
На основу члана 40. и члана 96. Статута града Бора („Службени лист града Бора’’, 

бр. 3/19), члана 28. Одлуке о јавним расправама („Службени лист града Бора’’, бр. 

8/19) и других аката сачињава се следећи 

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину 

 

У поступку припреме Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 

Бора за 2019. годину, (у даљем тексту: Нацрт одлуке), Градска управа града Бора – 

Одељење за финансије спровело је јавну расправу. Јавна расправа о Нацрту одлуке 

одржала се од 31.5.2019. до 14.6.2019. године. Програм јавне расправе о Нацрту 

одлуке са Нацртом одлуке објављен је на сајту града Бора. Примедбе и сугестије 

достављале су се Градској управи града Бора - Одељењу за финансије на е-mail 

finansije@bor.rs и поштом на адресу Градска управа града Бора, Ул. Моше Пијаде 3. 

Нацрт одлуке представљен је на отвореном састанку у форми округлог стола, који 

је одржан 11.6.2019. године, са почетком у 10,00 сати у сали број 2 у згради града 

Бора. Састанку на коме је извршена презентација Нацрта одлуке присуствовали су 

чланови Градског већа, помоћник Градоначелника, начелница Градске управе, 

начелник Одељења за финансије, представници медија.  

До дана састанка Одељењу за финансије није пристигао ни један предлог ни 

сугестија на Нацрт одлуке. Након тога достављене су следеће примедбе и сугестије.  

Дана 13.6.2019. године достављен је Предлог који је поднело Друштво 

младих истраживача Бор, Планинарско смучарско друштво Црни врх и Удружење 

Вилаге а односи се на сугестију да би презентација Нацрта одлуке требала бити на 

самом почетку јавне расправе. Такође је предложена измена у оквиру Пројекта 

постављања туристичке сигнализације, односно увећање планираних средстава за 

износ од 100.000,00 динара. 

Истог дана преко писарнице Градске управе Бор достављен је предлог који 

је поднео директор Музеја рударства и металургије „Бор“ а односи се на 

прерасподелу средстава унутар апропријације. 

Затим је дана 14.06.2019. године достављен предлог који су доставили 

Председник МЗ „Бучје“, Председник Планинарско смучарског друштва Црни врх, 

Председник МЗ „Кривељ“, Директор Туристичке Организације „Бор“ и Председник 

МЗ „Лука“ а односи се на санацију пута на КП 10117 КО Бучје (пут ка Столу). 

У току дана је достављен и предмер и предрачун радова за уређење терена 

око објекта ППОВ Металург у Бору као предлог који је дао Димитриевски Радован 

из ЈКП „Водовод“ Бор, предлог није прослеђен на прописаном обрасцу. 



Дана 14.06.2019. године на емаил адресу finansije@bor.rs достављен је и 

предлог који је достављен у форми текст – поруке коју је проследила Ирена 

Богдановић, у којој се указује на потребу асфалтирања прилаза зградама 9. бригаде 

од  потеза кафане „Ракија и мезе“ до зграде број 13 (враћање улице у првобитно 

стање након радова ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Топлана“ Бор). 

Након завршетка јавне расправе односно 15.06.2019. године достављен је 

предлог допуне Нацрта одлуке који је доставила Радмила Лежаић овлашћени 

управник стамбене јединице зграде 9. бригаде бр 11, који због достављања након 

истека рока за јавну расправу није разматран. 

Број: 400-1-103/2019-III/04 

У Бору, 27.06.2019. године 

                                                                      Начелник Одељења за финансије  

                                                                          

                                                                  Зорана Гајић 
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