
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   III БРОЈ:  28 
4. МАЈ 

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, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4. 

Одлуке о буџету града Бора за 2020.годину («Службени 
лист града Бора» бр. 37/2019),  градоначелник града Бора 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

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”, одобравају се 
средства у износу од  240.000,00 динара Градској 
управи града Бора. 

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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Градске управе 

града Бора, потребно је обезбедити средства за куповину 
заштитних одела у циљу сузбијања ширења корона 
вируса Ковид-19. 

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  240.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401-989/2020-II 

У Бору, 22.04.2020. 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, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4. 

Одлуке о буџету града Бора за 2020.годину («Службени 
лист града Бора» бр. 37/2019),  градоначелник града Бора 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  31.000,00 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 Бора-

Градоначелник града Бора, Одељењу за финансије и 
јавне набавке Градске управе Бор и архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Органа града Бора-

Градоначелник града Бора, потребно је обезбедити 
средства за објављивање читуље за директора ЈКП 
„3.октобар“ Бор у листу „Политика новине и магазин 
ДОО“. 

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 
31.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401-994/2020-II 

У Бору, 23.04.2020. 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, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4. 

Одлуке о буџету града Бора за 2020.годину («Службени 
лист града Бора» бр. 37/2019),  градоначелник града Бора 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

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”, одобравају се 
средства у износу од  594.000,00 динара Градској 
управи града Бора. 

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 - 2001-06 -  Израда 
пројектно техничке документције за реконструкцију 
пет локала у улици Д.Р.Бобија на кп.бр. 3284/10 КО 
Бор 1, у циљу формирањафункционалне целине за 
предшколско образовање у Бору, функција 911 - 

Предшколско образовање, са позицијом и економском 
класификацијом 262/3 - 511- Зграде и грађевински 
објекти. 

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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Градске управе 

града Бора, потребно је обезбедити средства за израду 
пројектно техничке документције за реконструкцију пет 
локала у улици Д.Р.Бобија на кп.бр. 3284/10 КО Бор 1, у 
циљу формирањафункционалне целине за предшколско 
образовање у Бору (обавеза  по Уговору број 404-

730/2017-3/01 од 08.11.2017.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 594.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401-1001/2020-II 

У Бору, 28.04.2020. 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, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4. 

Одлуке о буџету града Бора за 2020.годину («Службени 
лист града Бора» бр. 37/2019),  градоначелник града Бора 
доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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”, одобравају се 
средства у износу од  100.000,00 динара Градској 
управи града Бора за Месну заједницу „Север“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава 
5.05.02 -Месна заједница „Север“,Програма 0602 - Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација - 
0002 - Функционисање месних заједница, функција 160 - 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
на позицију 358 и  економску класификацију  421 -  

Стални трошкови. 
 

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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Месне зајенице 

„Север“, потребно је обезбедити додатна средства за 
измирење обавеза за утрошену воду за децембар 
2019.године, обзиром да је у том месецу настао квар на 
водоводној мрежи. 

Како средства за ову намену нису планирана у 
довољном обиму Предлогом финансијског плана Месне 
заједнице „Север“ за 2020. годину, а самим тим ни 
Одлуком о буџету града Бора за 2020. годину, користити 
средства текуће буџетске резерве у износу од 100.000,00 

динара. 
 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401-1000/2020-II 

У Бору, 29.04.2020. 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, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4. 

Одлуке о буџету града Бора за 2020.годину («Службени 
лист града Бора» бр. 37/2019),  градоначелник града Бора 
доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  80.000,00 динара Градској управи града 

Бора. 
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 86 и економску класификацију 512 - 

Машине и опрема. 
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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Градске управе 

града Бора, потребно је обезбедити средства за куповину 
тракторске прскалице која ће се користити за 
дезинфекцију јавних површина у циљу сузбијања 
ширења корона вируса Ковид-19. 

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  80.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401-1004/2020-II 

У Бору,  29.04.2020. године 

 

             ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

   Александар Миликић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

На основу члана 41. став 4. у вези члана 43. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
87/18), Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, 
на седници одржаној 3.5.2020. године, донео је следећу  

 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. Почев од 04.05.2020.године дозвољава се рад 
ресторана и кафића на отвореном уз придржавање свих 
прописаних мера заштите како запослених тако и 
гостију.  

 

2.Наредба ступа на снагу даном доношења.  
 

3. Ову наредбу објавити у „Службеном листу града 
Бора“. 

 

Број: 217-112/2020-I  

У Бору, 3.5.2020. године  
 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

 

                                                  КОМАНДАНТ, 
 Александар  Миликић, 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 
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