
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  4 
18. ФЕБРУАР 

2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  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 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од  371.436,00 динара Градској управи града 

Бора за Основну школу „Душан Радовић“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програма 2002 - Основно образовање и васпитање, 

Програмска класификација - 0001 - Функционисање 

основних школа, функција 912 - Основно образовање, на 

позицију  191/0 и економску  класификацију 463 - 

Трансфери осталим нивоима власти (за Основну школу 

„Душан Радовић“ -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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе Основне школе 

„Душан Радовић“, потребно је обезбедити средства за 

радове на одржавању крова и израду хоризонталне 

хидроизолације крова на спортској сали због 

прокишњавања и појаве влаге. 

Како средства за ову намену нису планирана 

Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, користити 

средства текуће буџетске резерве у износу од 371.436,00 

динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-26/2021-II 

У Бору,  01.02.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  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 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од  70.000,00 динара Градској управи града 

Бора за Основну школу „Душан Радовић“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програма 2002 - Основно образовање и васпитање, 

Програмска класификација - 0001 - Функционисање 

основних школа, функција 912 - Основно образовање, на 

позицију  191/0 и економску  класификацију 463 - 

Трансфери осталим нивоима власти (за Основну школу 

„Душан Радовић“ -економска класификација 4143). 

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 Основне школе 

„Душан Радовић“, потребно је обезбедити средства за 

исплату солидарне помоћи у случају смрти запосленог 

или члана уже породице (члан 29. став 2. Посебног 

колективног уговора и члан 68. Статута Основне школе 

„Душан Радовић“). 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Основне школе 

„Душан Радовић“ за 2021.годину, а самим тим ни 

Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, користити 

средства текуће буџетске резерве у износу од 70.000,00 

динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-48/2021-II 

У Бору,  01.02.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  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 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од  80.000,00 динара Градској управи града 

Бора за  Месну заједницу „Горњане“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 

5.05.23 - Месна заједница „Горњане“, Програма 0602 - 

Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 

класификација - 0002 - Функционисање месних 

заједница, функција 160 – Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, на позицију  277/0  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 Месне заједнице 

„Горњане“, потребно је обезбедити средства за санацију 

димњака на Дому културе који се услед отапања снега 

срушио. 

Како средства за ове намене нису планирана 

Предлогом финансијског плана Месне заједнице 

„Горњане“ за 2021.годину, а самим тим ни Одлуком о 

буџету града Бора за 2021.годину, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од 80.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-41/2021-II 

У Бору,  05.02.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  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 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од  128.112,00 динара Градској управи града 

Бора за Предшколску установу „Бамби“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- 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  232/0 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, потребно је обезбедити средства за извођење 

водоинсталатерских радова у два тоалета у вртићу „Мали 

принц“,  Предшколске установе „Бамби“. 

Како средства за ову намену нису планирана 

Предлогом финансијског плана Предшколске установе 

„Бамби“за 2021.годину, а самим тим ни Одлуком о 

буџету града Бора за 2021.годину, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од  128.112,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-53/2021-II 

У Бору,  05.02.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  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 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од 300.000,00 динара Градској управи града 

Бора за  Установу Спортски центар „Бор“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 

5.04. – Установа Спортски центар „Бор“, Програма 1301 - 

Развој спорта и омладине, Програмска класификација - 

0004 - Функционисање локалних спортских установа, 

функција 810 – Услуге рекреације и спорта, на позицију 

268/0 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 Установи Спортски 

центар „Бор“, потребно је обезбедити средства за 

куповину дизел горива, неопходног за уређивање-табање 

стазе на скијалишту Црни врх као и за свакодневни 

превоз запослених до и са скијалишта. 

Како средства за ову намену нису планирана 

Предлогом финансијског плана Установе Спортски 

центар „Бор“ за 2021.годину, а самим тим ни Одлуком о 

буџету града Бора за 2021.годину, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од 300.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 55 / 2021-II 

У Бору,  08.02.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  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 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од 80.000,00 динара Правобранилаштву града 

Бора. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела Раздела 4- Правобранилаштво града 

Бора, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност - 0004 – Општинско/градско 

правобранилаштво, функција 330 - Судови, на позицију 

41/0 и економску класификацију 426 – Материјал. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 

Бор. 

4.Решење доставити: Правобранилаштву 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 Правобранилаштва 

града Бора, потребно је обезбедити додатна средства за 

стручну литературу за редовне потребе запослених- 

претплата на  Paragraf-Lex и Службени гласник. 

Како средства за ову намену нису планирана у 

довољном обиму Одлуком о буџету града Бора за 

2021.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- 70 / 2021-II 

У Бору,  08.02.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  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 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од 1.080.000,00 динара Градској управи града 

Бора. 

2.За средства из става 1. овог решења у оквиру  

Раздела 5- Градска управа града Бора, Програм 1102 - 

Комуналне делатности, Програмска активност - 0004 - 

Зоохигијена, функција 540 – Заштита биљног и 

животињског света и крајолика, утврђује се позиција и 

економска класификација  130/1 - 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 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске 

управе Бор поднело је Предлог за употребу средстава 

текуће буџетске резерве, на основу исказане потребе 

Градске управе Бор, за израду пројектно техничке 

документације за изградњу објекта за привремени 

смештај паса луталица. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Градске управе града 

Бора за 2021.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету 

града Бора за 2021.годину,  користити средства текуће 

буџетске резерве у износу од 1.080.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 61/ 2021-II 

У Бору,  09.02.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  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 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од 300.000,00 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 67/0 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 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске 

управе Бор поднело је Предлог за употребу средстава 

текуће буџетске резерве, на основу исказане потребе 

Градске управе Бор, за додатна средства за набавку 

хигијенских и дезинфекционих средстава за запослене у 

Градској управи и органима Града. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму Финансијским планом 

Градске управе града Бора за 2021.годину, а самим тим 

ни Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину,  

користити средства текуће буџетске резерве у износу од 

300.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 63/ 2021-II 

У Бору,  09.02.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  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 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од 150.000,00 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 67/0 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 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске 

управе Бор поднело је Предлог за употребу средстава 

текуће буџетске резерве, на основу исказане потребе 

Градске управе Бор, за додатна средства за набавку 

материјала за одржавање возила. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму Финансијским планом 

Градске управе града Бора за 2021.годину, а самим тим 

ни Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину,  

користити средства текуће буџетске резерве у износу од 

150.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 64/ 2021-II 

У Бору,  09.02.2021. године 

 

        ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

   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 


