СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: II

БРОЈ: 29

4. ОКТОБАР
2019. 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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 27. Одлуке
о буџету града Бораза 2019.годину («Службени лист
града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник града
Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

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 и 31/2019) и члана 27. Одлуке
о буџету града Бораза 2019.годину («Службени лист
града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник града
Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
211
и
економска
класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 1.504.066динараПредшколској
установи „Бамби“.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава
5.3.-Предшколска установа „Бамби“,Програма 8 Предшколско образовање и васпитање, Програмска
класификација
2001-0001
Функционисање
предшколских установа, функција 911 - Предшколско
образовање, на позицију 250 и економску класификацију
414 - Социјална давања запосленима.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити:Градској управи Бор,
Одељењу за финансије Градске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Одељење за финансије Градске управе Бор
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве, на основу исказане потребе
Предшколске установе „Бамби“, за исплату једнократне
помоћи запосленима а све у складу са Закључком Владе
Републике
Србије
број
401-8033/2019
од
29.08.2019.године.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом Финансијског плана Предшколске
установе „Бамби“ за 2019.годину, а самим тим ни
Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 1.504.066
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
211
и
економска
класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 155.393динара Музеју рударства
и металургије Бор.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава
2.2.- Установе у култури – Музеј рударства и
металургије Бор, Програм 13- Развој културе и
информисања, Програмска класификација – 1201-0001 –
Функционисање локалних установа културе, функција
820Услуге
културе,
на
позицију
225и
економскукласификацију 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи.

Број: 401- 646/ 2019-II
У Бору, 18.09.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити:Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу Захтева Музеја рударства и
металургије Бор, потребно је обезбедити средства за
исплату јубиларних награда.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом Финансијског плана
Музеја
рударства и металургије Бор за 2019.годину, а самим тим
ни Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, без
предлога Одељења за финансије Градске управе Бор,
користити средства текуће буџетске резерве у износу
од155.393динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 624/ 2019-II
У Бору, 18.09.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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4. октобар 2019.

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 и 31/2019) и члана 27. Одлуке
о буџету града Бораза 2019.годину («Службени лист
града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник града
Бора доноси

4
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 и 31/2019) и члана 27. Одлуке
о буџету града Бораза 2019.годину («Службени лист
града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник града
Бора доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
211
и
економска
класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 327.000динара Градској управи
градаБора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора,Програма 7 –
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
Програмска класификација - 0701-П2 – Пројекат:
Унапређење безбедности саобраћаја у 2019.години,
функција 360 – Јавни ред и безбедност, на позицију 136 и
економску класификацију 512 – Машине и опрема.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити:Градској управи Бор,
Одељењу за финансије Градске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
211
и
економска
класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 260.317динара Органу града
Бора-Градоначелник градаБора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела2- Градоначелник града Бора,
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе,
Програмска класификација -2101-0002- Функционисање
извршних органа, функција 111 – Извршни и
законодавни органи, на следећи начин:
-на позицију 23 и економскукласификацију 421-Стални
трошкови–242.653 динара и
-на позицију 30и економскукласификацију 482Порези,обавезне таксе, казне и пенали-17.664 динара.

Образложење
На основу исказане потребе председника Савета
за безбедност саобраћаја на територији града Бора,
потребно је обезбедити средства за опрему за видео
надзор.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом финансијског плана Градске
управе града Бора за 2019.годину, а самим тим ни
Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, без
предлога Одељења за финансије Градске управе града
Бора, користити средства текуће буџетске резерве у
износу од 327.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 652/ 2019-II
У Бору, 18.09.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити:Органу града БораГрадоначелник града Бора, Одељењу за финансије
Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Драгана Алексића,
распоређеном на пословима возача у Градској управи
Бор, потребно је обезбедити средства за регистрацију
службеног путничког возила.
Како средства за ову намену нису планирана
Предлогом финансијског плана Органа града –
Градоначелник града Бора, а самим тим ни Одлуком о
буџету града Бора за 2019.годину, без предлога Одељења
за финансије Градске управе Бор, користити средства
текуће буџетске резерве у износу од 260.317 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 648/ 2019-II
У Бору, 18.09.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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5
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 и 31/2019) и члана
27. Одлуке о буџету града Бораза 2019.годину
(«Службени лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019),
градоначелник града Бора доноси

6
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 и 31/2019) и члана 27. Одлуке
о буџету града Бораза 2019.годину («Службени лист
града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник града
Бора доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
211
и
економска
класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 3.000.000динара Градској управи
градаБора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора,Програм 2 - Комуналне
делатности, Програмска класификација - 1102-0004 Зоохигијена,
функција 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика, на следећи начин:
-на позицију 75 и економскукласификацију 483-Новчане
казне и пенали по решењу судова-1.000.000 динара и
-на позицију 76и економскукласификацију 485-Накнада
штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа - 2.000.000 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити:Градској управи Бор,
Одељењу за финансије Градске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
211
и
економска
класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 240.000динара Органу града
Бора-Градоначелник градаБора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела2- Градоначелник града Бора,
Програм 16 - Политички систем локалне самоураве,
Програмска
класификација
2101-0002
–
Функционисање извршних органа, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, на позицију 25 и
економскукласификацију 423 -Услуге по уговору.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити:Органу града БораГрадоначелник града Бора, Одељењу за финансије
Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

Образложење
Одељење за финансије Градске управе Бор
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве, за трошкове по судским и вансудским
поравнањима за уједе паса луталица (накнада штете за
повреде и трошкови поступка пред судом).
Како средства за ову намену, при изради
Предлога финансијског плана Градске управе Бор за
2019.годину, није било могуће прецизно планирати, а
самим тим ни Одлуком о буџету града Бора за
2019.годину, користити средства текуће буџетске резерве
у износу од 3.000.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 654/ 2019-II
У Бору, 20.09.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

Образложење
На основу исказане потребе члана Градског
већа града Бора, потребно је обезбедити средства за
штампања билтена поводом Дана града (о активностима
локалне самоупораве спроведеним у периоду озмеђу
3.октобра 2018.године и 3.октобра 2019.године.)
Како средства за ову намену нису планирана
Предлогом финансијског плана Органа града –
Градоначелник града Бора за 2019.годину, а самим тим
ни Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, без
предлога Одељења за финансије Градске управе града
Бора, користити средства текуће буџетске резерве у
износу од 240.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 662/ 2019-II
У Бору, 20.09.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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7
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 и 31/2019) и члана 27. Одлуке
о буџету града Бораза 2019.годину («Службени лист
града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник града
Бора доноси

8
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 и 31/2019) и члана 27. Одлуке
о буџету града Бораза 2019.годину («Службени лист
града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник града
Бора доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
211
и
економска
класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 4.288.528динара Органу града
Бора-Скупштина градаБора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела1- Скупштина града Бора, Програм 16
- Политички систем локалне самоураве, Програмска
класификација
2101-0001
–
Функционисање
Скупштине, функција 111 – Извршни и законодавни
органи, на следећи начин:
-на позицију 2 и економскукласификацију 423-Услуге по
уговору-4.251.456 динара и
-на позицију 5-1и економскукласификацију 483-Новчане
казне и пенали по решењу судова–37.072 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити:Органу града БораСкупштина града Бора, Одељењу за финансије Градске
управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
211
и
економска
класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 350.000динара Органу града
Бора-Градоначелник градаБора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела2- Градоначелник града Бора,
Програм 16 - Политички систем локалне самоураве,
Програмска
класификација
2101-0002
–
Функционисање извршних органа, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, на позицију 25 и
економскукласификацију 423 -Услуге по уговору.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити:Органу града БораГрадоначелник града Бора, Одељењу за финансије
Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

Образложење
Дана 20.09.2019.године, Орган града БораСкупштина града Бора, поднео је Захтев за употребу
средстава текуће буџетске резерве за трошкове по
Решењу
о
извршењу
225-И.ИВ-162/2019од
14.08.2019.године (по основу главног дугаза директан
пренос седница Скупштине града Бора на Телевизији
Бор
и
Радио
Бору
дана
15.11.2018.године,28.12.2018.године и 18.03.2019.године,
трошкове извршења насталих пред судом и трошкове
принудне наплате), које је Управа за трезор дана
16.08.2019.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 2019.годину, а самим тим ни
Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, без
предлога Одељења за финансије Градске управе града
Бора, користити средства текуће буџетске резерве у
износу од 4.288.528 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 665/ 2019-II
У Бору, 20.09.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

Образложење
На
основу
исказане
потребеРеферента
протокола и информисања Градске управе Бор, потребно
је обезбедити додатна средства за организовање прославе
градске славе 16.новембра 2019.године.
Како средства за ову намену нису планирана у
довољном обиму Предлогом финансијског плана органа
града-Градоначелник града Бора за 2019.годину, а самим
тим ни Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, без
предлога Одељења за финансије Градске управе Бор,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
350.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 666 / 2019-II
У Бору, 24.09.2019. 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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 27. Одлуке
о буџету града Бораза 2019.годину («Службени лист
града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник града
Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

10
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 и 31/2019) и члана 28. Одлуке о буџету града
Бораза 2019.годину («Службени лист града Бора» број
18/2018и 18/2019), градоначелник града Бора доноси

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
211
и
економска
класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од 10.000.000динара Градској управи
градаБора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора, на следећи начин:
-У оквируПрограма 2 - Комуналне делатности,
Програмска класификација - 1102-0004 - Зоохигијена,
функција 540 – Заштита биљног и животињског света и
крајолика:
-на позицију 75 и економскукласификацију 483-Новчане
казне и пенали по решењу судова-3.500.000 динара,
-на позицију 76и економскукласификацију 485-Накнада
штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа - 4.000.000 динара и
-У оквируПрограма 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација - 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина,
функција 130 – опште јавне услуге на
позицију 198 и економскукласификацију 423 -Услуге по
уговору- 2.500.000 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити:Градској управи Бор,
Одељењу за финансије Градске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

1.Средства утврђена Одлуком о буџету града
Бора за 2019. годину, у оквиру Раздела 5-Градска управа
града Бора, Глава 1-Градска управа града Бора, Програм1
–Становање, урбанизам и просторно планирање,
Програмска
класификација-1101-0003Управљање
грађевинским земљиштем, функција 620 – Развој
заједнице, позиција 61 и економска класификација 541Земљиште, умањују се за 10.000.000 динараи распоређује
се у оквиру Раздела 5-Градска управа града Бора, Глава
1-Градска управа града Бора, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска класификација -0602-0009Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, позиција 211 и
економска класификација 49912-Текућа резерва.
2. О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
3.Решење доставити: Градској управи града
Бора, Одељењу за финансије Градске управе и архиви.
4.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

Образложење
Одељење за финансије Градске управе Бор
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве, на основу исказане потребе Градске
управе Бор, за трошкове по судским и вансудским
поравнањима за уједе паса луталица (накнада штете за
повреде - 4.000.000 и трошкови поступка пред судом3.500.000 динара) и недостајућа средства за услуге
наплате закупа пословних просторија2.500.000 динара.
Како средства за ове намене, при изради
Предлога финансијског плана Градске управе Бор за
2019.годину, није било могуће прецизно планирати, а
самим тим ни Одлуком о буџету града Бора за
2019.годину, користити средства текуће буџетске резерве
у укупном износу од 10.000.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 688/ 2019-II
У Бору, 30.09.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације

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 органи звршне 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 2019. годину на позицији
61, неће бити ангажована у укупном износу, одлучено је
као у диспозитиву решења.
Број: 400- 232/2019-II-01
У Бору, 30.09.2019.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
АлександарМиликић, 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

