СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: III

БРОЈ: 15

25. МАРТ
2020. ГОДИНЕ
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На основу члана 62. став 1. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), по налогу Градског штаба за ванредне
ситуације града Бора, Градско веће града Бора на
седници одржаној 25. марта 2020. године, донело је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о привременој обустави извршења
буџета
Члан 1.
У Одлуци о привременој обустави извршења
буџета („Службени лист града Бора“, број 12/20), члан 2.
мења се и гласи:
"Члан 2.
Од привремене обуставе извршења из члана 1.
ове Одлуке изузимају се:
- категорија 41 – Расходи за запослене;
- група конта 421 – Стални трошкови;
- група конта 424 – Специјализоване услуге
(искључиво за медицинске услуге и новчане надокнаде
која припада припадницима активне резереве у висини
од 10% од просечне зараде по запосленом у Републици
Србији у претходном месецу у складу са чланом 85.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама);
-425 -Текуће поправке и одржавање (искључиво
за Зимско одржавање путева на територији града Бора
због обилних снежних падавина)
- група конта 426 – Материјал (искључиво за
медицински, лабораторијски материјали, средства за
одржавање хигијене и гориво);
- категорија 44 – Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања;
- група конта 451 - Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама
(Искључиво за расходе за запослене односно за намену
расхода категорије 41)
- група конта 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (за следеће намене: 41, 421, 424, 426, 44,
47 и 48);
-група конта 464 – Дотације организацијама за
обавезно социјално осигурање;
- група конта 465 - Остале дотације и трансфери
(искључиво за Остале текуће дотације по закону –
инвалиди)
- категорија 47 - Социјално осигурање и
социјална заштита;
- категорија 48 – Остали расходи (дотације
Црвеном крсту Србије – Црвеном крсту Зајечар,
политичким странкама у складу са Законом о
финансирању политичких активности, Порези, обавезне
таксе, казне и пенали, новчане казне и пенали по решењу
судова и накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа);
- класа 6 – Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине.’’

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

Члан 2.
Ова одлука ће се поднети на потврђивање
Скупштини града Бора чим она буде у могућности да се
састане.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Бора“.
Број: 400-183/2020-IV
У Бору, 25. марта 2020. године
ГРАД БОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р
2
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4.
Одлуке о буџету града Бораза 2020.годину («Службени
лист града Бора» бр. 37/2019), градоначелник града Бора
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2020.годину («Службени лист града Бора»
бр. 37/2019), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност - 0009 - Текућа буџетска резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
90
и
економска
класификација499121 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 7.786.500,00 динара Градској
управи града Бора за Центар за социјални рад „Бор“.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора,
Програма 0901 - Социјална и дечија заштита, Програмска
класификација - 0001 - Једнократне помоћи и други
облици помоћи, функција 070 - Социјална помоћ
угроженом становништву, некласификована на другом
месту, на позицију 64 и економскукласификацију 463 Трансфери осталим нивоима власти (заЦентар за
социјални рад „Бор“ - економска класификација 4729).
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Бор.
4.Решење доставити:Градској управи града
Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке Градске
управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Центра за
социјални рад „Бор“, имајући у виду епидемиолошку
ситуацију у Србији и граду Бору и Одлуку о проглашењу
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ванредног стања, потребно је обезбедити средства за
набавку пакета основних животних намирница за
најугроженију групу грађана-лица старија од 65 година
са минималном пензијом.
Како средства за ову намену нису планирана
Одлуком о буџету града Бора за 2020.годину, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од
7.786.500,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 901/2020-II
У Бору, 23.03.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
3
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4.
Одлуке о буџету града Бораза 2020.годину («Службени
лист града Бора» бр. 37/2019), градоначелник града Бора
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2020.годину («Службени лист града Бора»
бр. 37/2019), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност - 0009 - Текућа буџетска резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
90
и
економска
класификација499121 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од
400.000,00динара Градској
управи градаБора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквируРаздела 5- Градска управа града Бора,
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност - 0001 - Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште
услуге, на позицију 79 и економску класификацију 426 Материјал.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Бор.
4.Решење доставити:Градској управи града
Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке Градске
управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Градске управе
града Бора, потребно је обезбедити средства за набавку
средстава за дезинфекцију стамбених јединица у граду
Бору.
Како средства за ову намену нису планирана
Предлогом финансијског плана Градске управе града
Бора за 2020.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету
града Бора за 2020.годину, користити средства текуће
буџетске резерве у износу од 400.000,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 903/2020-II
У Бору, 23.03.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

25. март 2020.
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ИЗДАВАЧ: Градска управа града Бора – 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 –745141 – 30, остали приходи у корист нивоа града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

