
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   III БРОЈ:  52 
9. НОВЕМБАР  

2020. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 

1 

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, 31/2020 и 44/2020),  

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, 31/2020 и 44/2020), 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  192.000,00 динара 

Градској управи града Бора. 
2. За средства из става 1. овог решења у оквиру  

Раздела 5- Градска управа града Бора, Програма 1801 – 

Здравствена заштита, Програмска класификација - 0001 – 

Функционисање установа примарне здравствене заштите, 

функција 721 – Опште медицинске услуге, утврђује се 

позиција и економска класификација 230/1 - 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 помоћника 

градоначелника града Бора, потребно је обезбедити 

средства за набавку топловодног котла за амбуланту у 

Злоту. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Одлуком о буџету града Бора за 2020.годину,  

користити средства текуће буџетске резерве у износу од 

192.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-2414/2020-II 

У Бору,  03.11.2020. 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, 31/2020 и 44/2020),  

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, 31/2020 и 44/2020), 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  288.000,00 динара 

Градској управи града Бора. 
2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програм 0701- Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура, Програмска активност - 0002 – 

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, 

функција 451 – Друмски саобраћај, на позицију 126 и 

економску класификацију 425 – Текуће поправке и 

одржавање. 

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 члана Градског 

већа града Бора, потребно је обезбедити додатна средства 

за набавку камене дробине за потребе зимског 

одржавања путева. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму Финансијским планом 

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 

288.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-2416/2020-II 

У Бору,  03.11.2020. 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, 31/2020 и 44/2020),  

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, 31/2020 и 44/2020), 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 45.000,00 динара 

Градској управи града Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 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 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске 

управе Бор поднело је Предлог за коришћење средстава 

из текуће буџетске резерве, на основу исказане потребе 

Градске управе Бор, за набавку хидрантских ормана и 

редуцир спојки за објекат вртића у Новом градском 

центру. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом 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 45.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-2417/2020-II 

У Бору,  03.11.2020. године 

 

          ГРАДОНАЧЕЛНИК,  

                                   Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 4. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Србије”, број 87/2018), члана 9a Уредбе о мерама за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID–19 (“Сл. 

гласник РС”. бр. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 

111/20, 120/20, 122/20 и 126/20) и Одлуке градоначелника 

града Бора број 217-162/2020-II-01 од 22.10.2020. године, 

Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, на 33. 

седници одржаној 09.11.2020. године, донео је 

 

Н  А Р Е Д  Б У  

 

I 

1.Забрањује се окупљање у затвореном и 

отвореном простору више од 5 лица, ако није могуће 

обезбедити физичку дистанцу од два метра и 

одговарајуће мере личне заштите. 

2.У свим затвореним просторима обавезно је 

ношење маски и поштовање физичке дистанце од 2 

метра. 

3.Oграничава се радно време угоститељских 

објеката, тако да ти објекти неће радити од  21.00 часова 

до 06.00 часова наредног дана и налаже се 

прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за 

једним столом не могу седети више од 2 лица, изузев ако 

су у питању родитељи и малолетна лица или  лица која 

живе у заједничком домаћинству уз обавезни размак од 2 

метра између столова. 

4. Налаже се пуна примена свих превентивних 

мера у установама преддшколског васпитања и 

образовања. 

5.У oсновним и средњим школама и 

високошколским установама одложити окупљања, а 

испите организовати уз примену свих мера личне 

заштите (физичка дистанца од 2 метра, обавезно ношење 

маске и/или визира и рукавица). 

6.У јавном превозу обавезно ношење заштитних 

маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила. 

7.Забрањује се коришћење отворених и 

затворених базена, спа и велнес центара. 

8.Налаже се спровођење мера заштите у 

верским објектима и приликом вршења верских обреда. 

9.Налаже се спровођење мера заштите у 

козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте 

фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице). 

 

II 

 Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове у сарадњи са републичким органима. 

  

III 

 Наредба ступа на снагу даном  објављивања у 

„Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 217-168/2020-I-01 

У Бору, 09.11.2020. 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 


