипе спортске организације рачуна се 
као за екипни спорт, под условом да је у такмичењу 
учествовало најмање осам екипа. 

Остварени спортски резултати у 
индивидуалним  спортовима признају се ако у спортској 
дисциплини, односно  категорији, у такмичењу учествује 
пет и више спортиста.  

Да би се спортској организацији признала 
такмичарска екипа: 
 1) у колективним спортовима потребно је да 
екипа буде регистрована код надлежног националног 
гранског спортског савеза са оноликим бројем спортиста 
који омогућава наступ екипе у редовним системима 
такмичења и да учествује на такмичењима која 
организује национални грански спортски савез. 
 2) у појединачним спортовима потребно је да 
екипа има најмање троје спортиста регистрованих код 
надлежног националног гранског спортског савеза и да 
учествују на такмичењима које организује национални 
грански спортски савез. 

Под спортским тренером са дозволом за рад 
подразумева се спортски стручњак који има неко од 
спортских звања у оквиру занимања тренер у спорту, које 
је стечено у складу са Законом о спорту, и који има 
важећу дозволу за рад издату од стране надлежног 
националног спортског савеза или међународног 
спортског савеза за текућу такмичарску годину. 

Ангажовање спортског стручњака врши се 
закључењем уговора о стручном ангажовању или уговора 
о раду, у складу са Законом о спорту. Ако у организацији 
има ангажованих више спортских стручњака за рад са 
спортистима, обавезно се одређује спортски стручњак 
који координира и надзире рад других спортских 
стручњака. Спортски стручњак мора да испуњава услове 
утврђене Законом о спорту и да имадозволу за рад издату 
од стране надлежног националног гранског спортског 
савеза или надлежног међународног спортског савеза, у 
складу са Законом о спорту. Ако ангажовани спортски 
стручњак ради са децом, мора имати одговарајуће више 
или високо образовање у области физичког васпитања и 
спорта или је, поред основне стручне оспособљености и 
посебно стручно оспособљен за стручни рад са децом, 
ускладу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1−4. Закона 
о спорту. Такође, у складу сачланом 180. став 2. Закона о 
спорту, спортски стручњаци који обављају стручно 

васпитни рад са децом, а који не испуњавају прописане 
услове у погледу степена и врсте образовања, односно 
стручне оспособљености, могу и даље да обављају тај 
рад ако су до ступања на снагу Закона о спорту најмање 
25 година обављали васпитно образовни рад, од чега 
најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде 
надлежног националног гранског спортског савеза. 
Уколико спортска организација има ангажована најмање 
два спортска стручњака, један мора имати одговарајуће 
образовање уобласти спорта и физичког васпитања. 

Спортски тренер може бити пријављен за 
бодовање само у једној спортској организацији у оквиру 
исте гране спорта. 

Члан 5. 
Рангирање и категоризацију спортских 

организација спроводи Комисија за оцену програма у 
области спорта којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини Бор (у 
даљем тексту: Комисија) коју образује градоначелник 
града Бора. 

Комисија се састоји од истакнутих спортских 
стручњака и стручњака у спорту. 

Комисија има председника и четири члана, од 
којих је најмање један представник Савеза спортова 
града Бора. 

О раду Комисије води се записник, који 
потписују председник и чланови Комисије.  

Техничку и административну помоћ Комисији 
пружају овлашћена лица запослена у Градској управи 
града Бора. 

Рангирање спортских организација спроводи се 
тако што Комисија врши оцењивање, односно бодовање 
спортске организације у складу са утврђеним 
критеријумима и доставља начелнику Градске управе 
града Бора (у даљем тексту: Начелник) Предлог за 
утврђивање ранг листе спортских организација, који се 
објављује на сајту града Бора. 

На извршено рангирање спортске организације 
може се уложити жалба Комисији у року од три дана од 
дана објављивања. Уколико се утврди да је жалба 
основана, предлог се може изменити. 

Рангирање спортских организација врши се 
најкасније до краја марта текуће године за претходну 
такмичарску годину. 

Спортске организације подносе Комисији до 01. 

марта текуће године Пријаву за категоризацију 
спортских организација одштампану на Обрасцу број 2, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део, са пратећом документацијом којом се 
доказује испуњеност утврђених критеријума за 
рангирање. 

Спортске организације које не доставе потребне 
податке за рангирање у складу са овим правилником, 
неће бити вредноване у поступку рангирања. 

Спортска организација која достави нетачне 
податке на основу којих се врши рангирање искључује се 
из поступка рангирања за текућу годину, односно 
искључује се са утврђене ранг-листе. 

 

Члан 6. 
Саставни део овог правилника представљају 

прописани обрасци за категоризацију број 1. и 2.  
Даном ступања на снагу овог правилника 

престаје да важи Правилника о категоризацији спортских 
организација (''Службени лист општине Бор'', бр.5/18). 

 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града Бора''. 

 

Број: 66-14/2018-IV 

У Бор, 27. децембра 2018. године 

 

ГРАД БОР 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

      

              ПРЕДСЕДНИК, 
           Александар Миликић, с.р. 
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Образац за категоризацију број 1 

 

Република Србија 

ГРАД БОР 

 

ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

Назив спортске организације:  

 

________________________________________________________ 

 

Р. бр. КРИТЕРИЈУМИ 

Макс. број 
бодова за 

Олимпијске 

Макс. број бодова 
за Неолимпијске 

Оцена 

1. Ранг  спортске гране  10 5  

1.1. Првог ранга 10 5  

1.2. Другог ранга 8 4  

1.3. Трећег ранга 6 3  

1.4. Четвртог ранга 4 2  

1.5 Петог ранга 2 1  

2. Традиција организације 10 10  

2.1. Организација основана пре 50 година 10 10  

2.2. Организација од 25 до 49 година 8 8  

2.3. Организација од 15 до 24 године 6 6  

2.4. Организација од 5 до 14 година 4 4  

2.5. Организација од 2 до 4 године 2 2  

3. Ранг такмичења 10 10  

3.1. Екипни спорт 10 10  

3.1.1. Екипни спорт 6. нивоа  (највиши национални ниво) 10 10  

3.1.2. Екипни спорт 5. нивоа 8 8  

3.1.3. Екипни спорт 4. нивоа 6 6  

3.1.4. Екипни спорт 3. нивоа 4 4  

3.1.5. Екипни спорт 2. нивоа 3 3  

3.1.6. Екипни спорт 1. нивоа 2 2  

3.2. Индивидуални спорт 10 10  

3.2.1. Индивидуални спорт 1. нивоа(највиши национални ниво) 10 10  

3.2.2. Индивидуални спорт 2. нивоа 6 6  

3.2.3. Индивидуални спорт 3. нивоа 3 3  

4. Постигнути спортски резултати 45 25  

4.1. Екипни спорт 45 25  

4.1.1. Екипни спорт 6. нивоа такмичења 45 25  

4.1.1.1. Прво место у екипном спорту 1. нивоа или освајач националног купа 45 25  

4.1.1.2. Прва половина табеле у екипном спорту 1. нивоа 40 20  

4.1.1.3. Друга половина табеле у екипном спорту 1. нивоа 30 15  

4.1.2. Екипни спорт 5. нивоа такмичења 30 15  

4.1.2.1. Прво место у екипном спорту 2. нивоа 30 15  

4.1.2.2. Прва половина табеле у екипном спорту 2. нивоа 25 13  

4.1.2.3. Друга половина табеле у екипном спорту 2. нивоа 20 10  

4.1.3. Екипни спорт 4. нивоа такмичења 20 10  
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4.1.3.1. Прво место у екипном спорту 3. нивоа 20 10  

4.1.3.2. Прва половина табеле у екипном спорту 3. нивоа 15 8  

4.1.3.3. Друга половина табеле у екипном спорту 3. нивоа 10 6  

4.1.4. Екипни спорт 3. нивоа такмичења 10 6  

4.1.4.1. Прво место у екипном спорту 4. нивоа 10 6  

4.1.4.2. Прва половина табеле у екипном спорту 4. нивоа 8 5  

4.1.4.2. Друга половина табеле у екипном спорту 4. нивоа 6 4  

4.1.5. Екипни спорт 2. нивоа такмичења 6 4  

4.1.5.1. Прво место у екипном спорту 5. нивоа 6 4  

4.1.5.2. Прва половина табеле у екипном спорту 5. нивоа 5 2  

4.1.5.3. Друга половина табеле у екипном спорту 5. нивоа 4 1  

4.1.6. Екипни спорт 1. нивоа такмичења 4 1  

4.1.6.1. Прво место у екипном спорту 6. нивоа 4 1  

4.1.6.2. Прва половина табеле у екипном спорту 6. нивоа 3 0  

4.1.6.3. Друга половина табеле у екипном спорту 6. нивоа 2 0  

4.2. Индивидуални спорт 45 25  

4.2.1. Индивидуални спорт 1. нивоа 45 25  

4.2.1.1. 3 или више медаља у индивидуалном спорту 1. нивоа 45 25  

4.2.1.2. 2 медаље у индивидуалном спорту 1. нивоа 40 20  

4.2.1.3. 1 медаља у индивидуалном спорту 1. нивоа 30 15  

4.2.2. Индивидуални спорт 2. нивоа 30 15  

4.2.2.1.  3 или више медаља у индивидуалном спорту 2. нивоа 30 15  

4.2.2.2. 2 медаље у индивидуалном спорту 2. нивоа 25 10  

4.2.2.3. 1 медаља у индивидуалном спорту 2. нивоа 20 8  

4.2.3.  Индивидуални спорт 3. нивоа 20 8  

4.2.3.1. 3 или више медаља у индивидуалном спорту 3. нивоа 20 8  

4.2.3.2. 2 медаље у индивидуалном спорту 3. нивоа 15 6  

4.2.3.3. 1 медаља у индивидуалном спорту 3. нивоа 10 4  

5. Број такмичарских екипа у редовним системима такмичења (сви 

узрасти – мушкарци и жене) 

10 10  

5.1. 5  и више екипа  10 10  

5.2. 4 екипе 8 8  

5.3. 3 екипе 6 6  

5.4. 2 екипе 4 4  

5.5. 1 екипа 2 2  

6. Број  ангажованих спортских тренера са дозволом за рад 10 10  

6.1. 5 и више тренера 10 10  

6.2. 4 тренера 8 8  

6.3. 3 тренера 6 6  

6.4. 2 тренер 4 4  

6.5. 1 тренер 2 2  

7. Број регистрованих спортиста 10 10  

7.1. 50 и више такмичара  10 10  

7.2. 40-49 такмичара  8 8  

7.3. 20-39 такмичара 6 6  

7.4. 10-19 такмичара 4 4  

7.5. 3-9 такмичара 2 2  
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8. Број категорисаних спортиста  2 2  

8.1. 2 и више спортиста 2 2  

8.2. 1 спортиста 1 1  

9. Заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама 3 3  

9.1. 3 и више спортиста 3 3  

9.2. 2 спортиста 2 2  

9.3. 1 спортиста 1 1  

 УКУПНО макс. 100 макс. 75  

 

 

Секција 1  

Секција 2  

Секција 3  

Секција 4  

Секција 5  

Секција 6  

Секција 7  

Секција 8  

Секција 9  

УКУПНО  

 

 

Датум _____________________ 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ, 

1. ______________________ председник,   ____________________________ 

2.______________________ зам. председ., ____________________________ 

3.______________________ члан,   ____________________________ 

4.______________________ члан,   ____________________________ 

5.______________________ члан,   ____________________________ 
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Образац за категоризацију број 2 

 

Република Србија 

ГРАД БОР 

 

ПРИЈАВА ЗА  КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Назив спортске организације: ________________________________________________________ 

 

 

Р. бр. КРИТЕРИЈУМИ Неопходна документација / доказ: 
Достављен/а 
(обележити 
ознаком Х) 

1. Ранг гране спорта према Националној 
категоризацији спортова 

Користи се податак из важеће Националне 
категоризације спортова 

 

2. Традиција организације Решење о оснивању издато од надлежног органа 
(за спортске организације које се први пут 
категоришу) 

 

3. Ранг такмичења  Образац 1. -за екипне; 
Образац 2. -за појединачне  

 

4. Постигнути спортски резултати Образац 3. –за екипне; 
Образац 4. –за појединачне 

 

5. Број такмичарских екипа у редовним 
системима такмичења (сви узрасти) 

Образац 5.  

6. Број  ангажованих спортских стручњака са 
дозволом за рад 

Образац 6.  

7. Број регистрованих спортиста Образац 5.  

8. Број категорисаних спортиста  Потврда из Гранског савеза  

9. Заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама 

Потврда из Гранског савеза  

 

Датум: ________________ 

ЗАСТУПНИК СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

________________________________ 

(пуно име и презиме и потпис) 
 

НАПОМЕНА: За категоризацију спортских организација неопходно је доставити попуњене и оверене Обрасце за 
категоризацију од 1 – 6 и осталу наведену документацију као доказ, у супротном спортска организација неће бити 
категорисана. Обрасци ће бити објављени на сајту града Бора www.opstinabor.rs и сајту Савеза спортова града Бора 

www.savezsportovabor.rs . 
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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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  градоначелник града Бора 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, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 90.000 

динара, Градској управи града Бора за Гимназију 
„Бора Станковић“. 

 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5-Градска управа града Бора, Глава 
5.1.- Градска управа града Бора, 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 Гимназију „Бора Станковић“- економска 
класификација 421). 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе Бор и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одељење за финансије Градске управе Бор 
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће 
буџетске резерве, на основу исказане потребе Гимназије 
„Бора Станковић“, за измирење обавеза за утрошену воду 
због увећаних рачуна, насталих услед квара на 
водоводној мрежи. 

Како средства за ову намену, при изради 
Предлога финансијског плана Општинске управе Бор, 
није било могуће планирати, а самим тим ни Одлуком о 

http://www.opstinabor.rs/
http://www.savezsportovabor.rs/
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буџету општине Бор за 2018.годину, користити средства 
текуће буџетске резерве у износу од  90.000 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 931/ 2018-II 

У Бору,  19.12.2018. године                                                                         

               Градоначелник 

     Александар Миликић, с.р. 
188 

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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  градоначелник града Бора 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, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 43.102 

динара, Градској управи града Бора за Школу за 
основно и средње образовање „Видовдан“. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.1.- Градска управа града Борa, Програм 9- Основно 
образовање и васпитање, Програмска класификација - 

2002-0001- Функционисање основних школа,  функција 
912 - Основно образовање,  на позицију  159 и економску  

класификацију 4631-Текући трансфери осталим нивоима 
власти (за Школу за основно и средње образовање 
„Видовдан“-економска класификација 414). 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе Бор и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одељење за финансије Градске управе Бор 
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће 
буџетске резерве, на основу исказане потребе Школе за 
основно и средње образовање „Видовдан“, за трошкове 
помоћи у случају смрти запосленог. 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Предлога финансијског плана Општинске 
управе Бор, а самим тим ни Одлуком о буџету општине 
Бор за 2018.годину, користити средства текуће буџетске 
резерве у износу од 43.102 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 965/ 2018-II 

У Бору,  19.12.2018. године 

                                      

                                       Градоначелник  
               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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  градоначелник града Бора 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, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 20.000 

динара, Градској управи града Бора за Машинско-

електротехничку школу. 
 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5-Градска управа града Бора, Глава 
5.1.- Градска управа града Бора, 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 - 

економска класификација 425). 
 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе Бор и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе Машинско-

електротехничке школе Бор, потребно је обезбедити  
средства за обавезни сервис на возилу марке Шкода, 
модел „Фабиа амбитион 1,0 СРЕ“, како не би изгубили 
право на гаранцију возила. 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Предлога финансијског плана Општинске 
управе Бор, а самим тим ни Одлуком о буџету општине 
Бор за 2018.годину, без предлога Одељења за финансије 
Градске управе града Бора, користити средства текуће 
буџетске резерве у износу од 20.000 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 956/ 2018-II 

У Бору,  19.12.2018. године 

                                      

                                              Градоначелник 

     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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  градоначелник града Бора 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, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 161.000 

динара, Органу града Бора - Скупштина града Бора. 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 1- Скупштина града Бора, Програм - 
16 - Политички систем локалне самоуправе,  Програмска 
класификација - 2101-0001 – Функционисање 
Скупштине, функција 111-Извршни и законодавни 
органи, на позицију 6 и економску  класификацију  423- 

Услуге по уговору. 
3.О реализацији овог решења стараће се 

Одељење за финансије Градске управе Бор. 
4.Решење доставити: Органу града Бора- 

Скупштина града Бора, Одељењу за финансије Градске 
управе Бор и архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Бора „. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе председника 
Скупштине града Бора потребно је обезбедити 
недостајућа средства за исплату накнаде за председника 
Скупштине и заменика председника скупштине за 
новембар и децембар месец 2018.године. 

Како средства за ову намену, нису планирана у 
довољним обиму Предлогом финансијског плана Органа 
општине Бор- Скупштина општине Бора, а самим тим ни 
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину, без 
предлога Одељења за финансије Градске управе Бор, 
користити средства текуће буџетске резерве у износу од 
161.000 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 995 / 2018-II 

У Бору,  21.12.2018. године 

                                      

                                              Градоначелник,   

                     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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  градоначелник града Бора 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, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, 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 257.486 

динара, Градској управи града Бора. 
 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Разделу 5-Градска управа града Бора, Глава 
1- Градска управа града Бора, Програм 7- Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска 
класификација – 0701-П2 – Пројекат: ЈП «Дирекција за 
изградњу Бора» у ликвидацији,  функција 451 – Друмски 
саобраћај, на следећи начин: 

-утврђује се позиција и економска 
класификација 149-1-483- Новчане казне и пенали по 
решењу судова, са износом од 64.888 динара и 

-утврђује се позиција и економска 
класификација 149-2-485- Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних органа, са износом од 
192.598 динара. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе Бор и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе ликвидационог 
управника ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ у 
ликвидацији, потребно је обезбедити средства за 
деблокаду рачуна. Блокада рачуна настала је 
29.11.2018.године по Решењу о извршењу Посл.бр.225-

И.И-1073/2018 од 26.11.2018.године(главни дуг -192.598 

динара, пернични трошкови-52.404 динара и трошкови 
извршења-12.484 динара). 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Предлогом финансијског плана Општинске 
управе Бор, а самим тим ни Одлуком о буџету општине 
Бор за 2018.годину, без предлога Одељења за финансије 
Градске управе града Бора, користити средства текуће 
буџетске резерве у износу од 257.486 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 997 / 2018-II 

У Бору,  24.12.2018. године 

                                      

                                              Градоначелник, 
     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, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  градоначелник града Бора 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, 25/2018 и «Службени лист града Бора» 
бр. 6/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, 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  120.000 

динара, Правобранилаштву града Бора. 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 4- Правобранилаштво града Бора, 
Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација-0602-0004- 

Општинско/градско правобранилаштво, функција 330-

Судови, на следећи начин: 
     -на позицију 52 и економску класификацију 411- 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 100.000 

динара и 

     -на позицију 53 и економску класификацију 412- 

Социјални доприноси на терет послодавца – 20.000 

динара. 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије Градске управе Бор. 
4.Решење доставити: Правобранилаштву града 

Бора, Одељењу за финансије Градске управе Бор и 
архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Бора „. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе Правобраниоца 
града Бора потребно је обезбедити недостајућа средства 
за исплату другог дела плате за новембар месец 
2018.године запослених у Правобранилаштву града Бора. 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана у довољном обиму Предлогом Финансијског 
плана Органа општине-Правобранилаштво општине Бор 
за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету 
општине Бор за 2018.годину, без предлога Одељења за 
финансије Градске управе града Бора, користити 
средства текуће буџетске резерве у износу од 120.000 

динара. 
 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 1014/ 2018-II 

У Бору,  24.12.2018. године 

                                                                    

    Градоначелник  
     Александар Миликић, с.р. 
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