СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: II

БРОЈ: 33

19. НОВЕМБАР
2019. ГОДИНЕ
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На основу члана 17. и 19. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ бр.
41/09, 53/10,101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14 и 96/15 - др.
закон и 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон,
87/18 и 23/19) и члана 62. Статута града Бора („Службени
лист града Бора“ бр. 3/19), Градско веће града Бора, на
седници одржаној 18. новембра 2019. године, донело је
ПРО ГРАМ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
I У Програму коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији града Бора за 2019. годину
(„Службени лист града Бора“, бр. 12/19) у тачки II број:
„1.870.000,00“ замењује се бројем: „4.197.000,00“.
II Taчка III мења се и гласи:
„У складу са чланом 19. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, средства за реализацију овог
Програма биће усмерена за унапређење безбедности
саобраћаја на путевима и то за следеће намене:
Услуге информисања јавности –
објава тендера
Репрезентација и поклони-акција
“Шта знаш о саобраћају“
Саобраћајна студија
Студија „Анализа паркирања у
централној зони Града“
Аутомобил
Текуће поправке и одржавање
опреме за јавну безбедност –
одржавање центра за видео
надзор
- 4MP дан/ноћ мрежна камера у
IP67 bullet кућишту,
WDR(120dB), 3DNR, 4 megapiksela,
1/3'' CMOS чип са
прогресивним скенирањем
H.265 & H.264 dual-stream,
20fps@4M(2688×1520)&25/30fps@3
M(2304×1296), WDR(120dB),
дан/ноћ(ICR), 3DNR, AWB, AGC,
BLC, slot za MicroSD картицу до
128GB,
моторизовани варифокални
објектив 2.7~13.5mm, Smart IC
диоде домета
60m, IP67 PoE+, Intelligent Video
analysis (IVS), ротација слике за
90° компатибилна са Dahua NVR,
са испоруком и монтажом

100.000,00
100.000,00
500.000,00
2.000.000,00
1 ком

1.170.000,00
327.000,00

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

- PoE 8 портног switcha
индустријског у спољасњим
орманима на захтев инвеститора
са минималним карактеристикама
10/100/1000Mbs, 8PoE 100Mbs и 1
non PoE port 1000 Mbs za uplink, са
испоруком и монтажом са
повезивањем на постојећу мрежну
инфраструктуру
- хард диск 3,5 inca, капацитета 4
Tb са монтазом у dahua NVR у
систем Сали ПУ Бор
- media konverter 1Gbs single mode ,
са оптицким patch cordovima, sc
конектори, са испоруком и
монтажом у систем Сали ПУ Бор

24.000,00
2 ком

2 ком
24.000,00

11.000,00
2 ком

- Монитор величине мин. 40-44
инча резолуције минимално
1920x1080 са зидним носачем са
подесивим углом и HDMI каблом
10m подна каналица 2m, са
испоруком и монтажом на зид

49.000,00

105.000,00

- Рачунарска конфигурација –
Карактеристике: cpu AMD RYZEN
5, ram 12Gb, неинтегрисана
графичка карта типа минимално
radeon R5, један SSD диск мин
240Gb, један HDD мин 3Tb, миш и
тастаура са windows оперативним
системом и пратећим софтвером
за рад са система видео надзора,
са испоруком и монтажом

''
III Oвај програм ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 401-841/2019-IV
У Бору, 18. новембра 2019. године
ГР АД БОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ

4 ком

2 ком
2 ком

114.000,00

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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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 и 72/2019) и члана 28. Одлуке о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
број 18/2018 и 18/2019), градоначелник града Бора
доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
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, Програм
9 – Основно образовање и васпитање, Програмска
класификација-2002-П7- Пројекат : Пројектно техничка
документација за радове на санацији целог објекта и
окружења у коме се налазе: ОШ „Бранко Радичевић“,
ОШ “Свети Сава“ и ОШ „Видовдан“, функција 912 –
Основно образовање, позиција 155-1 и економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти,
умањују се за 14.399.000 динара и распоређује се у
оквиру Раздела 5-Градска управа града Бора, Глава 1Градска 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
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 2019. годину на позицији
155-1, неће бити ангажована, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 400- 267/2019-II-01
У Бору, 12.11.2019.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

19. новембар 2019.
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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, 31/2019 и 72/2019) и члана 27.
Одлуке о буџету града Бора за 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 класификација
49912 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу
од 4.560.000 динара, Установи „Центар за културу
града Бора“
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
2.3.- Установе у култури - Установа „Центар за
културу града Бора“, Програм 13- Развој културе,
Програмска класификација - 1201-0002 - Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва, функција 820Услуге културе, на следећи начин:
-на позицију 237 и економску класификацију 421 Стални трошкови - 840.000 динара
-на позицију 239 и економску класификацију 423 Услуге по уговору - 1.080.000 динара и
-на позицију 240 и економску класификацију 424 Специјализоване услуге - 2.640.000 динара.
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 Установе „Центар за културу
града Бора“, потребно је обезбедити средства за
организовање Дочека Нове 2020.године на отвореном, и
то за продукцију која прати концерт 840.000 динара,
Новогодишњи ватромет 1.080.000 динара и за
Новогодишњи концерт 2.640.000 динара.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом Финансијског плана Установе
„Центар за културу града Бора“ за 2019.годину, а самим
тим ни Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
4.560.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 810/ 2019-II
У Бору, 12.11.2019. 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, 31/2019 и 72/19) и члана 27.
Одлуке о буџету града Бора за 2019.годину («Службени
лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник
града Бора доноси
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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, 31/2019 и 72/19) и члана 27.
Одлуке о буџету града Бора за 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 класификација
49912 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу
од 100.000 динара, Градској управи града Бора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.- Градска управа града Бора, Програма 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130 – Опште јавне услуге,
на позицију 199 и економску класификацију 424 –
Специјализоване услуге.
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 класификација
49912 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу
од 598.812 динара Градској управи града Бора за
Основну школу „Бранко Радичевић“.

Образложење
На основу исказане потребе члана Градског
већа града Бора потребно је обезбедити средства за
технички преглед објекта обданишта у НГЦ-у.
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, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 100.000
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 809 / 2019-II
У Бору, 12.11.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.- Градска управа града Борa, Програм 9- Основно
образовање и васпитање, Програмска класификација 2002-0001- Функционисање основних школа, функција
912 - Основно образовање, на позицију 147 и економску
класификацију 4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти (за Основну школу „Бранко Радичевић“
економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање).
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
На основу исказане потребе Основне школе
„Бранко Радичевић“, потребно је обезбедити средства за
поправку крова на објекту школе.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом финансијског плана Градске
управе Бор за Основну школу „Бранко Радичевић“ за
2019.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету града
Бора за 2019.годину, користити средства текуће буџетске
резерве у износу од 598.812 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 811 / 2019-II
У Бору, 12.11.2019. 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, 31/2019 и 72/2019) и члана 27.
Одлуке о буџету града Бора за 2019.годину («Службени
лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник
града Бора доноси

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, 31/2019 и 72/19) и члана 27.
Одлуке о буџету града Бора за 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 класификација
49912 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу
од
1.200.000 динара Органу града БораГрадоначелник града Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 2- 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
економску класификацију 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 „.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 120.000
динара Градској управи града Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.- Градска управа града Борa, Програм 3- Локални
економски развој, на следећи начин:
Утврђује
се
Пројекат-1501-П4-Пројекат:
Израда
пројектно-техничке
документације
за
Регионални иновациони старт ап центар у оквиру
Бизнис инкубатор центра Бор, функција 411- Општи
економски и комерцијални послови, са позицијом и
економском класификацијом 113-2 -511- Зграде и
фрађевински објекти.
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
На основу исказане потребе члана Градског
већа града Бора, потребно је обезбедити средства за
услуге истраживања и утврђивања ставова задовољства
младих квалитетом живота у локалној заједници и
услугама локалне самоуправе (600.000 динара) и услуге
истраживања и утврђивања степена инклузије,
толеранције и дискриминације мањинских група (600.000
динара).
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,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
1.200.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 813 / 2019-II
У Бору, 12.11.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

Образложење
На основу исказане потребе члана Градског
већа града Бора, потребно је обезбедити средства за
израду пројектно-техничке документације ради добијања
потребних дозвола за санацију и реконструкцију
пословног простора за Регионални иновациони старт ап
центар у оквиру Бизнис инкубатор центра Бор.
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, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 120.000
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 814 / 2019-II
У Бору, 12.11.2019. 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, 31/2019 и 72/19) и члана 27.
Одлуке о буџету града Бора за 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), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 460.000
динара Органу града Бора-Градоначелник града
Бора.
2.За средства из става 1. овог решења у оквиру
Раздела 2- Градоначелник града Бора, Програм 16 Политички систем локалне самоураве, Програмска
класификација - 2101-0002 – Функционисање извршних
органа, функција 111 – Извршни и законодавни органи,
утврђује се позиција и економска класификација 25-1 424 – Специјализоване услуге.
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 члана Градског
већа града Бора, потребно је обезбедити средства за
консалтинг услуге у циљу побољшања промоције града,
транспарентности рада и јавних наступа органа извршне
власти и директора јавно-комуналних предузећа и
установа чији је оснивач град.
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,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
460.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 815/ 2019-II
У Бору, 12.11.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

19. новембар 2019.
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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
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ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

