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На основу члана 28. Одлуке о месним
заједницама (''Службени лист општине Бор број: 11/09''–
пречишћен текст) доносим

ОДЛУКУ
о расписивању избора за чланове Савета Месне
заједнице ''Младост''
1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне
заједнице ''Младост'' за 8. септембар 2013. године.
2. Избор за чланове Савета, из тачке 1. ове
одлуке, одржаће се на бирачком месту које ће одредити
Комисија за спровођење избора за органе месне
самоуправе (у даљем тексту: Изборна комисија), у
времену од 07,00 до 20,00 часова.
3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да
теку од 9. августа 2013. године.
4. Избор за чланове Савета Месне заједнице
''Младост'', из тачке 1. ове одлуке, спровешће Изборна
комисија и Комисија за изборе у Савет Месне заједнице
''Младост'', коју образује Изборна комисија.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се на огласном месту Месне заједнице
''Младост'' и у Службеном листу општине Бор.
Број: 013-12/2013-I
У Бору, 8. августа 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР,
Добрица Ђурић, с.р.
125
На основу члана 8. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', бр.
41/09 и 53/10) и члана 67. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Општинско веће Општине Бор, на седници одржаној
дана 30. јула 2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА
ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
I
У Решењу о оснивању Савета за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима (''Службени
лист општине Бор'', бр. 21/10 и 4/11) и број: 02-8/2012-IV
од 30.5. 2012. године, у тачки II врше се следеће измене:
-разрешава се Дејан Вељковић,
председника Савета;

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

8. АВГУСТ
2013. ГОДИНЕ

дужности

-именује се Драган Шумарац, за председника
Савета;
-разрешава се Саша Скробоња дужности
заменика председника Савета;
-именује се Радан Арсић, за заменика
председника Савета;
-разрешава се Ивица Стојковић, дужности
члана Савета;
-именује се Александар Мицић за члана Савета.
II
Мандат именованима траје до истека мандата
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима који је именован Решењем број: 344-238/10IV од 17.12.2010. године (''Службени лист општине Бор'',
бр. 21/10).
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 344-122/2013-I
У Бору, 30. јула 2013. године
О ПШ Т И Н А Б О Р
ОПШ ТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Саша Вукадиновић, с.р.
126
На предлог и захтев Председника 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, 101/2011 и 93/2012) и
члана 24. Одлуке о буџету општине Бор
за
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012 и
7/2013), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 15/2012 и 7/2013) у разделу 2-« Председник
општине
и Општинско веће » , са економске
класификације 499120 и позиције број 34-“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 100.000,00
динара, Планинарском спортском икстрим клубу
„Rock and Ice“, а на основу предлога комисије за спорт
број
06-90/1/2013-II
од
11.07.2013.године
за
суфинансирање организације Првенства Србије у
олимпијском триатлону за 2013.годину, обзиром да
такви трошкови нису планирани Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину.
За износ средстава од 100.000,00
динара
смањује се план позиције број 34-Текућа резерва, који

8. август 2013.
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уместо затечених
«1.635.034,00» динара
износи
«1.535.034,00» динара, а повећава се план позиције број
265 за економскоу класификацију 481-“Дотације
спортским и омладинским организацијама за
реализацију спортских манифестација и масовни
спорт ”, у оквиру раздела 9-«Физичка култура-Спортске
организације-за реализацију спортских манифестација и
масовни спорт», функције 810-„Услуге рекреације и
спорта“ и уместо затечених «35.500.000,00» динара
износи “35.600.000,00” динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2013.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Савезу за школски спорт
општине Бор, Одељењу за финансије Општинске управе ,
Управи за трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БРОЈ 14

„Услуге рекреације и спорта“, и уместо планираних
«2.500.000,00» динара износи “4.500.000,00” динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2013.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење
доставити:УСЦ“Бор“,Одељењу
финансије Општинске управе ,Управи за трезор
архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Саша Вукадиновић, с.р.
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На предлог и захтев Председника 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, 101/2011 и 93/2012) и
члана 24. Одлуке о буџету општине Бор
за
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012 и
7/2013), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 15/2012 и 7/2013) у разделу 2-« Председник
општине
и Општинско веће » , са економске
класификације 499120 и позиције број 34-“Текућа
резерва”, одобравају
се средства у износу од
2.000.000,00 динара,Установи спортски центар „Бор“
на основу захтева број 1039/2013 од 11.07.2013.године за
набавку кошаркашких конструкција како би се
обезбедили услови за организацију Међународних
кошаркашких такмичења,обзиром да такви трошкови
нису планирани Одлуком о буџету општине Бор за
2013.годину.
За износ средстава од 2.000.000,00 динара
смањује се план позиције број 34-Текућа резерва, који
уместо планираних
«3.635.034,00» динара
износи
«1.635.034,00» динара, а повећава се план позиције број
198 за економскоу класификацију 512-“Машине и
опрема ”,у оквиру раздела 4-«Општинска управа»,глава
4.6 Установа спортски центар“Бор“ функције 810-

за
и

БОР

Број: 401- 527/ 2013-II
У Бору, 11.јул 2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Саша Вукадиновић, с.р.

БОР

Број: 401- 524/ 2013-II
У Бору, 15.јул 2013. године
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На предлог и захтев Председника
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, 101/2011 и
93/2012) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012 и
7/2013), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 15/2012 и 7/2013) у разделу 2-« Председник
општине
и Општинско веће » , са економске
класификације 499120 и позиције број 34-“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 155.000,00
динара Месној заједници „Злот“, по Захтеву број 016232 од 18.07.2013.године, као недостајућа средства за
измирење блокаде.
За износ средстава од 155.000,00
динара
смањује се план позиције број 34-Текућа резерва, који
уместо затечених «1.535.034,00» динара, износи
«1.380.034,00» динара, а повећава се план позиције број
161 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела”, у оквиру
раздела 4-«Општинска управа Бор», главе 4.4.-«Месне
заједнице-све» и уместо затечених
« 403.812,00 »
динара износи « 558.812,00 » динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација Месној заједници „Злот“ Злот из Прилога
уз Раздео 4 , главе 4.4., подглаве 4.4.17. - Одлуке о буџету
општине Бор за 2013.годину на позицији број 161 и
економској класификацији 483 -“ Новчане казне и
пенали по решењу судова и судских тела“ и уместо
затечених «139.812,00» динара износи «294.812,00»
динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда

8. август 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2013.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Mесној заједници „Злот“
Злот, Одељењу за финансије Општинске управе , Управи
за трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 556 / 2013-II
У Бору, 24.јули 2013. године
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О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Установи
„Центар за
културу општине Бор“ Бор, Одељењу за финансије
Општинске управе , Управи за трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 569 / 2013-II
У Бору, 31.јули 2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Саша Вукадиновић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Саша Вукадиновић, с.р.
129
На предлог и захтев Председника 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, 101/2011 и 93/2012) и
члана 24. Одлуке о буџету општине Бор
за
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012 и
7/2013), у поступку извршења буџета донео је

По сравњењу са изворним текстовима,
утврђено је да се у Одлуци о оснивању буџетског фонда
за популациону политику објављеној у ''Службеном
листу општине Бор'', бр. 10/2013-пречишћен текст,
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

ИСПРАВКА
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 15/2012 и 7/2013) у разделу 2-« Председник
општине
и Општинско веће » , са економске
класификације 499120 и позиције број 34-“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 450.000,00
динара Установи„Центар за културу општине Бор“,
по Захтеву број 326- I/2013 од 31.07.2013.године, за
реализацију ватромета поводом обележавања Дана
рудара Србије -06.08.2013.године, обзиром да такви
трошкови нису планирани Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину.
За износ средстава од 450.000,00
динара
смањује се план позиције број 34-Текућа резерва, који
уместо затечених « 1.380.034,00 » динара, износи «
930.034,00 » динара, а повећава се план позиције број
100 за економскоу класификацију 423 - “Опште услуге
по уговору”, у оквиру раздела 4-« Општинска управа
Бор », главе 4.1. - « Установе у делатности културе » и
уместо затечених
« 7.916.323,00 » динара износи
« 8.366.323,00 » динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација Установи„Центар за културу општине
Бор“ из Прилога уз Раздео 4 , главе 4.1., подглаве 4.1.3.
- Одлуке о буџету општине Бор за 2013.годину на
позицији број 100 и економској класификацији 423 -“
Опште услуге по уговору“ и уместо планираних
«4.230.000,00» динара износи «4.680.000,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2013.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.

У члану 8. став 1. алинеја 5. Одлуке после речи:
''новчана'' треба додати реч: ''помоћ''.
СКУПШ ТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа с.р.

8. август 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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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

