
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 буџету града Бора за 2020. 

годину 

У поступку припреме Одлуке јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Бора за 

2020. 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 

02.12.2019. до 16.12.2019. 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 13.12.2019. 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, начелник Градске управе града Бора и 

начелник Одељења за финансије.  

Званично, своје присуство на јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету, потврдили су: 

Удружење родитеља „Бебиронче“ - Милован Матовић, Удружење ГД Гљиварка – Жаклина 

Радуловић, ЈКП „3.Октобар“ – директор Далибор Орсовановић, Друштво младих истраживача 

Бор – председник Драган Ранђеловић и Топлица Марјановић и Грађанска читаоница Европа – 

Звонко Дамњановић. 

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

одлуке:  

 Дана 25.11.2019. године, Директор ЈКП „3.Октобар“ Бор Далибор Орсовановић 

обратио се Начелници градске управе молбом број 1467 од 25.11.2019. године (наш број идк. 

бр. 6223 од 25.11.2019. године), која се односи на планирање новчаних средстава за израду 

пројектне документације и извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и одводне 

канализације на Прихватилишту за смештај паса луталица у Бору. 

Предлог није било могуће прихватити. 

Затим се дана 26.11.2019. године, Директор ЈКП „3.Октобар“ Далибор Орсовановић 

обратио Начелници градске управе дописом број 1468 од 25.11.2019. године (наш број идк. бр. 

6244 од 26.11.2019. године), да се приликом израде буџета за 2020. годину предвиде средства  

за опремање и рад „Регионалног прихватилишта за напуштене псе и мачке“.  

Предлог није било могуће прихватити. 

Дана 05.12.2019. године Председник савета МЗ „Горњане“, обратио се Начелнику 

одељења за финансије предлогом број 66 од 05.12.2019.године (наш број идк.бр. 6432 од 

05.12.2019. године ), да се у Нацрт Одлуке о буџету определе средства за замену столарије на 
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основним школама у селу Горњане, сеоској амбуланти Горњане, сређивање сале дома културе 

у Горњану и израда мокрог чвора у Дому. 

Предлог је прихваћен делимично и Одлуком о буџету за 2020. годину су 

планирани Радови на текућем одржавању плафона вишенаменске сале у Дому културе 

МЗ "Горњане". 

Дана 06.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта 

одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк. бр. 6481 од 06.12.2019. године), 

директор Економско–трговинске школе Бор Светлана Радосављевић је доставила примедбу 

која се односи на додатна средства за остале опште услуге – осигурање ученика. 

Након консултација са чланом Градског Већа задуженим за образовање дошло се 

до закључка да је ово превазиђено на други начин и да нема потребе за додатним 

планирањем. 

Дана 09.12.2019. године в.д. Директор Бизнис инкубатор центра Радоица Траиловић, 

обратио се Одељењу за финансије дописом број 235 од 09.12.2019.године (наш број идк.бр. 

6509 од 09.12.2019. године ), да се у Нацрт одлуке о буџету определи  субвенција за бруто 

зараде радника, накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, утрошену 

електричну енергију, јубиларну награду, услуге водовода и канализације, одвоз отпада, 

фиксну телефонију, мобилну телефонију, осигурање запослених, осигурање зграда, трошкове 

службених путовања, канцелариски материјал, бензин, хемијска средства за чишћење, 

медијске услуге, судске таксе, интернет услуге, камата за електричну енергију, радио 

телевизијска претплата и субвенција за службено возило. 

Предлог је прихваћен делимично и Одлуком о буџету за 2020. годину су планиране 

субвенције за ДОО „Бизнис инкубатор центар“ Бор у износу од 6.244.044,00 динара за 

намене које су приказане у делу План расхода Одлуке о буџету. 

Истог дана 09.12.2019. године в.д. Директор ЈП „Боговина“ Наташа Јовановић, 

обратила се Одељењу за финансије захтевом број 1091 од 06.12.2019. године (наш број идк.бр. 

6511 од 09.12.2019. године), да се у Нацрт Одлуке о буџету определи субвенција за зараде 

запослених, солидарну помоћ, субвенције за електричну енергију по редовним рачунима, 

изградња хидролошког мерног профила на реци Црни Тимок и израда елабората о резервама 

подземних вода. 

Предлог није било могуће прихватити. 

Такође дана 09.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину  број 6720 од 09.12.2019. године (наш број 

идк.бр. 6524), директор ЈКП „Топлана“ Бор Симић Милутин је доставио примедбу која се 

односи на субвенцију за ремонт погона, угаљ и изолацију магистралних водова. Након тога је 

достављена пренамена за угаљ, шамотирање чеоног озида котла VK1, клапне, зраду за избегла 

лица и струју. 
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Предлог је прихваћен узимајући у обзир да се износ субвенције није променио и 

није утицао на повећање износа тако да је пренамена прихваћена. 

Истог дана 09.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину број 1545/5 од 09.12.2019. године (наш 

број идк.бр. 6525 од 09.12.2019. године), Директор ЈКП „3.Октобар“ Бор, Далибор 

Орсовановић, доставио је примедбу која се односи на услуге одржавања чистоће у граду и 

насељима у граду Бору, услуге уређења и одржавања паркова, зелених и рекрационих 

површина и поправка реквизита, зоохигијена, летње одржавање локалних и некатегорисаних 

путева, зимско одржавање путева на територији Града Бора, набавка добара - сепарисана 

камена дробина гранулације од 4 до 8 за посипање локалних и некатегорисаних путева и 

набавку добара – материјали за посебне намене – набавка соли за зимско одржавањ путева. 

Предлог је делимично усвојен, односно за све намене су износи планирани али не 

у предложеним износима, већ у износима које су предложиле стручне службе Градске 

управе града Бора задужене за реализацију тих послова.           

 На прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта Одлуке о буџету Града 

Бора за 2020. годину број 1545/6 од 09.12.2019. године (наш број идк.бр. 6517 од 09.12.2019. 

године), Директор ЈКП „3.Октобар“ Бор Далибор Орсовановић, доставио је примедбу која се 

односи на набавку судова за смеће и набавку новог камиона за одвожење отпада са дивљих 

депонија.    

Предлог је прихваћен узимајући у обзир да се износ субвенције није променио и 

није утицао на повећање износа тако да је пренамена прихваћена. 

Дана 10.12.2019. године директор ЈКП за стамбене услуге „Бор“ Славиша Фришковић, 

обратио се Начелнику Одељења за финансије предлогом број 7329/2 од 10.12.2019. године 

(наш број идк.бр. 6539 од 10.12.2019. године), да се у Нацрт Одлуке о буџету за 2020. годину 

предвиде средства за суфинансирање зграда за одржавање фасада са унапређењем енергетске 

ефикасности. 

Предлог је прихваћен. 

Истог дана, 10.12.2019. године, Љиљана Марковић Луковић из Одељења за привреду и 

друштвене делатности - Канцеларија за заштиту животне средине је доставила допуну 

предлога финансијског плана буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину 

Одељењу за финансије, број 501-сл/19-III-02 од 10.12.2019. године, којим су захтевана 

средства за израду пројекта санације и рекултивације градске депоније комуналног отпада и 

израду и спровођење пројекта Парцелације КП 4400/11 КО Бор, која се односи на трансфер - 

станицу, центар за рециклажу, градску депонију комуналног отпада и приступни пут, 

рачунајући и трошкове катастарских услуга. 

Предлог је прихваћен. 
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Следећег дана, 11.12.2019. године, Помоћник Градоначелника Никола Марић је упутио 

допуну предлога финансијског плана Градоначелнику и Начелнику Одељења за финансије 

(наш број идк. бр. 6583 од 11.12.2019. године),  којом је захтевао додатна средства за пружање 

примарне здравствене заштите финансирањем 3 стоматолошке сестаре/техничара, 1 доктора 

медицине и куповином санитетског возила. 

Предлог није било могуће прихватити. 

Дана 12.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта 

Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину  (наш број идк. бр. 6622 од 12.12.2019. године), 

в.д. директора Музеја рударства и металургије „Бор“ Небојша Димиријевић доставио је 

примедбу која се односи на поклоне за децу запослених и средства за текуће поправке и 

одржавање. 

Предлог је делимично прихваћен односно део који се односи на планирање 

средстава за новчане честитке запослених, остатак захтева није прихваћен. 

Истог дана, 12.12.2019. године, НВО Алтернатива Бор је мејлом доставила предлоге за 

Нацрт Одлуке о буџету за 2020. годину који се односи на: увођење ЈКП контрола на 

старобањском путу, постављањем шест контејнера (четири код старобањског моста и два на 

50 м од те локације), урачунати петнаест мањих канти које би биле постављене у парк музеју 

у центру града. У делу Црновршке пруге, направити клупе и летњиковце за излете као и 

расвета на одређеним деловима стазе где је то могуће. 

Предлог је делимично прихваћен односно део који се односи на послове које могу 

да обаве Јавно комунална предузећа. 

Дана 12.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста Нацрта 

Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк.бр. 6632 од 12.12.2019. године), 

члан Градског већа  Игор Јанковић, доставио је примедбу која се односи на подршку 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Израду Геомеханичког 

елабората за потребе пројектовања и изградње балон хале у склопу одмаралишта Савача, 

израду главног пројекта и пратеће техничке документације за изградњу балон хале у склопу 

одмаралишта Савача, санацију просторија ОФК „Слатина“ у Слатини и накнаду за 

прикључење објекта Стрељане на дистрибутивни систем електричне енергије. Организација 

саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре: Набавка парковских и дечијих реквизита, 

осветљење дечијих и спортских игралишта (игралиште код објекта ЛИДЛ, МЗ Младост и 

игралиште у 5. месној, МЗ Младост). 

Предлог је већим делом прихваћен и то део који се односи на на подршку 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, набавку парковских и 

дечијих реквизита, осветљење дечијих и спортских игралишта али и и накнаду за 

прикључење објекта Стрељане на дистрибутивни систем електричне енергије. 

Такође дана 12.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину  број 2485/2019 од 12.12.2019. године 
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(наш број идк. бр. 6623 od 12.12.2019. године), Бојана Длбокић Дубочанин је доставила 

примедбу која се односи на радове на санацији пода у малој сали Установе спортски центар 

"Бор“, како би се побољшали услови за одвијање спортских активности. 

Предлог је прихваћен. 

Истог дана, 12.12.2019. године, Координатор Канцеларије за заштиту животне средине 

Љиљана Лекић је упутио предлог финансијског плана Начелнику Одељења за финансије,  број 

501-294/2019-III-02 од 12.12.2019. године (наш број идк. бр. 6624 од 12.12.2019. године), којим 

су захтевана средства  за набавку две мерне станице / уређаја за контролу квалитета ваздуха 

(анализатор сумпордиоксида и анализатор суспендованих честица и израда софтвера са 

одговарајућом ИТ опремом који би умрежавао, анализирао, објављивао и информисао грађане 

подацима о тренутном стању квалитета ваздуха у граду Бору. 

Предлог је прихваћен. 

Дана 13.12.2019. године, Директор ЈКП „Водовод“ Бор Павић Горан, обратио се 

Начелници Одељења за финансије дописом број 3281/2 од 13.12.2019. године (наш број идк. 

бр. 6644 од 13.12.2019. године), да се приликом израде буџета за 2020. годину предвиде 

средства за Израду пројектно-техничке документације за постројење ППОВ Бор II I фаза са 

геодезијом, идејно решење, израду пројектно - техничке документације водоснабдевања МЗ 

Бучје са геодезијом ИДР, ПГД, ПЗИ и израду пројектно - техничке документације  II фаза 

водоснабдевања МЗ Метовница са геодезијом ИДР, ПГД, ПЗИ . 

Предлог није било могуће прихватити. 

Такође, истог дана 13.12.2019. године, Директор ЈКП „Водовод“ Бор Павић Горан, 

обратио се Начелници Одељења за финансије предлогом за буџет 2020. године број 3283/3 од 

13.12.2019. године (наш број идк.бр. 6650 од 13.12.2019.године), за израду пројектно – 

техничке документације за инвестиционо одржавање јавне расвете на територији града Бора и 

текуће и инвестиционо одржавање јавне расвете на територији града Бора. 

Предлог је прихваћен. 

Дана 13.12.2019. године, Директор ЈКП „Водовод“ Бор Павић Горан, обратио се 

Начелници Одељења за финансије захтевом за измену Нацрта одлуке о буџету за 2020. годину 

број 3280/1 од 13.12.2019. године (наш број идк.бр. 6651 од 13.12.2019. године), за регулисање 

дуга за електричну енергију на основу Споразума о регулисању дуга за електричну енергију 

насталог на комерцијалном снаабдевању од 02.12.2019. године. 

Предлог није било могуће прихватити, износ који је планиран нацртом Одлуке о 

буџету за ове намене остаје на истом нивоу. 

 Дана 13.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк. бр. 6647 од 13.12.2019. 

године), члан Градског већа за област омладине и пројекте, Срећко Здравковић доставио је 
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примедбу која се односи на истраживање и анализу степена инклузије, толеранције и 

дискриминације особа са инвалидитем, истраживање и анализу безбедности младих у 

саобраћају, на интернету од вршњачког насиља и истраживање и анализу и потреба и 

интереса ученика и послодаваца – шта је послодавцима важно при упошљавању новог кадра, а 

какву представу имају млади о потребама послодаваца - паралелно истраживање послодавца и 

средњошколаца о перепцији тржишта, као и пословима компетенцијама младих.  

Предлог није било могуће прихватити, износ који је планиран нацртом Одлуке о 

буџету за ове намене остаје на истом нивоу. 

Истог дана 13.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк.бр. 65647 од 13.12.2019. 

године), члан Градског већа за област омладине и пројекте, Срећко Здравковић доставио је 

примедбу која се односи на оснаживање младих да се баве еколошким темама и 

зажтитомживотне средине / едукативне радионице и акције за младе, оснаживање активизма и 

повећање мобилности младих на селу и организовање едукативно саветодавних радионица за 

младе (психолошко саветовање за младе, едукативне радионице и вежбе концентрације и 

развоја креативних идеја). 

Предлог није било могуће прихватити, износ који је планиран нацртом Одлуке о 

буџету за ове намене остаје на истом нивоу. 

 У току јавне расправе достављен је предлог финансијског плана за 2020. годину који је 

доставила балетска школа „Лујо Давичо“ – издвојено одељење у Бору. 

Предлог је прихваћен. 

У току јавне расправе достављен је предлог финансијског плана за 2020. годину за 

Пројекат „Приступ развоју ромске деце у раном узрасту за побољшање социјалне 

укључености и борбе против дискриминације“ који се састоји од донација од међународних 

организација. 

Предлог је прихваћен. 

Такође, у току јавне расправе достављен је предлог финансијског плана за 2020. годину  

по Уговору о донацији - Канцеларија Уједињених нација за пројекат UNOPS број 401-

843/2019 од 21.11.2019. године. Пројекат UNOPS – Swiss PRO – програм донације на веб 

порталу „Мој предмет“ који се састоји од општих прихода и примања буџета и донација од 

међународних организација. 

Предлог је прихваћен. 

У току јавне расправе, достављен је предлог који се односи на Пројекат „Ватрогасна 

служба у прекограничној сарадњи „ број РОРС – 375 који се састоји од општих прихода и 

примања из буџета и донација од иностраних земаља. 

Предлог је прихваћен. 
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Дана 13.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта 

Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк. бр. 6673 од 13.12.2019. године), 

члан Градског већа Милена Станојковић Кожовић, доставила је примедбе које се односи на: 

Радове на текућем одржавању тоалета у Народној библиотеци, радове на текућем одржавању 

галерије Музеја рударства и меалургије – стална поставка, радове на текућем одржавању 

галерије Музеја рударства и металургије, јачање културне продукције (дотације осталим 

невладиним организацијама и удружењима), рад националних савета националних мањина, 

накнада за рад стручне комисије за информисање и штампање билтена поводом дана града.  

Предлог је делимично прихваћен односно део који се односи на јачање културне 

продукције (дотације осталим невладиним организацијама и удружењима), рад 

националних савета националних мањина, накнада за рад стручне комисије за 

информисање и штампање билтена поводом дана града. 

Такође дана 13.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк.бр. 6681 од 13.12.2019. 

године), члан Градског већа Тамара Пауновић доставила је примедбе које се односи на 

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање за 1) куповину једног новог доставног 

возила типа Caddy 4 Maxi kombi Trendline 4 Motion, 2.) Израду хидроизолације крова 

обданишта Црвенкапа, 3.) извођење молерско – фарбарских радова у обданишту Бошко Буха, 

4.) уређење степеништа и прилаза ПУ „Бамби“, постављање и  замена бехатон плоча: „Дечија 

радост“, „Бошко Буха“, „Бамби“ и „Црвенкапа“, 5.) Санација ограда вртића „Бамби“, „Бошко 

Буха“, Дечија радост“, „Црвенкапа“ и постављање ограде „Нови градски центар“. Текуће 

одржавање тоалета у обданишту Црвенкапа . Програм 9 – Основно образовање, Школа 

3.Октобар: 1.) Текуће одржавање подова  О.Ш. „3.Октобар“- постоји мера Агенције за 

безбедност и здравље на раду из 2017. године да се подови замене, 2.) просторија 

Инвестиционо одржавање фасаде зграде  и фискултурне сале О.Ш.“3.Октобар“, 3.) Текуће 

одржавање школе .“3.Октобар“, Потребно је додати средства за куповину још 60 клупа и 120 

столица, како би све учионице имале нове клупе и столице. Школа „Душан Радовић“ – 1.) 

Текуће одржавање просторија у делу спортских објеката О.Ш.“Душан Радовић“, 2.) 

Асфалтирање игралишта, платоа и тротоара у дворишту, Школа „Вук Караџић“ 1.) Текуће 

одржавање подова у О.Ш. „Вук Караџић“, 2.) Асфалтирање дворишта и игралишта школе. 

Школа „Станоје Миљковић“ 1.) Текуће одржавање санитарног чвора и крова у О.Ш. 

„Станоје Миљковић“ Брестовац – подручно одељење у Шарбановцу, 2.) Средства за 

завршетак радова на фискултурној сали у Брестовцу, 3.) Текуће одржавање фасаде  крова  

школе у Метовници, 4.) Текуће одржавање фасаде  и крова  школе у Метовници, 5.) 

одржавање фасаде и крова школе у Брестовцу, 6.) Текуће одржавање фасаде  и крова  школе у 

Шарбановцу, Школа „Петар Радовановић“ – Постављање видео надзора у школи, Школа 

„Ђура Јакшић“ – Инвестиционо одржавање фасаде фискултурне сале школе у Кривељу, 

Музичка школа „Миодраг Васиљевић“ – Потреба за куповином инструмената за одржавање 

наставе: Два електрична клавира Yamaha YDP,  два кларинета Yamaha YCL, две виолине. 

Потреба свих основних школа: Средства за куповину ормарића, набавка школских табли, 

куповина рачунарске опреме, средства за куповину уџбеника.  
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Програм 10– Средње образовање: Економско –  трговинска школа: 1.) Пројекат за 

изградњу фискултурне сале, 2.) Текуће одржавање подова још једног дела школе, 3.) Замена 

улазних врата наставничке канцеларије 4.) Због потребе извођења практичне наставе 

неопходно је увећати позиције финансијског плана за материјал за образовање и здравствену 

заштиту. Техничка школа – Текуће одржавање подова у припремној просторији и просторији 

Лабораторијама 1 и 2. Потреба свих средњих школа: Куповина школских клупа  и столица. 

Предлог је делимично прихваћен односно део који се односи на куповину једног 

новог доставног возила типа Caddy 4 Maxi kombi Trendline 4 Motion, Израду 

хидроизолације крова обданишта Црвенкапа, постављање ограде „Нови градски 

центар“, Текуће одржавање санитарног чвора и крова у О.Ш. „Станоје Миљковић“ 

Брестовац – подручно одељење у Шарбановцу, Текуће одржавање фасаде  крова  школе 

у Метовници, куповином инструмената за одржавање наставе: Два електрична клавира 

Yamaha YDP,  два кларинета Yamaha YCL, две виолине, за куповину ормарића за 

основне школе, средства за куповину уџбеника.  

 У току јавне расправе достављена је допуна предлога финансијског плана Буџетског 

фонда за пољопривреду Бор за 2020. годину који се састоји од средстава из буџета и додатних 

средстава. 

Предлог је прихваћен. 

Дана 13.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта 

Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк. бр. 6677 од 13.12.2019. године), 

члан Градског већа Игор Јанковић, доставио је примедбу која се односи на Услугу стручног 

надзора у посупку реализације Пројекта за извођење радова на реконструкцији и доградњи 

непокретности на потесу Селиште – објекат стрељане. 

Предлог је прихваћен. 

Истог дана, 13.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк. бр. 6671 од 13.12.2019. 

године), Маријана Миловановић  испред ДОО „ММ БОНЕД“Бор, доставила је примедбу која 

се односи на увођење партије за месечно праћење и извештавање о раду Скупштине и 

скупштинских тела путем локалних штампаних медија - објављивање прилога, као и месечно 

праћење и извештавање о раду Скупшине и скупштинских тела путем интернет портала и 

увођење месечног извештавања о раду органа код Градоначелника у локалним штампаним 

медијима – објављивање прилога, као и месечно извештавање о раду органа код 

Градоначелника путем Борских интернет портала. 

Предлог није било могуће прихватити. 

Дана 13.12.2019. године Директор ЈКП за стамбене услуге „Бор“ Славиша Фришковић, 

обратио се Начелнику градске управе и Начелнику Одељења за финансије предлогом допуне 

Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину  број 7429/2 од 11.12.2019. године (наш број идк. 

бр. 6664 од 13.12.2019. године ), да се у Одлуци о буџету предвиде средства за куповину 
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специјалног возила „Паук“ за одвоз неправилно паркираних возила, информатички софтвер за 

праћење и реализацију послова „Паркинг сервиса“ и уређаји за контролу паркирања  8ПДА) 5  

ком. И штампачи са термалном линијом штампме 5 комада. 

Предлог је прихваћен. 

Такође дана 13.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину број 2007 (наш број идк. бр. 6666 од 

13.12.2019. године), директор ОШ „3.Октобар“ Бор Снежана Савићевић, упутила је предлог 

измене буџета за 2020. годину Начелнику одељења за финансије. Примедба се односи на 

трошкове текућег одржавања објеката, а за потребе замене постојећег осветљења у холу 

школе. 

Предлог је прихваћен. 

Дана 13.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта 

Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину број  (наш број идк. бр. 6684, 6685, 6686 од 

13.12.2019. године), члан градског већа Данијел Алексић упутио је  примедбе које се односе на 

израду пројектно – техничке документације за изградњу зип лајн инсталације, израду 

пројектно – техничке документације за изградњу Кеја на Злотској реци и радове на обнови 

спомен обележја у Злоту. 

Предлог је делимично прихваћен односно део који се односи на израду пројектно – 

техничке документације за изградњу зип лајн инсталације. 

Истог дана 13.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину број  (наш број идк. бр. 6683 од 

13.12.2019. године), члан градског већа Данијел Алексић упутио је примедбу које се односи на 

набавку сирене за јавно узбуњивање; Радове и материјал за превенцију тј. санирање 

последица од елементарних непогода и уређења / чишћења корита водотокова II реда; Израду 

локалног Плана смањења ризика од катастрофа; Куповина 20 напртњача; Набавку и уградњу 

ротирајуће камере великог оптичког зума, намењене за рано откривање пожара на отвореном 

простору; Опремање јединице цивилне заштите – повереника. 

Предлог је прихваћен узимајући у обзир да се износ није променио и није утицао 

на повећање износа тако да је пренамена прихваћена. 

У току јавне расправе достављен је предлог за допуну буџета за 2020. годину (наш број 

идк. бр. 6670 од 13.12.2019. године), који је доставио др. Александар Трифуновић у име 

мештана улица Церска, Хајдук Вељкова, Борске, Иве Андрића и дела улице Доктора 

Миловановића. Предлог се односи на асфалтирање у ул. Церска као и блатњавог пута од 

обданишта Дечија Радост који спаја улицу Дринска, Церска и Иве Андрића. 

Предлог није било могуће прихватити. 



10 

 

Дана 16.12.2019. године Директор ЈКП „Водовод“ Бор Павић Горан, обратио се 

Начелнику Градске управе града Бора и Начелнику Одељења за финансије предлогом за буџет 

за 2020. годину  број 3288/2 и 3288/3 од 16.12.2019.године (наш број идк. бр. 947 и 6690 од 

16.12.2019. године), за реконструкцију фекалне канализационе мреже са извођењем радова у 

реону Чока Борулуј у Бору и за набавку камиона са корпом за рад на висини. 

Предлог је прихваћен. 

Истог дана 16.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк. бр. 6688 од 16.12.2019. 

године), члан Градског већа Милена Станојковић Кожовић, упутила је примедбу која се 

односи на јачање културне продукцје – дотације осталим невладиним организацијама и 

удружењима. 

Предлог је прихваћен. 

Такође, дана 16.12.2019. године, заменик председника МЗ „Брезоник“ Иван Раковић, 

обратио се Начелнику одељења за финансије молбом да се у буџету за 2020. годину (наш број 

идк. бр. 928 од 16.12.2019. године), испланирају средства за текуће одржавање МЗ „Брезоник“. 

Предлог је прихваћен. 

Дана 16.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта 

Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк. бр. 6717 од 16.12.2019. године), 

Друштво младих истраживача Бор – Драган Ранђеловић, упутио је примедбе да се на 

постојећи план - Спровођење урбанистичких и просторних планова дода  „ревизија“ и 

преименовати назив да гласи „Спровођење и ревизија урбанистичких и просторних планова“, 

израда пројектно – техничке документације за уређење простора, допунити прецизирањем 

уређења простора за паркове и заштитне шуме према индустријским објектима. Примедба се 

односи и на повећање средстава за одржавање јавних зелених површина и услуге уређења 

паркова, зелених и рекреационих површина и поправка реквизита. Затим, меру активне 

политике запошљавања допунити новим пројектом - стручно оспособљавање. Управљање 

развојем туризма допунити Пројектом – Реализација геолошке стазе Брестовачка бања - 

Борско језеро: уређење, обележавање. За Програм 6 – Заштита животне средине, определити 

више средстава у односу на 2019. годину. Примедбе су дате на спајање Услуге ревизије 

ЛЕАП-а (управљање заштитом животне средине и услуге ревизије (услуге по уговору), уз 

образложење да у овој групи програмских активности не могу бити набавка природних и 

вештачких ђубрива. У групи дотација еколошким невладиним организацијама, издвојити део 

дотација медијима. Израда Плана и Програма енергетске ефикасности пребацити у оквиру 

Програма 17 – Енергетска ефикасност, а све на основу Закона о ефикасном коришћењу 

енергије. Примедба за програмску активност  0401-0002 - Праћење квалитета елемената 

животне средине – у ову групу активности не могу спадати набавка цвећа и набавка 

грађевинских машина, камиона и хидрауличких платформи, већ то треба поставити на друго 

место. У Програмску активност – Управљање комуналним отпадом, убацити израду пројекта 

за санацију депоније и изградњу рециклажног центра и додати нову активност – Остале 
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активности заштите животне средине. У Програму 12 – здравствена заштита, предлажу се 

средства за реализацију сета здравствених превентивних мера из Краткорочног плана заштите 

ваздуха. Развој спорта и омладине – додати сем активности Канцеларије за младе и посебне 

активности: Организација научних манифестација. Дефинисати средства за функционисање 

канцеларије за енергетски менаџмент и енергетског менаџера и оквиру програма – енергетска 

ефикасност. Такође, у истом програму предвидети средства за субвенције стамбеним зградама 

улагањем у енергетску ефикасност зграда. 

Предлог је делимично прихваћен односно део који се односи на следеће: за 

Програм 6 – Заштита животне средине, опредељено је више средстава у односу на 2019. 

годину, а све у складу са Захтевом Канцеларије за заштиту животне средине, Плана и 

Програма енергетске ефикасности је пребачен у Програм 17 - Енергетска ефикасност, из 

програмске активности  0401-0002 - Праћење квалитета елемената животне средине – 

склоњена је набавка грађевинских машина, камиона и хидрауличких платформи; у 

оквиру програмске активности 0005 - Управљање комуналним отпадом планирана је 

Израда пројекта санације и рекултивације градске депоније комуналног отпада и 

Израда и спровођење пројеката и парцелације КП 4400/11 КО Бор која се односи на 

трансфер станицу, центар за рециклажу, градску депонију комуналног отпада , 

приступни пут и трошкови катастарских услуга; такође је планирана опрема за 

предвиђене мере и активности по Краткорочном акционом плану за заштиту квалитета 

ваздуха на територији града Бора. Код програма Развој спорта и омладине су планиране 

следеће активности: Дотације спортским омладинским организацијама, Спровођење 

омладинске политике као и остали пројекти који се у Одлуци о буџету града Бора за 

2020. године могу видети код функционалних класификација 810 и 860. Прихваћен је и 

преглед Суфинансирања града у санацији фасада на зградама у Бору. 

У току јавне расправе достављен је предлог финансијског плана за 2020. годину који се 

односи на Пројекат: „Теренска лабораторија за испитивање квалитета воде и земљишта“, који 

се састоји из средстава из буџета и средстава из осталих извора. 

Предлог је прихваћен. 

Дана 16.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрт а 

Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину број 2512/2019 од 16.12.2019. године (наш број 

идк. бр. 6735 од 16.12.2019. године), Установа Спортски центар „Бор“ – Бојана Длбокић 

Дубочанин, упутила је примедбу за додатним средствима  за израду акта по основу извршне 

контроле. 

Предлог је прихваћен. 

Дана 16.12.2019. године, председник МЗ „Лука“ Бобан Жикић, обратио се молбом да се 

у буџету за 2020. годину испланирају средства за набавку столица и столова у сали Дома 

културе и за плаћање прикључка на електричну енергију за потребе водовода МЗ „Лука“. 

Предлог је прихваћен. 
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Такође, дана 16.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину број сл./2019-III/05, Одељење за 

урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове упутило је 

примедбу за измену и допуну Плана генералне регулације градског насеља, План детаљне 

регулације колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Брестовачке реке 

са идејним решењем, катастарско – топографским планом и стратешком проценом утицаја 

плана на животну средину; План детаљне регулације интерне обилазнице за ДП IБ-37 и ДП 

IIA 146, са идејним решењем саобраћајнице и стратешком проценом утицаја плана на 

животну средину; План детаљне регулације рециклажног центра и трансфер станице, са 

Стратегијом управљања отпадом, катастарско – топографски план П – 1:500 и стратешком 

проценом утицаја плана на животну средину; Средства за експропријацију грађевинског 

земљишта; Средства за експропријацију за потребе сахрањивања; Пројекат изведеног објекта 

за потребе озакоњења топловодне мреже; Таксе за озакоњење објеката; Рад Комисије за 

планове града Бора; Израда урбанистичког пројекта за уређење простора између Зеленог 

булевара, ул. .бригаде, ул. Тимочке дивизије и средњих школа на 4. километру; Израда 

пројекта парцелације и препарцелације, увођење у посед, обележавање парцела и сл. за 

потребе експропријације; Геодетске услуге за озакоњење и за спровођење просторних и 

урбанистичких планова; Оглашавање раног јавног увида и јавног увида у медијима; Услуге 

вештачења у поступцима експропријације. 

Већи део предлога је прихваћен и средства су планирана у делу Одлуке о буџету у 

Програму 1101 и Програму 0701. 

Дана 16.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта 

одлуке о буџету Града Бора за 2020., члан Градског већа  Игор Јанковић, доставио је 

примедбу која се односи на извештај о затеченом стању за потребе озакоњења објекта за 

спорт и физичку културу у Злоту, бр.парцеле 2317 КО Злот 5. 

Предлог је прихваћен. 

Дана 16.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта 

Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину од 16.12.2019. године, члан Градског већа Тамара 

Пауновић доставила је примедбу које се односи на текуће одржавање фасаде О.Ш. „Душан 

Радовић“ у Луки. 

Предлог је прихваћен. 

Такође, дана 16.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину број 1328/1 од 16.12.2019. године Самачки 

смештај Д.О.О. Бор – директор Адријана Пуповац, упутила је примедбу за додатним 

средствима  за замену неисправне и дотрајале електроенергетске мреже, инсталације, опреме 

и уређаја у објектима I и II куле „Самачки смештај“ Д.О.О., додатна средства за израду новог 

пројекта: набавка каблова, електро материјала, као и електричних бројила за сваку стамбену 

јединицу – гарсоњеру, и обезбеђивање монофазних бројила. 
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Предлог није било могуће прихватити. 

Дана 16.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста нацрта 

Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину (наш број идк. бр. 6696 од 16.12.2019. године), 

члан градског већа Добрица Ђурић, доставио је примедбу која се односи на субвенционисање 

плаћања комуналних услуга грађанима. 

Предлог је прихваћен. 

Дана 16.12.2019. године, ШОСО „Видовдан“ Бор, директор школе Соња Савић, мејлом 

је доставила допис везан за предлог финансијског плана за 2020. годину, којим траже додатна 

средства за постављање високе ограде, као и додатна средства за сензорни врт.  

Предлог није било могуће прихватити. 

Такоће, дана 16.12.2019. године, на прописаном обрасцу предлога за унапређење текста 

нацрта одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину, члан Градског већа Игор Јанковић, упутио 

је примедбу која се односи на обезбеђивање средстава за завршетак реконструкције 

смештајног објекта на Савачи. 

Предлог је прихваћен. 

Након завршене јавне расправе, дана 17.12.2019. године, Директор ЈКП „3.Октобар“ 

Далибор Орсовановић обратио се Градоначелнику, Начелници градске управе и Одељењу за 

финансије предлогом број 1591 од 17.12.2019. године (наш број идк.бр. 6781), да се у буџет 

града Бора за 2020. годину предвиде новчана средства за активности на уређењу сеоских 

гробаља на територији града Бора.  

Предлог је прихваћен. 

Такође, након завршене јавне расправе дана 17.12.2019. године Одељење за привреду и 

друштвене делатности – Канцеларија за заштиту животне средине, обратила се Начелнику 

Одељења за финансије допуном предлога финансијског плана буџета града Бора за 2020. 

годину број 501-296/2019-III-02 од 17.12. 2019.године (наш број идк. бр. 6753 од 17.12.2019. 

године) за додатним средствима за набавку опреме, односно уређаја за мониторинг квалитета 

ваздуха. 

Предлог је прихваћен. 

Након завршене јавне расправе, дана 17.12.2019. године, Директор ЈКП „3.Октобар“ 

Далибор Орсовановић обратио се Начелници градске управе и Одељењу за финансије 

предлогом број 1545/2 од 09.12.2019. године (наш број идк. бр. 6782 од 17.12.2019. године), за 

прерасподелом већ тражених средстава. 

Предлог је прихваћен. 
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Након завршене јавне расправе, дана 17.12.2019. године, члан градског већа Милена 

Станојковић Кожовић обратила се Начелници Одељења за финансије предлогом пројекта 

Града Бора и писмо о намерама за пружање подршке у финансирању истог од стране 

Програма за реформу пореза на имовину који финансира Швајцарска агенција за развој и 

сарадњу.  

Предлог је прихваћен. 

Такође, након завршене јавне расправе 18.12.2019. године Одељење за привреду и 

друштвене делатности – Канцеларија за заштиту животне средине, обратила се Начелнику 

Одељења за финансије допуном предлога финансијског плана буџета града Бора за 2020. 

годину број 501-297/2019-III-02 од 17.12.2019.године (наш број идк. бр. 6797 од 18.12.2019. 

године) за додатним средствима за израду Програма заштите животне средине на територији 

Града Бора. 

Предлог је прихваћен. 

Истог дана, након завршене јавне расправе, 18.12.2019. године, референт Игор 

Адамовић, обратио се предлогом (наш број идк.бр. 6792 од 18.12.2019. године), да се у буџет 

града Бора за 2020. годину предвиде новчана средства за набавку униформи за комуналне 

милицајце. 

Предлог је прихваћен. 

 

Број: 401-919/2019-III/04 

У Бору, 31.12.2019. године 

                                                           Начелник Одељења за финансије 

             

                                                          Зорана Гајић 

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                       


