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27 
На основу члана 16. става 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству ("Службени гласник РС",  бр. 125/03  и 
12/06,) и члана 65. Статута општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, број: 7/08 и 3/13), председник 
општине Бор доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БУЏЕТСКОМ  

РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 
ПОЛИТИКАМА 

 
Члан 1.  

 У Правилнику о буџетском рачуноводству и 
рачуноводственим политикама (''Службени лист општине 
Бор'' бр. 14/12) у члану 13. став 5. брише се.  

 
Члан 2.  

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 401-241/2013-II 
Дана 20.3.2013. године    
        Председник општине Бор,
         Небојша Виденовић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОР 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
Број: 401-174/2013-II 
28.02.2013. године 

Б   О   Р 
 

 На основу члана 65. Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр.7/08) и члана 13. 
Правилника о критетијумима и поступку доделе 
средстава из буџета општине Бор за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса 
(„Службени лист општина“ бр. 4/2011 и 8/2011), 
Председник Општине Бор, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 14, позиције 

271- Дотације осталим непрофитним институцијама – 
невладиним и другим организацијама по захтевима, и 
прилога уз раздео 14 Одлуке о буџету Општине Бор за 
2013. годину, позиција 271-1 Средства за суфинасирање 
и финансирање програма од јавног интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса - социјална заштита, 
борачко-инвалидска заштита, заштита лица са 
инвалидитетом и друштвена бриге о старим особама,  
расподела  средстава у  укупном износу од 2.706.123,00 
динара следећим организацијама: 
 

1. Удружење грађана „Аурора“ – Бор, идк 449 
за пројекaт: Мобилни тим за помоћ деци у  

градским и сеоским образовним установама у 
општини Бор  

Опредељују се финансијска средства у износу од 
456.323,00 динара. 

 
2. Удружење грађана „Студентска алијанса“  

Бор, идк 466 
за пројекaт: Уз информатичке вештине брже до посла  
Опредељују се финансијска средства у износу од 
747.000,00 динара.  
 

3. Геронтолошко друштво Бор, идк 470 
за пројекат: Наставак пројекта „Срећна Старост“ 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
360.000,00 динара.  

 
4. Центар за самостални живот особа са  

инвалидитетом Бор, идк 471 
за пројекат: Програмске активности Центра за 
самостални живот особа са инвалидитетом Бор за 
2013. годину  
Опредељују се финансијска средства у износу од 
105.000,00 динара. 

 
5. Организација резервних војних старешина  

општине Бор, идк 477 
за програм: Програм рада Организације резервних 
војних старешина општине Бор 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
338.000,00 динара. 

 
6. „Асоцијација спорт за све“ Бор, идк 474 

за пројекат: Текуће одржавање и прилагођавање 
„Мини – пич“ терена испред ОШ „Душан Радовић“ у 
Бору, у циљу повећања безбедности и доступности 
деци са инвалидитетом 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
699.800,00 динара. 

 
II ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 14, позиције 

271- Дотације осталим непрофитним институцијама – 
невладиним и другим организацијама по захтевима, и 
прилога уз раздео 14 Одлуке о буџету Општине Бор за 
2013. годину, позиција 271-2 Средства за суфинасирање 
и финансирање програма од јавног интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса - друштвене бриге о  деци и 
младима,  расподела  средстава у  укупном износу од 
550.000,00  динара следећим организацијама: 

 
1. Борска интернет организација „БИТНО“,  

идк 505 
за пројекат: „Безбедан Интернет за вашу децу-Школа 
за родитеље, 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
135.000,00 динара. 

 
2. Удружење грађана Рукометни клуб „Борско 

језеро“, идк 507 
за пројекат: „Фејс је супер, али је спорт бољи“ 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
415.000,00 динара. 
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III ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 14, позиције 271- 
Дотације осталим непрофитним институцијама – 
невладиним и другим организацијама по захтевима, и 
прилога уз раздео 14 Одлуке о буџету Општине Бор за 
2013. годину, позиција 271-4 Средства за суфинасирање 
и финансирање програма од јавног интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса - заштите и промовисања 
људских и мањинских права,  расподела  средстава у  
укупном износу од 1.608.000,00  динара следећим 
организацијама: 

 
1. Удружење Влаха „Примовара“ Злот, идк 480 

за пројекат: „Етно наслеђе кроз фотографију“ 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
241.000,00 динара. 

 
2. Удружење грађана „Виллаге“ покрет за 

развој села Злот, идк 481-2 
за пројекат: Фестивал фолклора мањина Србије 
„Иствил“ Разлике нас спајају Опредељују се 
финансијска средства у износу од 351.000,00 динара. 
 

3. Друштво пчелара „Kривељ“ Kривељ, идк 
473 

за програм: Заштита пчелињих заједница, проширење 
и омасовљавање чланства, едукација чланова.посете 
сајмовима пчеларства и угледних пчелара и 
пчелињака 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
462.000,00 динара. 
 

4. Ресурс центар Бор, идк 501 
за пројекат: Оснаживање формалних и неформалних 
група младих кроз едукацију и промоцију 
волонтеризма 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
554.000,00 динара. 

 
IV ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 14, 

позиције 271- Дотације осталим непрофитним 
институцијама – невладиним и другим организацијама по 
захтевима, и прилога уз раздео 14 Одлуке о буџету 
Општине Бор за 2013. годину, позиција 271-5 Средства за 
суфинасирање и финансирање програма од јавног 
интереса на основу спроведеног јавног конкурса - 
образовање,, стручно усавршавање, наука, информисање 
и развој међународне сарадње,  расподела  средстава у  
укупном износу од 1.001.000,00 динара следећим 
организацијама: 

 
1. Студентски радио, идк 465 

за пројекат: Студентски радио  
Опредељују се финансијска средства у износу од 
600.000,00 динара. 
 

2. Грађанска читаоница „Европа“ Бор, идк 478 
за пројекат: Mлaди у мeдиjимa- мeдиjи зa млaдe  
Опредељују се финансијска средства у износу од 
401.000 динара. 

 
V ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 14, 

позиције 271- Дотације осталим непрофитним 
институцијама – невладиним и другим организацијама по 
захтевима, и прилога уз раздео 14 Одлуке о буџету 
Општине Бор за 2013. годину, позиција 271-6  Средства 
за суфинасирање и финансирање програма од јавног 
интереса на основу спроведеног јавног конкурса - 
одрживог развоја и развоја хуманитарних и других 
програма у којима удружења искључиво и непосредно 
следе јавне потребе  (заштите потрошача, заштите 
животне средине и сл.) расподела  средстава у  укупном 
износу од 541.700,00 динара следећим организацијама: 

1. Друштво младих истраживача Бор, идк 447 
за програм: Опланети се:рециклирај! Бор је за боље 
организовану рециклажу  
Опредељују се финансијска средства у износу од 
172.000,00 динара. 
 

2. Удружење грађана „Црни врх 45“ Бор, идк  
461 
за пројекат: Очистимо Борско језеро – туристички 
центар и главно излетиште грађана Бора 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
90.700 динара. 

 
3. Удружење грађана „Озон“ Бор, идк 476 

за пројекат: Еко портал Бора 
Опредељују се финансијска средства у износу од 
279.000 динара. 

VI Удружења грађана, друштвене 
организације  и НВО и други правни субјекти 
регистровани за обављање делатности друштвеног и 
хуманитарног карактера чији су рачуни у блокади се не 
финансирају. 

 
VII  Корисници средстава су у обавези да у 

року од 8 (осам) дана од дана пријема решења, закључе 
уговор о суфинансирању пројеката/програма у области 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката од 
јавног интереса са Председником општине Бор. 
 

Правна поука: Решење Председника Општине 
је коначно. Против овог решења може се покренути 
управни спор, пред Управним судом у Београду. 

 
Решење доставити: Корисницима средстава, 

Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији 
за спровођење конкурсног поступка за доделу средстава 
из буџета општине Бор за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса Општине Бор, 
архиви. 

Решење објавити: у „Службеном листу 
општине Бор“ и на сајту Општине Бор. 
 
                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                    Небојша Виденовић, 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,) и члана 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 ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БУЏЕТСКОМ  

РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 
ПОЛИТИКАМА 

 
Члан 1.  

 У Правилнику о буџетском рачуноводству и 
рачуноводственим политикама (''Службени лист општине 
Бор'' бр. 9/12) у члану 13. став 5. брише се.  

 
Члан 2.  

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 401-242/2013-III 
Дана 20.3.2013. године 
        Начелник  

   Општинске управе Бор, 
                    Љубинка Јелић, с.р. 
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30 
На основу члана 16. става 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС",  бр. 
125/03  и 12/06,) и члана 18. Одлуке о организацији, 
делокругу и раду  Општинског јавног правобранилаштва 
(„Службени лист општине Бор“, број 13/08 и 9/09),  
Општински јавни правобранилац доноси 

 
ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БУЏЕТСКОМ  
РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 

ПОЛИТИКАМА 
 

Члан 1.  
 У Правилнику о буџетском рачуноводству и 
рачуноводственим политикама (''Службени лист општине 
Бор'' бр. 14/12) у члану 13. став 5. брише се.  

 
Члан 2.  

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: ЈП-23/2013-III 
Дана 22.3.2013. године 
          

Општински јавни правобранилац, 
            Боса Јанаћковић, с.р. 
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