СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: III

БРОЈ: 7

5. МАРТ
2020. 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,
63/2013испр.,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 Бора за 2020.годину («Службени
лист града Бора» бр. 37/2019), градоначелник града Бора
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
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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,
63/2013испр.,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 Бора за 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
360.000,00динара Градској
управи града Бора за Основну школу „Станоје
Миљковић“ Брестовац.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора,
Програма 2002 - Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација - 0001 - Функционисање
основних школа, функција 912 - Основно образовање, на
позицију 264 и економску класификацију 463 Трансфери осталим нивоима власти (за Основну школу
„Станоје
Миљковић“
Брестовац
-економска
класификација 4251).
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 радове на
текућем одржавању димњака на објекту издвојеног
одељења у Метовници,
Основне школе „Станоје
Миљковић“ Брестовац.
Како средства за ову намену нису планирана
Одлуком о буџету града Бора за 2020.годину, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 360.000,00
динара.

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 22.000,00 динара Органу града
Бора-Градоначелник града Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквируРаздела 2- Градоначелник града Бора,
Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе,
Програмска активност - 0002 - Функционисање
извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни
органи, на позицију 20 и економску класификацију 423 –
Услуге по уговору.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Бор.
4.Решење доставити:Органу града БораГрадоначелник 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 Органа града БораГрадоначелник града Бора, потребно је обезбедити
средства за ангажовање лица по уговору о делу за услуге
израде пројектног задатка пошумљавања девастираног
подручја на територији града Бора.
Како средства за ову намену нису планирана
Предлогом финансијског плана Органа града –
Градоначелник 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
22.000,00 динара.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 457/2020-II
У Бору, 13.02.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 473/2020-II
У Бору, 13.02.2020. 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,
63/2013испр.,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 Бора за 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 590.000,00 динара Градској
управи града Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквируРаздела 5- Градска управа града Бора,
Програм 0401 - Заштита животне средине, на следећи
начин:
Утврђује се Програмска активност - 0004 Управљање отпадним водама, функција 520 Управљање отпадним водама, са позицијом и
економском
класификацијом
158/1
424
Специјализоване услуге.
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 потребе
испитивања стања главног градског колектора отпадних
вода.
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 590.000,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 477/2020-II
У Бору, 13.02.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

5. март 2020.

4
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 Бора за 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 500.000,00 динара Градској
управи града Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквируРаздела 5- Градска управа града Бора,
Програм 0401 - Заштита животне средине, Програмска
активност - 0004 - Управљање отпадним водама,
функција 520 - Управљање отпадним водама, на позицију
и економску класификацију 158/1 - 424 Специјализоване услуге.
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 израду
студије оправданости-каналисање и пречишћавање
отпадних вода у сливу Борске реке.
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 500.000,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-496/2020-II
У Бору, 19.02.2020. 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,
63/2013испр.,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 Бора за 2020. годину («Службени
лист града Бора» бр. 37/2019), градоначелник града Бора
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

6
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 181.950,00 динара Градској
управи града Бора за Предшколску установу „Бамби“.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава
5.02. -Предшколска установа „Бамби“,Програма 2001 Предшколско образовање и васпитање, Програмска
класификација - 0001 - Функционисање предшколских
установа, функција 911 - Предшколско образовање, на
позицију 313 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 „.

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 79.314,00динара Органу града
Бора-Градоначелник градаБора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела2- Градоначелник града Бора,
Програм 1102 – Комуналне делатности, Програмска
активност - 0004 - Зоохигијена, функција 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, на
следећи начин:
- на позицију 26 и економску класификацију
423 - Услуге по уговору -65.114,00 динара и
- утврђује се позиција и економска
класификација 26/1 - 483 – новчане казне и пенали по
решењу судоваса износом 14.200,00 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Бор.
4.Решење доставити:Органу града БораГрадоначелник 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 члана Градског
већа, потребно је обезбедити средства за набавку
венецијанера за објекат вртића „Црвенкапа“.
Како средства за ову намену нису планирана
Предлогом финансијског плана Предшколске установе
„Бамби“за 2020.годину, а самим тим ни Одлуком о
буџету града Бора за 2020.годину, користити средства
текуће буџетске резерве у износу од 181.950,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 502/2020-II
У Бору, 19.02.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

Образложење
Одељење за финансије и јавне набавке Градске
управе Бор поднело је Предлог за употребу средстава из
текуће буџетске резерве, на основу исказане потребе
Органа града Бора-Градоначелник града Бора, за
измирење
обавеза
по
Решењу
о
извршењу
Посл.Бр.5.ИИв.357/2019 од 20.12.2019.године (Извршни
поверилац-Завод за судску медицину Ниш).
Како средства за ову намену нису планирана
Одлуком о буџету града Бора за 2020.годину, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 79.314,00
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 506/ 2020-II
У Бору, 19.02.2020. 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,
63/2013испр.,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 4.800,00 динара Градској управи
града Бора.
2.За средства из става 1. овог решења у Раздела
5- Градска управа града Бора, Програм 1201 - Развој
културе и информисања, Пројекат - 1201-07 - Замена
столарије Дома културе-просторије Музеја рударства и
металургије, функција 820 - Услуге културе, утврђује се
позиција и економска класификација 248/1 - 424 –
Специјализоване услуге.
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 члана Градског
већа, потребно је обезбедити средства за плаћање
накнаде Заводу за заштиту споменика културе Ниш за
издавање решења о продужењу рока важења Решења о
давању сагласности на пројектну документацију
бр.1465/2 од 21.11.2018.године за замену столарије на
Дому
културе-просторије
Музеја
рударства
и
металургије.
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 4.800,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 521/ 2020-II
У Бору, 24.02.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

5. март 2020.
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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,
63/2013испр.,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 3.151.843,00динара Градској
управи града Бора за Основну
музичку школу
„Миодраг Васиљевић“.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора,
Програма 2002 - Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација - 0001 - Функционисање
основних школа, функција 912 - Основно образовање, на
позицију 264 и економску класификацију 463 Трансфери осталим нивоима власти(за Основну музичку
школу „Миодраг Васиљевић“ - економска класификација
4251 - 2.869.515,00 динара и економска класификација
4831 – 282.328,00 динара).
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 Основне музичке
школе „Миодраг Васиљевић“, потребно је обезбедити
средства за измирење трошкова по пресуди бр. П.40/2019
од 30.01.2020.године, и то2.869.515,00 динара за изведене
радове са каматому објекту школе у 2012.години и
282.328, динара за трошкове парничног поступка.
Како средства за ову намену нису планирана
Одлуком о буџету града Бора за 2020.годину, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од
3.151,843,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 571 / 2020-II
У Бору, 26.02.2020. 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,
63/2013испр.,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 Бора за 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 1.559.568,00 динара Градској
управи градаБора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквируРаздела 5- Градска управа града Бора,
Програм 2001 – Предшколско образовање и васпитање,
на следећи начин:
Утврђује се Пројекат - 2001-05- Набавка,
уградња и постављање јављача пожара и ПП апарата
и извођење завршних радова на вртићу у НГЦ-у у
Бору, функција 911 - Предшколско образовање, са
позицијама и економским класификацијама:
* 262/1 – 425 – Текуће поправке и одржавање –
607.668,00 динара и
* 262/2 – 512 – Машине и опрема – 951.900,00
динара.
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,
уградњу и постављање јављача пожара и ПП апарата и
извођење завршних радова на вртићу у НГЦ-у у 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 1.559.568,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 641 / 2020-II
У Бору, 03.03.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

5. март 2020.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о
објављивању градских прописа и других аката и о
издавању ''Службеног листа града Бора'' (''Службени лист
града Бора'' бр. 14/19), поткрале су се две техничке
грешке, те се даје следећа
ИСПРАВКА
У Одлуци о изменама Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у јавном сектору
општине Бор за 2017. годину, (‘’Службени лист града
Бора’’ бр. 38/19), у тачки 2., код Центра за социјални рад
уместо броја: ‘’8’’, треба да стоји број: ‘’9’’ и код ЈКП
‘’3. октобар’’ Бор уместо броја: ‘’170’’, треба да стоји
број: ‘’171’’.
Редакција ''Службеног листа града Бора''
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