
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 – други ребаланс 

 

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

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

управа града Бора – Одељење за финансије спровело је јавну расправу. Јавна 

расправа о Нацрту одлуке одржала се од 25.11.2019. до 09.12.2019. 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 06.12.2019. 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 и начелник Одељења за финансије.  

У току трајања јавне расправе пристигли су следећи предлози и сугестије на 

Нацрт одлуке.  

Дана 26.11.2019. године Председник Синдикалне организације Градске 

управе Бор, Радисав Филиповић, обратио се Градоначелнику и Начелнику градске 

управе предлогом, да се у Нацрт одлуке о буџету уврсти износ до неопорезивог 

износа од 9.784,00 динара на позицију која се односи на новчану честитку деци 

запослених до 15 година старости у складу са Законом. Даље је наведено да је овај 

предлог је дат због изузетно лошег материјалог стања запослених у Градској 

управи. 

Затим је дана 02.12.2019. године достављен Предлог који је поднело ЈКП 

„3.Октобар“ Бор. Захтев се односи на прерасподелу већ тражених средстава у 

износу од 2.000.000,00 динара, односно Нацртом одлуке је захтевано 

распоређивање недостајућих средстава на позицију 70, економску класификацију 

423, а сад је упућена примедба да је потребно износ на позицији 70 умањити за 

износ од 700.000,00 динара и прерасподелити на позицију 72 економску 

клаификацију 421. Наведено је да је измена неопходна због повећаног обима посла, 

одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће на површинама јавне 

намене, све због временских прилика које изискују рад до краја године. 



Након тога је дана 03.12.2019. године достављен предлог О.Ш „Бранко 

Радичевић“. Упућена је примедба да се средства на позицији 147, економска 

класификација 4224 - Трошкови путовања ученика, са планираних 150.000,00 

динара увећају за 25.000,00 што би износило 175.000,00 динара док средства на 

позицији 147, економска класификација 4727 - Накнаде из буџета за образовање са 

планираних 150.000,00 динара је потребно умањити за износ од 35.000,00 динара, 

што би износило 115.000,00 динара. Школа је навела да је дошло до већих 

одступања која се нису могла предвидети унапред, јер се ради о спортским 

такмичењима за која се не може знати колико ће се ученика даље пласирати на 

такмичење, а од чега зависе и даљи трошкови путовања ученика и наставника. 

Дана 04.12.2019. године достављен предлог О.Ш „Станоје Миљковић“ 

Брестовац. Захтев се односи на прерасподелу већ тражених средстава и то: средства 

на позицији 147, економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, које је потребно 

умањити за 21.000,00 динара, а увећати економску класификацију 4151- Накнаде 

трошкова за запослене. Средства на позицији 147, економску класификацију 4221 – 

Трошкови службених путовања у  земљи умањити за износ од 8.000,00 динара, а 

увећати економску класификацију 4222 - Трошкови службених путовања у 

иностранству. Средства на позицији 147, економска класификација 4233- Услуге 

образовања и усавршавања запослених умањити за износ од 7.000,00 динара, а 

увећати економску класификацију 4219 – Остали трошкови. Средства на позицији 

147, економска класификација 4243 умањити за износ од 10.000,00 динара, а 

увећати економску класификацију 4151 – Накнаде трошкова за запослене. 

Недостајућа средства нису уочена приликом израде измене и допуне Одлуке о 

буџету Града бора за 2019. годину. 

Затим је дана 06.12.2019. године достављен Предлог који је поднео Музеј 

рударства и металургије „Бор“. Упућен је захтев да се испланирају средства за 

Пројекат „Амбијентална целина Гордане Каљаловић и Ђорђа Одановића Месечева 

соба“ увећати за износ од 450.000,00 динара. Средства су одобрена од стране 

Републике Србије, Министарства културе и информисања, на име наведеног 

пројекта аплицираног од стране Музеја рударства и металургије. 

Број: 400-1-185/2019-III/04 

У Бору, 09.12.2019. године 

                                                                      Начелник Одељења за финансије 

                                                                          

                                                                  Зорана Гајић 

                                                                                           


