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1
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 27. Одлуке
о буџету града Бора за 2020.годину («Службени лист
града Бора» број 37/19), градоначелник града Бора
доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације

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 Бора за 2020.годину («Службени
лист града Бора» бр. 37/2019), градоначелник града Бора
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Средства утврђена Одлуком о буџету града
Бора за 2020.годину, у оквиру Раздела 5- Градска управа
града Бора, Програм 2001 - Предшколско образовање и
васпитање, Пројекат -2001-02: Израда хидроизолације
крова обданишта Црвенкапа, функција 911 Предшколско образовање, позиција 260 и економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти,
умањују се за 3.170.000 динара и распоређује се у оквиру
Раздела 5-Градска управа града Бора, Програм 0602Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0009-Текућа буџетска резерва, функција
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, позиција 90 и економска класификација 499121 “Текућа резерва”.
2.О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Бор.
3.Решење доставити: Градској управи града
Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке Градске
управе и архиви.
4.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 класификација
499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у
износу од 2.778.530,00 динара Градској управи града
Бора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, на
следећи начин:
- У оквиру Програма 1801 - Здравствена заштита,
Пројекта 1801 - 02 - Очување и унапређење
репродуктивног
здравља(Суфинансирањe
мера
популационе политике јединице локалне самоуправе у
Републици Србији у 2020.години), функције 721-Опште
медицинске услуге, на позицију 231/1 и економску
класификацију 512-Машине и опрема - 210.000,00 динара
и
- У оквиру Програма - 2001 - Предшколско
образовање и васпитање, Пројекта 2001 - 07 Усклађивање
рада
и
родитељства,
снижавање
психолошке цене родитељства и едукација из области
популационе
политике(Суфинансирањe
мера
популационе политике јединице локалне самоуправе у
Републици Србији у 2020.години), функције 911Предшколско образовање, на позиције:
-262/4, економска класификација 423 - Услуге
по уговору - 52.500,00 динара и
-262/5, економска класификација 511-Зграде и
грађевински објекти - 2.516.030,00 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
суфинансирање мера популационе политике јединица
локалне
самоуправе
у
Републици
Србији
у
2020.години(210.000,00 динара-учешће ЈЛС у набавци
аутомобила за поливалентну патронажу, 52.500,00

Образложење
Чланом 61 Закона о буџетском систему
регулисано је да, ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета, надлежни орган извршне власти, доноси одлуку
да се износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити
за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за
које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Обзиром да се показало да средства планирана
Одлуком о буџету града Бора за 2020. годину на позицији
260, неће бити ангажована, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 400- 213/2020-II-01
У Бору, 30.04.2020.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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динара-учешће ЈЛС у едукацији из области популационе
политике, 752.700,00 динара- учешће ЈЛС у извођењу
радова на енергетској ефикасности вртића „Црвенкапа“,
1.003.200 динара ПДВ за извођење радова на енергетској
ефикасности вртића „Црвенкапа“, 325.770,00 динара
учешће ЈЛС у реконструкцији ограде и постављању
панелне ограде и 434.360,00 динара ПДВ за
реконструкцију ограде и постављању панелне ограде).
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 2.778.530,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-1024/2020-II
У Бору, 06.05.2020. 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 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 класификација
499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у
износу од 585.305,00 динара Градској управи града
Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора,
Програм 1801 - Здравствена заштита, Програмска
активност - 0001 - Функционисање установа примарне
здравствене заштите, функција 721 - Опште медицинске
услуге, на позицију 230 и економску класификацију 483 –
Новчане казне и пенали по решењу судова.
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
Одељење за финансије и јавне набавке Градске
управе Бор поднело је Предлог за коришћење средстава
из текуће буџетске резерве, за трошкове извршења
насталих пред судом, главног дуга са каматом и
трошкове извршења, које је Управа за трезор дана
06.05.2020.године скинула принудном наплатом са
рачуна буџета града Бора ( Закључак о спровођењу
извршења 225-И.И- 10/2020 од 13.01.2020. године).
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 585.305,00 динара.
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На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 1027/2020-II
У Бору, 07.05.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
4
На основу члана 72. Статута града Бора
(''Службени лист града Бора'', бр.3/19), а у складу са
Одлуком о укидању ванредног стања (''Службени
гласник РС'', бр.65/20 од 6.5.2020.године), начелник
Градске управе града Бора доноси
ОДЛУКУ
О НАСТАВКУ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЦЕДУРЕ КОНКУРСА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Настављају се активности везане за реализацију
процедуре Конкурса за финансирање или суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области
културе на територији града Бора у 2020. години бр.401402/2020-III-01 од 5.2.2020.године (у даљем тексту:
Конкурс), објављеног у дневном листу „Ало“ и на веб
сајту града Бора www.bor.rs дана 7.2.2020.године, које су
обустављене због доношења Одлуке о проглашењу
ванредног стања (''Службени гласник РС'', бр.29/20 од
15.3.2020.године).
Члан 2.
Период реализације пројеката по Конкурсу се
утврђује
на
период
од
1.7.2020.године
до
30.11.2020.године.
Учесници Конкурса су дужни да своје пријаве
ускладе са периодом реализације из става 1. овог члана.
Рок за поступање по ставу 2. овог члана је осам
дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 3.
Одлуку о избору пројеката и расподели
средстава за финансирање или суфинансирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области културе из
буџета града Бора у 2020.години доноси начелник
Градске управе града Бора најкасније у року од 30 дана
од дана доношења ове одлуке.
Члан 4.
Доношењем ове одлуке, ставља се ван снаге
Одлука о обустави активности везаних за реализацију
процедуре Конкурса за финансирање или суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области
културе на територији града Бора у 2020. години бр.401980/2020-III-01 од 15.4.2020.године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу града Бора'' и на веб
сајту града Бора www.bor.rs.
Број: 401-1057/2020-III-01
У Бору, 11.5.2020. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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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

