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На основу члана 14. Правилника о условима, 

критеријумима, начину и поступку суфинансирања у 
области спорта општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.1/15), члана 65. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08 и 3/13) и 
предлога Комисије за спорт општине Бор бр.06-1/1/2015-
II од 08.01.2015.године, Председник  општине Бор, донео 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању календара манифестација од посебног 

интереса за општину Бор, за период  јануар – јун 
2015.године 

 
Члан 1. 

 Овим Решењем утврђује се календар 
манифестација од посебног интереса за општину Бор за 
период јануар – јун 2015.године, за које се 
суфинансирање може одобрити по конкурсу. 
 

Члан 2. 
 Манифестације са традицијом од 5 и више 
година, а које су од од интереса за општину за период 
јануар – јун 2015.године су следеће: 
 
1. ''Новогодишњи турнир у малом фудбалу'' 
 - организује се у јануару,  
2. ''Куп Бора'' у алпском скијању   
 - организују се у фебруару, 
3. ''Дани рукомета''    
 - организују се у фебруару, 
4. ''Градска лига у кошарци''    
 - организује се у марту, 
 

Члан 3. 
 О примени овог решења стараће се Комисија за 
спорт општине Бор, при одлучивању по конкурсу. 
 

Члан 4. 
 Решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 

Члан 5. 
 Решење доставити: Комисији за спорт општине 
Бор, Одељењу за привреду и друштвене делатности и 
Одељење за финансије Општинске управе Бор и архиви. 
 
 
Број: 66-2/2015-II 
У Бору, 08.01.2015. године. 
 

О П Ш Т И Н А    Б О Р 
      

                ПРЕДСЕДНИК, 
                Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 16, става 9, Уредбе о 

буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС",  бр. 
125/03  и 12/06,  даље:  Уредба)  и 65. Статута општине 
Бор („Службени лист општине Бор“, број 7/08 и 3/2013), 
председник општине Бор доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О БУЏЕТСКОМ  РАЧУНОВОДСТВУ И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

 
Члан 1. 

У Правилнику о буџетском рачуноводству и 
рачуноводственим политикама („Службени лист 
општине Бор“, број 14/2012 и 5/13), члан 38 мења се и 
гласи: 

„Члан 38 
 Редован попис може започети 30  дана пре краја 
пословне године,  а по потреби и раније, с тим да попис 
буде завршен 30 дана пре дана састављања годишњег 
финансијског извештаја, са стањем 31.  децембра године 
за коју се врши попис. Све промене у стању имовине и 
обавеза настале у току пописа уносе се у пописне листе 
на основу веродостојних рачуноводствених исправа.  
 Изузетно од става 1. овог члана, буџетски 
корисник може својим актом предвидети и дужи период 
за обављање пописа књига, филмова, архивске грађе и 
сл., али не дуже од 5 године“. 

 
Члан 2. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
Број:  401-95/2015-II     
Дана 22.01.2015. године   
                                      
       Председник   општине Бор 
                          Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 18. Уредбе у буџетском 
рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03  и 
12/2006), члана 4. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем (''Сл. гласник РС'' бр. 118/2013 и 
137/2014) и члана 65. Статута општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, број 07/08 и 03/2013), Председник 
општине Бор, доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА У ОРГАНИМА 
ОПШТИНЕ БОР  

 
Члан 1. 

У Правилнику о попису имовине и обавеза у 
органима општине Бор („Службени лист општине Бор“, 
број 24/2014) у члану 5. додаје се став 5. који гласи: 
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''Председник општине Бор, Председник 
Скупштине општине Бор и Начелник Општинске управе 
општине Бор пре почетка пописа доносе упутство за 
вршење пописа''. 

Члан 2. 
 У члану 3. став 2. речи: ''последњег дана 
пословне године'', замењују се речима: ''30 дана пре 
састављања годишњег финансијског извештаја''. 
 

Члан 3. 
У члану 15. став 1. речи: ''20. фебруара године'' 

замењују се речима: ''15. фебруара текуће године''. 
 

Члан 4. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
Број: 110-1/2015-II 
У Бору, 22.01.2015. године      

 
ОПШТИНА БОР 

                                               
   ПРЕДСЕДНИК,                
              Живорад Петровић, 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 и 142/14) и члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.32/2014), без предлога Општинске управе Бор – 
Одељења за финансије, 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 2015.годину,  у Разделу 4 Глава 1.- 
«Општинска управа Бор»,Програм 15: Локална 
самоупрана,Програмска класификација 0602-0001 - 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
и функција 130-Опште јавне услуге, са  позиције   69 и  
економске  класификације  499120  - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од 1.650.000,00 динара, 
ОШ“Вук Караџић“-Бор.   

2.За износ средстава од 1.650.000,00  динара 
повећава се план позиције број 293 за економску 
класификацију 4632 „Капитални трансфери осталим 
нивоима власти“ у оквиру раздела 4, глава 12 -«Основне 
школе»,Програм 9 - Основно образовање, Програмска 
класификација 2002-0001 - Функционисање основних 
школа, и  уместо планираних  «1.251.250» динара  износи  
«2.901.250»  динара, и то за буџетског корисника 
ОШ“Вук Караџић“Бор из Прилога уз Раздео 4, глава 12 -
«Основне школе»,Програм 9 - Основно образовање, 
Програмска класификација 2002-0001 - Функционисање 
основних школа, за функцију 912-  Основно образовање 
и економску класификацију 512 „Машине и опрема“ и  
уместо планираних  «60.000,00» динара  износи  
«1.710.000,00»  динара.  

3.О извршењу овог решења стараће се Одељење 
за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: ОШ „Вук Караџић“, 
Одељењу за финансије Општинске управе, Управи за 
трезор  и архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
Обзиром да је котао за централно грејање у 

подручном одељењу ОШ „Вук Караџић“,  школе у 
Слатини пукао у децембру 2014.године,да су средства 

могла бити планирана,спроведен поступак јавне набавке 
и извршена набавка котла на време, Општинска управа 
не предлаже коришћење текуће буџетске резерве за ове 
намене. 

Одлуком о буџету  општине Бор за 2015.годину 
нису планирана средства за набавку котла у подручном 
одељењу ОШ „Вук Караџић“ у Слатини у Разделу 4 глава 
12 -«Основне школе»,Програм 9 - Основно образовање, 
Програмска класификација 2002-0001-Функционисање 
основних школа, за функцију 912-Основно образовање, 
користити средства текуће буџетске резерве у износу од 
1.650.000,00 динара. 

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

 
Број: 401- 28 / 2015-II 
У Бору, 15.01.2015. године 
                                      

             Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, 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 и 142/14) и члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.32/2014),  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 2015.годину,  у Разделу 4-Општинска 
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15: 
Локална самоупрана, Програмска класификација 0602-
0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130-Опште јавне услуге,  позиција  69 
и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  500.000,00 динара  
Председнику општине Бор и општинском већу.   

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 2- Председник општине Бор и 
општинско веће, Глава 1.- Председник општине Бор, 
Програм 15: Локална самоупрана, Програмска 
класификација 0602-0001- Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 111-Извршни 
и законодавни органи, позиција  20 и  економска  
класификација  423 – Услуге по уговору. 

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

4.Решење доставити: Председнику 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 
Одлуком о буџету  општине Бор за 2015.годину 

нису планирана средства за угоститељске услуге у 
оквиру  Раздела 2- Председник општине Бор и 
општинско веће, Глава 1.- Председник општине Бор, 
Програм 15: Локална самоупрана, Програмска 
класификација 0602-0001- Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 111-Извршни 
и законодавни органи, позиција  20 и  економска  
класификација  423 – Услуге по уговору (грешка 
приликом израде  предлога финансијског плана за 
2015.годину). 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана , неопходно је користити средства из текуће 
буџетске резерве. 
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На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
Број: 401- 91 / 2015-II 
У Бору, 20.01.2015. године 
 
                           Председник општине Бор 
              Живорад Петровић, 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 и 142/14) и члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор за 2015.годину («Сл.лист општинe Бор» 
бр.32/2014), без предлога Општинске управе Бор – 
Одељења за финансије(обзиром да преузета обавеза није 
у складу са чланом 54. и 58. 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 и 
142/14) и чланом 38. Закона о удружењима (“Службени 
гласник РС” бр. 51/2009  и  99/2011)), 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 2015.годину,  у Разделу 4-Општинска 
управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15: 
Локална самоупрана, Програмска класификација 0602-
0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130-Опште јавне услуге,  позиција  69 
и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  600.000,00 динара  
Општинској управи Бор-Дотације спортским и 
омладинским организацијама. 

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 14: Развој спорта и 
омладине, Програмска класификација 1301-0001- 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, функција 810-Услуге рекреације 
и спорта, позиција  143 и  економска  класификација  
481- Дотације спортским и омладинским организацијама 
за реализацију спортских манифестација и масовни 
спорт. 

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 
Председник општине Бор Живорад Петровић, 

дана 26.01.2015.године закључио је Уговор о сарадњи 
број 401-100/2015-II-01, са Удружењем за спорт и 
рекреацију-СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ  Београд за 
организацију догађаја Градског нивоа такмичења 
Спортских игара младих у Општини Бор. 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2015.годину, користиће се средства из текуће буџетске 
резерве, а на основу Изјашњења Оптинског јавног 
правобраниоца, број 12/14 од  24.12.2014.године. 

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

 
Број: 401- 106 / 2015-II 
У Бору, 26.01.2015. године 
                                      

             Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 16, става 9, Уредбе о 

буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС",  бр. 
125/03  и 12/06,  даље:  Уредба)  и 19. став 1. Одлуке о 
организацији Општинске управе Бор („Службени лист 
општине Бор“, број 13/08, 14/08 и 9/09), начелник 
Општинске управе Бор доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О БУЏЕТСКОМ  РАЧУНОВОДСТВУ И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

 
Члан 1. 

У Правилнику о буџетском рачуноводству и 
рачуноводственим политикама („Службени лист 
општине Бор“, број 9/12 и 5/13), члан 38 мења се и гласи: 

 
„Члан 38 

 Редован попис може започети 30  дана пре краја 
пословне године,  а по потреби и раније, с тим да попис 
буде завршен 30 дана пре дана састављања годишњег 
финансијског извештаја, са стањем 31. децембра године 
за коју се врши попис. Све промене у стању имовине и 
обавеза настале у току пописа уносе се у пописне листе 
на основу веродостојних рачуноводствених исправа.  
 Изузетно од става 1. овог члана, буџетски 
корисник може својим актом предвидети и дужи период 
за обављање пописа књига, филмова, архивске грађе и 
сл., али не дуже од 5 године“. 

 
Члан 2. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
 Број:  401-94/2015-II     
 Дана 22.01.2015. године   
                        
     Начелник Општинске управе Бор, 
     Љубинка Јелић, с.р. 
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На основу члана 16, става 9, Уредбе о 
буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС",  бр. 
125/03  и 12/06,  даље:  Уредба)  и члана 18.Одлуке о 
органиѕацији, делокругу и раду Општинског јавног 
правобранилаштва („Службени лист општине Бор, број 
13/08), Општински јавни правобранилац Бор доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О БУЏЕТСКОМ  РАЧУНОВОДСТВУ И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

 
Члан 1. 

У Правилнику о буџетском рачуноводству и 
рачуноводственим политикама („Службени лист 
општине Бор“, број 14/12 и 5/13), члан 37 мења се и 
гласи: 

 
„Члан 37 

 Редован попис може започети 30  дана пре краја 
пословне године,  а по потреби и раније, с тим да попис 
буде завршен 30 дана пре дана састављања годишњег 
финансијског извештаја, са стањем 31.  децембра године 
за коју се врши попис. Све промене у стању имовине и 
обавеза настале у току пописа уносе се у пописне листе 
на основу веродостојних рачуноводствених исправа.  
 Изузетно од става 1. овог члана, буџетски 
корисник може својим актом предвидети и дужи период 
за обављање пописа књига, филмова, архивске грађе и 
сл., али не дуже од 5 године“. 
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Члан 2. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
 Број:  ЈП-8/15     
 Дана 22.1.2015. године   
                           
      Општински јавни правобранилац 
     Боса Јанаћковић, с.р. 
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