
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   II БРОЈ:  5 
13. ФЕБРУАР  

2019. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
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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, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 

града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 

бр. 18/2018),  градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

града Бора  за 2019.годину («Службени лист града Бора» 

бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 

Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 

позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 

резерва”, одобравају се средства у износу од  1.787.548 

динара, Градској управи града Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 

5.1.-Градска управа града Бора, Програма 17 – 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, на 

следећи начин: 

Утврђује се Пројекат - 0501-П6- Пројекат: 

Инвестиционо одржавање крова ОШ „Вук Караџић“, 

Машинско-електротехничке школе (зграда), Вртић 

„Дечија радост“, ОШ „Ђура Јакшић“ Кривељ-

подручно одељење Бучје, ОШ „Петар Радовановић“ 

Злот, функција 430-Гориво и енергија, са позицијама, 

економским класификацијама и износима: 

* 220 - 1- 444 - Пратећи трошкови задуживања - 349.297 

динара, 

* 220 - 2- 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова 

- 100.000 динара и  

* 220 - 3 -511 - Зграде и грађевински објекти -1.338.251 

динара. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе и архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе Градске управе 

Бор, потребно је обезбедити средства  за трошкове по 

окончаној ситуацији број 05/16 од 04.04.2016.године и по 

основу рачуна број 05-1/16 од 

20.10.2016.године(Грађевинско-занатско и услужно 

друштво „НЕИМАР-ГРАД“ доо Београд), за парничне 

трошкове, трошкове настале у току спровођења 

извршења, накнаде за извршитеља и камате, које је 

Управа за трезор дана 25.01.2019.године скинула 

принудном наплатом са рачуна буџета града Бора (по 

извршном решењу 225-И.ИВ- 357/2018).  

Обзиром да средства за овe наменe нису 

планирана Предлогом Финансијског плана Градске 

управе  Бор за 2019.годину, а самим тим ни  Одлуком о 

буџету града Бора за 2019.годину, без предлога Одељења 

за финансије Градске управе Бор, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од 1.787.548 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 91/ 2019-II 

У Бору, 31.01.2019. године 

                                                                              

   Градоначелник,    

                     Александар Миликић, 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, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 

града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 

бр. 18/2018),  градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

града Бора  за 2019.годину («Службени лист града Бора» 

бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 

Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 

позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 

резерва”, одобравају се средства у износу од 580.000 

динара, Градској управи града Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 

5.1.-Градска управа града Бора, Програма 15 – Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска класификација - 

0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функција 130 - Опште јавне услуге, на 

позицију  198 и  економску  класификацију  423 - Услуге 

по уговору. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе и архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одељење за финансије Градске управе Бор 

поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће 

буџетске резерве, на основу исказане потребе Градске 

управе Бор, за  ангажовање шест лица по Уговору о 

привременом и повременим пословима на озакоњењу 

објеката у Одељењу за урбанизам, грађевинске, 

комуналне, имовинско-правне и стамбене односе.   

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму Предлогом Финансијског 

плана Градске управе  Бор за 2019.годину, а самим тим 
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ни  Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, 

користити средства текуће буџетске резерве у износу од 

580.000 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 47/2019-II 

У Бору,  05.02.2019. године 

                                      

                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК,  

                    Александар Миликић, 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, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 

града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 

бр. 18/2018),  градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

града Бора  за 2019.годину («Службени лист града Бора» 

бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 

Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 

позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 

резерва”, одобравају се средства у износу од 41.000 

динара, Градској управи града Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 

5.1.- Градска управа града Бора, Програма 14 – Развој 

спорта и омладине, Програмска класификација - 1301-

0005 - Спровођење омладинске политике, функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, на позицију  186 и  

економску  класификацију  423 - Услуге по уговору. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе и архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе члана Градског 

већа града Бора потребно је обезбедити  средства за 

реализацију активности: Унапређење окружења за младе, 

социјална инклузија младих, интеркултурни дијалог, 

развој толеранције/едукативно креативне радионице за 

младе(обавеза из 2018.године). 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Предлогом Финансијског плана Градске 

управе  Бор за 2019.годину, а самим тим ни  Одлуком о 

буџету града Бора за 2019.годину, без предлога Одељења 

за финансије Градске управе Бор, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од 41.000 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 99/2019-II 

У Бору, 07.02.2019. године 

                                      

                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                   Александар Миликић, с.р. 

 

 

 Утврђено је да је у Правилнику о изменама 

Правилника  о организацији  и  систематизацији радних 

места у Општинској управи, Општинском правобранила-

штву, стручним службама и посебним организацијама 

општине Бор објављеном у ''Службеном листу града 

Бора'', бр. 2/19, направљена техничка грешка, па се на 

основу члана 7. став 2. Одлуке о објављивању 

општинских прописа и других аката и о издавању 

''Службеног листа општине Бор'' (''Службени лист 

општине Бор'' број: 1/07) даје  

 

 

И С П Р А В К А 

 

 У члану 7. и члану 8. Правилника уместо броја: 

''28'', треба да стоји број: ''29''. 

 

 

Редакција ''Службеног листа града Бора'' 
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ИЗДАВАЧ: Град Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140 

ТЕЛЕФОНИ:  Редакција 423 255 лок. 140;  Служба претплате 423 255 лок. 149 

УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа града Бора, 

позив на број 97  17-027 

ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 


