
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  9 
9. АПРИЛ 

2021. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
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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, 72/2019 и 149/2020) и члана 26. 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 промени апропријације 

 

1.Средства утврђена Одлуком о буџету града 

Бора за 2021.годину, у оквиру Раздела 5- Градска управа 

града Бора, Програм 0701-Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, Програмска класификација 

- 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника, 

функција 451 – Друмски саобраћај, позиција 105/0 и 

економска класификација 423 - Услуге по уговору, 

умањују се за 12.000.000,00 динара и распоређује се у 

оквиру Раздела 5-Градска управа града Бора, Програм 

0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 

класификација - 0009 - Текућа буџетска резерва, 

функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, на позицију 77/0 и економску 

класификацију 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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 

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 2021. годину на позицији 

105/0, неће бити ангажована у целости, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број:  400- 177/2021-II-01 

У Бору, 07.04.2021.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  250.000,00 динара Градској управи града 

Бора за Основну школу „Вук Караџић“. 

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 

„Вук Караџић“ -економска класификација 4249). 

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 

„Вук Караџић“, потребно је обезбедити средства за 

израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и 

спасавања (у складу са Законом о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама). 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Основне школе „Вук 

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

буџету града Бора за 2021.годину, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од 250.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 233 / 2021-II 

У Бору,  02.04.2021. 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  637.691,00 динара Органу града Бора-

Скупштина града Бора. 

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

Раздела 1- Скупштина града Бора, Програм 2101 - 

Политички систем локалне самоуправе, Програмска 

активност - 0001 - Функционисање скупштине, функција 

111 - Извршни и законодавни органи, утврђује се 

позиција и економска класификација  4/1 - 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: Органу града Бора-

Скупштина 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 

Дана 02.04.2021.године, Орган града Бора-

Скупштина града Бора, поднео је Захтев за употребу 

средстава текуће буџетске резерве за трошкове по 

Решењу о извршењу  225-И.ИВ-26/2021 од 

17.03.2021.године (по основу главног дуга за директан 

пренос  седница Скупштине града  Бора на Телевизији 

Бор и Радио Бору дана 29.05.2020.године и 

25.12.2020.године, трошкове извршења насталих пред 

судом  и трошкове принудне наплате), које је Управа за 

трезор дана 24.03.2021.године скинула принудном 

наплатом са рачуна буџета града Бора.  

Како средства за ову намену нису планирана 

Предлогом финансијског плана Органа града – 

Скупштина 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 637.691,00 

динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 244/ 2021-II 

У Бору,  02.04.2021. 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 463.500,00 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 следећи 

начин: 

-на позицију 260/0 и економску класификацију 

414 - Социјална давања запосленима - 283.000,00 динара, 

-на позицију 267/0 и  економску  класификацију  

425 - Текуће поправке и одржавање - 60.500,00 динара и 

-на позицију  268/0 и  економску  

класификацију  426 - Материјал - 120.000,00 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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе Установи Спортски 

центар „Бор“, потребно је обезбедити средства за 

исплату отпремнине приликом одласка у пензију 

(283.000,00 динара), поправку дела степеништа и прилаза 

Установи (60.500,00 динара) и куповину сијалица за 

рефлекторе у великој  хали Установе (120.000,00 динара). 

Како средства за ове намене нису планиране 

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 у укупном износу од 

463.500,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 235 / 2021-II 

У Бору,  05.04.2021. 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 630.000,00 динара Градској управи града 

Бора за  Музеј рударства и металургије Бор. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

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

5.01.02 – Музеј рударства и металургије Бор, Програма 

1201 - Развој културе и информисања, Програмска 

класификација - 0001 - Функционисање локалних 

установа културе, функција 820 - Услуге културе, на 

позицију  202/0 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: 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 Музеја рударства и 

металургије Бор, потребно је обезбедити средства за 

правне услуге, а ради потребе заступања на суду. 

Како средства за ову намену нису планирана 

Предлогом финансијског плана Музеја рударства и 

металургије Бор за 2021.годину, а самим тим ни Одлуком 

о буџету града Бора за 2021.годину, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од 630.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 243 / 2021-II 

У Бору,  05.04.2021. 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 24.997.00 динара Градској управи града 

Бора. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програм 0401- Заштита животне средине,  на следећи 

начин: 

Утврђује се Пројекат: 0401-7001 - „Повећање 

шумског фонда у граду Бору у циљу санације 

деградираних површина“, функција 560 – Заштита 

животне средине некласификована на другом месту, са 

позицијом и економском класификацијом  135/1- 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 „. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе Градске управе 

града Бора, потребно је обезбедити средства за учешће 

града Бора у суфинансирању реализације пројекта  

„Повећање шумског фонда у граду Бору у циљу санације 

деградираних површина“ по  Уговор број  401-222/2021-

II/01  од  23.03.2021.године. 

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 24.997,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 216/ 2021-II 

У Бору,  05.04.2021. 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  40.000,00 динара Градској управи града 

Бора за  Месну заједницу „Брестовац“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

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

5.05.14 - Месна заједница „Брестовац“, Програма 0602 - 

Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 

класификација - 0002 - Функционисање месних 

заједница, функција 160 – Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, на позицију 279/0 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 Месне заједнице 

„Брестовац“, потребно је обезбедити додатна средства за 

куповину  канцеларијског намештаја. 

Како средства за ове намене нису планирана у 

довољном обиму Предлогом финансијског плана Месне 

заједнице „Брестовац“ за 2021.годину, а самим тим ни 

Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, користити 

средства текуће буџетске резерве у износу од 40.000,00 

динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 247 / 2021-II 

У Бору,  05.04.2021. 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 2.000.000,00 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 - 0003 - 

Одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

функција 510 - Управљање отпадом, утврђује се позиција 

и економска класификација  118/1 - 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 контејнера за отпад. 

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 2.000.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 246/ 2021-II 

У Бору,  05.04.2021. 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 935.300,00 динара Градској управи града 

Бора за ОШ „Вук Караџић“, ОШ „3.октобар“, ОШ 

„Душан Радовић“, ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ 

„Свети Сава“, ОШ „Станоје Миљковић“, ОШ „Петар 

Радовановић“, ОШ „Ђура Јакшић“ и ШОСО 

„Видовдан“. 

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 ОШ „Вук 

Караџић“ економска класификација 4249 - 115.000,00 

динара, за ОШ „3.октобар“ економска класификација 

4249 - 140.000,00 динара, за ОШ „Душан Радовић“ 

економска класификација 4249 - 112.000,00 динара, за 

ОШ „Бранко Радичевић“ економска класификација 4249 

- 115.000,00 динара, за ОШ „Свети Сава“ економска 

класификација 4249 - 100.300,00 динара, за ОШ 

„Станоје Миљковић“ економска класификација 4249 - 

110.000,00 динара, за ОШ „Петар Радовановић“ 

економска класификација 4249 - 80.000,00 динара, за ОШ 

„Ђура Јакшић“  економска класификација 4249 - 

68.500,00 динара и  за ШОСО „Видовдан“ економска 

класификација 4249 - 94.500,00 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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе члана Градског 

већа, потребно је обезбедити средства за успостављање и 

функционисање система финансијског управљања и 

контроле у основним школама. 

Како средства за ову намену нису планирана 

Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, користити 

средства текуће буџетске резерве у укупном износу од 

935.300,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 261 / 2021-II 

У Бору,  07.04.2021. године 

 

        ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                                                                 

  Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 5 и 61 Закона о буџетском 

систему (Службени гласник РС број 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), члана 35 

Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину («Службени 

лист града Бора» број 59/2020)  и  Уговора број  401-00-

453/21-04 од 23.03.2021.године између Републике 

Србије-Министарство заштите животне средине и Града 

Борa, начелник Одељења за финансијне и јавне набавке 

Градске управе Бор доноси 

 

Р E Ш E Њ E 

o отварању апропријација из осталих извора 

финансирања 

 

Члан 1. 

У Плану прихода Одлуке о буџету града Бора за 

2021.годину("Службени лист града Бора" број 59/2020) 

извршити измену, у колони „Средства из осталих извора“ 

са извором финансирања 07-Трансфери од других нивоа 

власти,на следећи начин: 

-економску класификацију 733144-«Текући наменски 

трансфери,у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

градова» увећати за 74.993,00 динара. 

У Плану расхода Одлуке о буџету града Бора за 

2021.годину("Службени лист града Бора" број 59/2020) 

извршити измене, у оквиру Раздела 5-Градска управа 

града Бора, Програма 0401-Заштита животне средине, 

Пројеката 7001 - Повећање шумског фонда у граду Бору 

у циљу санације деградираних површина, функције 560 - 

Заштита животне средине. Измене извршити у колони 

„Средства из осталих извора финансирања“ на следећи 

начин: 

Утврђује  се позиције: 

-135/1, за економску класификацију 424 - 

"Специјализоване услуге" са износом 52.493,00 динара и 

извором финансирања 07 - Трансфери од другог нивоа 

власти и 

-135/2, за економску класификацију 426 - "Материјал" са 

износом 22.500,00 динара и извором финансирања 07 - 

Трансфери од другог нивоа власти. 

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

О реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за финансије и јавне набавке Градске управе Бор. 

 

Члан 3. 

Решење доставити: Одељењу за финансије и 

јавне набавке Градске управе Бор и архиви. 

 

Члан 4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

 

Број: 400 - 172/2021-III-04 

У Бору, 06.04.2021.године 

 

      НАЧЕЛНИК,       

  Зорана Гајић, 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 


