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На основу члана 137. и члана 138. став 2. Закона 

о спорту (''Службени гласник РС'', бр.24/2011 и 99/2011-
др. закон), члана 65. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.7/2008 и 3/2013) и члана 11. 
Одлуке о суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.6/2011, 13/2012 и 2/2014), Председник  општине 
Бор, донео је 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, 
КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 
СУФИНАНСИРАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о условима, критеријумима, 
начину и поступку суфинансирања у области спорта 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.4/2014), 
у члану 15. после става 5. додаје се нови став 6.  који 
гласи: 

''У изузетним случајевима, Председник 
општине задржава дискреционо право да одобри исплату 
из нераспоређених средстава до расположивог износа, за 
додатно суфинансирање спортских организација по 
ванредним захтевима, које се такмиче у спортским 
гранама од значаја и традиције за град, односно село, а 
којима се подстиче бављење спортом деце и омладине, 
као и масовност спорта.'' 

 
 Досадашњи став 6. постаје став 7. 
 
 

Члан 2. 
 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
 
Број: 401-286/2014-II 
У Бору, 13.03.2014. године. 

 
 

О П Ш Т И Н А    Б О Р 
    

 
  ПРЕДСЕДНИК, 

  Саша Вукадиновић, с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. став 2. и 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), 
без предлога Одељења за финансије,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  1.526.159,00 динара, за 
финансирање трошкова изборне кампање 2014.године- 
према листама и мандатима (једнаки износи 
подносиоцима изборних листа и једнаки износи по 
мандату), обзиром да такви трошкови нису планирани 
Одлуком о буџету општине Бор за 2014.годину. 

За износ средстава од  1.526.159,00 динара 
смањује се план  позиције број 32-Текућа резерва који 
уместо затечених «2.232.201,00» динара,  износи 
«706.042,00» динара, а повећава се план позиције број 12 
за економскоу класификацију 481-“Дотације-средства за 
финансирање политичких странака”, у оквиру раздела 1-
«Скупштина општине Бор» за функцију 110-„Извршни и 
законодавни органи, фискални и спољни послови“ и 
уместо планираних  «2.600.000,00 » динара износи  
«4.126.159,00» 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- 250 / 2014-II 
У Бору, 04.март  2014. године 

      
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

      Саша Вукадиновић, с.р. 
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