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На основу члана 65. став 1. тачке 5. Статута
општине Бор (“Службени лист општине Бор”, број 7/08),
Председник општине Бор доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА УДРУЖЕЊА,
ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НВО
Члан 1
Овим правилником уређују се услови,
критеријуми и поступак остваривања права на доделу
средстава из буџета општине Бор (у даљем тексту:
буџетска средства) као финансијска подршка у
спровођењу програма и пројекта, организовању
манифестација и функционисања од значаја за општину
удружења, друштвених организација и НВО.
Члан 2
Буџетска средства додељују се на основу
конкурса који у првом кварталу календарске године
расписује Одељење за привреду и друштвене делатности.
Члан 3
Право учешћа на конкурсу имају удружења,
друштвене организације и НВО, чије је седиште на
територији општине Бор.
Члан 4
Конкурс из члана 3. овог правилника, објављује
се у средствима јавног информисања.
Конкурс садржи:
- назив области за коју се додељују буџетска
средства,
- могуће учеснике на конкурсу,
- потребну документацију за учешће на
конкурсу,
- рокове за подношење пријаве на конкурс и
- место за подношење пријаве.

Члан 5
Стручну процену и избор удружења, друштвених
организација и НВО којима се додељују буџетска средства
врши Комисија коју актом образује Председник општине
Бор.
Комисија има председника и четири члана.
Комисија ради у пуном саставу и о свом раду
води записник.
Административне и стручне послове за потребе
Комисије обавља Одељење за привреду и друштвене
делатности.
Члан 6
Пријава на конкурс подноси се Одељењу за
привреду и друштвене делатности у слободној форми.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс,
Комисија неће разматрати.
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Члан 7
Учесници на Конкурсу, уз пријаву на конкурс,
подносе и следећа документа:
- програм активности из претходне године,
- акт којим се посебно исказују програми,
пројекти, манифестације и функционисање за које се
траже буџетска средства за текућу годину, са тачно
исказаном висином средстава која се очекују као дотација
и висина средстава коју улаже учесник на конкурсу;
- доказ о регистрацији организације, друштва
или удружења (решења).
Члан 8
Комисија је дужна да у року од 7 дана од дана
истека рока за подношење пријаве на конкурс, исте
размотри,
изврши
избор
програма,
пројеката,
манифестација, потребе самог функционисања, сачини
извештај о спроведеном поступку конкурса који се
доставља Председнику општине Бор са предлогом за које
се могу доделити буџетска средства.
Члан 9
На основу извештаја из члана 9. овог
правилника, Председник општине Бор доноси акт о
утврђивању програма, пројеката, манифестација, самог
функционисања за које се одобравају дотације са износом
дотације за сваки појединачни случај.
Члан 10
Дотације одобрене чланом 9. овог правилника,
преносе се на основу уговора који са учесником конкурса
закључује Председник општине Бор.
Уговором из става 1. овог члана, уређују се
начин и рокови организовања, спровођења и извештавања
о реализацији програма, пројеката, манифестација,
функционисања, износ за пренос буџетских средстава, и
друга права и обавезе уговорних страна.
Члан 12
Општина може бити покровитељ појединих
програма, пројеката, манифестација или других
активности, без расписивања конкурса, уколико је
програм, пројекат, манифестација или друга активност од
посебног значаја за општину и уколико доприноси развоју
међународне и међуопштинске сарадње.
Актом о прихватању Председник општине Бор
утврђује износ дотације за реализацију програма,
пројеката, манифестација или других активности из става
1. овог члана.
Члан 13
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 401- 98 /2009-II
У Бору, 09.03.2009.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Срђан Марјановић, с.р.
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На основу члана 8. став 16. Закона о буџетском
систему ( “Службени гласник РС”, бр. 9/02, 87/02, 61/05 др. закон, 66/05, 101/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06
- испр. др. закона, 85/06 и 86/06 - испр.) начелник
Општинске управе Бор доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА,
ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ
РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
У Правилнику о начину коришћења средстава са
подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна
трезора општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
12/08) члан 11. мења се и гласи:
''Члан 11.
Корисници буџета Општине Бор могу да
пласирају средства из члана 2. став 3. овог правилника, на
домаћем финансијском тржишту новца или капитала,
закључењем
уговора
о
пласирању
привремено
расположивих средстава са одабраном банком, уз
предходну сагласност Председника општине Бор.''
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине Бор".
У Бору, 19. јануара 2009.године
Број: 400-3/2009-III
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
НАЧЕЛНИК
Љубинка Јелић, дипл. правник с.р.
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