
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ     

 

ОПШТИНЕ БОР 

 

ГОДИНА:   VIII БРОЈ:  6 
18. ФЕБРУАР   
2014. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 
28 
Председник 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, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 
108/2013)  и  члана 26. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2014.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.20/2013), 
у поступку извршења буџета донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2014.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 20/2013) у разделу  2-« Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број 32-“Текућа резерва”, одобравају  се 
средства у износу од  23.580,00 динара, за измирење 
обавеза по рачуну број 1225 од 25.12.2013.године 
(набавка кертриџа-доо Старприм Бор), обзиром да такви 
трошкови нису планирани Одлуком о буџету општине 
Бор за 2014.годину. 

 
За износ средстава од  23.580,00 динара смањује 

се план  позиције број 32-Текућа резерва који уместо 
затечених «4.255.781,00» динара,  износи «4.232.201,00» 
динара, а повећава се план позиције број 10 за 
економскоу класификацију 425-“Текуће поправке и 
одржавање”,  у оквиру раздела 1-«Скупштина општине 
Бор », за функцију 110-„Извршни и законодавни органи, 
фискални и спољни послови“ и уместо планираних  
«22.000,00 » динара износи  «45.580,00» динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2014.годину. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе , Управи за трезор  и архиви. 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 78/ 2014-II 
У Бору, 30.јануара  2014. године 

      
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
                       Саша Вукадиновић, с.р. 
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Председник општине Бор на свој предлог, 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, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-испр.и 108/2013), члана 26. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2014.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр.20/2013), Одлуке о додељивању искључивог 
права јавним предузећима којима је оснивач општина 
Бор за обављање делатности пружања услуга на које се 
Закон о јавним набавкама не примењује(«Службени лист 
општинe Бор» бр.2/2014) и члана1. Одлуке о преносу 
неутрошених средстава са одговарајућих апропријација у 
текућу буџетску резерву(број 401-80/2014- II-01 од 
30.01.2014.године) , у поступку извршења буџета донео 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2014.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 20/2013) у разделу  2-« Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број 32-“Текућа резерва”,одобравају  се 
средства у износу од  3.500.000,00 динара , Јавно 
комуналном предузећу „3.октобар“ Бор за закључивање 
уговора за зимско одржавање локалних и 
некатегорисаних путева, обзиром да такви трошкови 
нису планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2014.годину у оквиру раздела 2-Председник општине и 
Општинско веће. 

За износ средстава од  3.500.000,00 динара 
смањује се план  позиције број 32-Текућа резерва који 
уместо затечених «7.732.201,00» динара,  износи 
«4.232.201,00» динара, а повећава се план позиције број 
61 за економскоу класификацију 4239-“Услуге зимског 
одржавања улица и тротоара, пешачких стаза и паркинг 
простора ”,  у оквиру раздела 2-«Председник општине и 
Општинско веће », главе2.3-ЈКП“3.октобар“-поверени 
послови за функцију 620-„Развој заједнице“ и уместо 
планираних  «13.000.000,00 » динара износи  
«16.500.000,00» динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2014.годину. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: ЈКП»3.октобар» Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе , Управи за 
трезор  и архиви. 

 
 



18. фебруар 2014.     БРОЈ 6                               „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                                                            362   
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 80 / 2014-II 
У Бору, 30.јануара  2014. године 

      
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР, 
         Саша Вукадиновић, с.р. 
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Р. Србије“, број: 
129/2007), члана 80. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', број: 07/08 и 3/2013) и члана 23. и 47. 
Одлуке о организацији Општинске управе општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, број 13/08,14/08 и 
60/09), начелник Општинске управе Бор, уз сагласност 
Општинског већа општине Бор, донео је 
 

П Р А В И Л Н И К 
о изменама  Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Бор 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 
15/2013),  члан 21. мења се и гласи: 
 „У Општинској управи се систематизује укупно 
110 радних места и то са високом спремом  45,  са вишом 
20, са средњом 30, КВ радника 6 и са основном школом 
9, без постављених лица.  
Систематизација радних места садржи пo извршиоцима: 
 - помоћника председника Општине: 3 
 - начелника одељења, односно службе: 7 
         - радника са ВСС: 59 
 -радника са ВШС:19 
 -радника са ССС: 64 
 -КВ радника: 6 
 -радника са нижом стручном спремом: 40.„ 
 

Члан 2. 
У члану 28. код радног места под бројем 4/69. 

„Послови јавних набавки“ у делу који се односи на број 
извршилаца, број:“2“ замењује се бројем:“1“. 
 
 

Члан 3. 
У члану 31. код радног места под бројем 7/116. 

„Послови умножавања материјала“ услови за обављање 
мењају се и гласе: 
 
УСЛОВИ: Основна школа или КВ радник 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
У Бору, 12.02.2014. године;                              
Број: 110-1/2014-III 
                                                              

                                                              НАЧЕЛНИК,                                                                                         
                                                               Љубинка Јелић,с.р.   
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