
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  14 
18. МАЈ 

2021. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 

1 

На основу члана 8. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. 

закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 

87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон), члана 2. Правилника о 

раду савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 

8/20) и члана 62. Статута града Бора („Службени лист 

града Бора“, бр. 3/19) Градско веће града Бора, на 

седници одржаној 14. маја 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА 

 

1. Образује се Савет за безбедност саобраћаја на 

путевима на територији града Бора (у даљем тексту: 

Савет) у циљу остваривања сарадње и усклађеног 

обављања послова у функцији унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима, као и иницирања и праћења 

превентивних и других активности у области саобраћаја 

на путевима на територији града Бора. 

 

2. Савет има председника, заменика 

председника и 10 чланова. 

У Савет се именују: 

1. Данијел Алексић, председник; 

2. Миша Динчић,  заменик председника; 

3. Бојан Јовановић, члан; 

4. Валентина Новаковић, члан; 

5. Ана Профировић, члан; 

6. Катарина Скалушевић, члан; 

7. Милена Станисављевић, члан; 

8. др Весна Радосављевић, члан; 

9. Милован Божовић, члан; 

10. Горан Грамић, члан; 

11. Драган Мирчић, члан; 

12. Слађана Тихомировић Аничић, члан; 

 

3. Мандат председника и чланова Савета траје 

четири године, с тим што могу бити разрешени и пре 

истека мандата. 

4. Задаци Савета су: 

- остваривање сарадње са одговарајућим телима 

за безбедност саобраћаја у Републици, са саветима и 

комисијама за безбедност саобраћаја суседних градова и 

општина, са органима и организацијама из области 

безбедности саобраћаја, као и усклађивање послова у 

функцији унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији града Бора; 

 - иницирање и праћење превентивних и других 

активности у области безбедности саобраћаја на 

путевима на територији града Бора; 

 - извршавање редовних ревизија стања 

безбедности саобраћаја на путевима на територији града 

Бора, прикупљањем информација од кључних 

институција и јавности које се могу искористити при 

дефинисању кључних проблема који утичу на безбедност 

грађана, осећај сигурности и квалитет живота; 

 -формирање система јединствене основе 

евидентирања и праћења најзначајнијих обележја 

безбедности саобраћаја на путевима на територији града 

Бора; 

 -утврђивање предлога локалне стратегије и 

годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима у 

складу са законом; 

 -доношење предлога и закључака о начину 

трошења финансијских средстава од наплаћених казни за 

саобраћајне прекршаје; 

 -унапређење опште безбедности саобраћаја на 

путевима на територији града Бора и васпитање учесника 

у саобраћају, као и развијање саобраћајно - превентивног 

рада у Предшколској установи, школама и другим 

специјализованим организацијама у Граду; 

 -организовање саобраћајно - васпитних 

манифестација из области саобраћајне превентиве, као и 

стручних скупова ради сагледавања и разматрања 

одређених проблема безбедности саобраћаја на путевима 

на територији града Бора; 

 -подстицање издавања саобраћајно – 

превентивних публикација, филмова и сл; 

 -давање мишљења и предлога о мерама за 

техничко уређење саобраћаја на путевима на територији 

града Бора и побољшање безбедности свих учесника у 

саобраћају; 

-обављање и других послова од интереса за 

безбедност саобраћаја на територији града Бора. 

5. За потребе обављања послова из тачке 4. овог 

решења, Савет може предложити Градском већу града 

Бора ангажовање стручних радних група. 

6.Стручне и административне послове за 

потребе Савета, као и послове везане за јединствену 

основу евидентирања најзначајнијих обележја 

безбедности саобраћаја на путевима на територији града 

Бора, обављаће Градска управа - Одељење за привреду и 

друштвене делатности. 

7. За рад у Савету, председник Савета, заменик 

председника Савета и чланови Савета примају накнаду 

која се одређује Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији града Бора.  

8. Даном објављивања овог решења престаје да 

важи Решење о оснивању Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима на територији града Бора 

(„Службени лист општине Бор“, бр. 21/10, 4/11, 23/14, 

5/15, 344-104/2015-IV од 02.07.2015. године, 10/2017, 

19/17 и ''Службени лист града Бора'' бр. 10/19). 

9. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Бора". 

 

Број: 344-83/2021-IV 

У Бору, 14. маја 2021. године 

 

Г Р А Д   Б О Р  

Г Р А Д С К О   В Е Ћ Е  

 

                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК,          

                                    Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 46. а у вези са чланом 66. 

Закона о локалној самоуправи  („Службени  гласник  

РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 

47/18),  члана 62. Статута града Бора („Службени лист 

града  Бора”, бр. 3/19) и члана 36.  Пословника о раду 

Градског Већа града Бора („Службени  лист града  Бора”, 

бр. 9/18),  Градско  Веће  града Бора,  на  седници  

одржаној  14. маја 2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА 

ЗА ПОДРШКУ ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ 

И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ 

 

I 

Образује се Радно тело за подршку 

подстицајном родитељству и развоју деце (у даљем 

тексту: Радно тело), као мулти-секторско тело, у циљу 

унапређењу постојећих и дефинисању нових мера јавне 

политике усмерених на подршку подстицајном 

родитељству и развоју деце на територији града Бора. 

Радно тело образује се као стално стручно-

саветодавно Радно тело Градског већа града Бора (у 

даљем тексту: Градско веће). 

Овим решењем уређују се састав, задаци, начин 

функционисања, и средства за рад Радног тела. 

 

II 

У Радно тело именују се: 

1.Тамара Пауновић, члан Градског већа, 

задужен за образовање, верске заједнице и заштиту права 

националних мањина, као координатор; 

2.Наташа Пејчић, начелник Одељења за 

привреду и друштвене делатности Градскe управe града 

Бора, члан; 

3.Сузана Бранковић, заменик начелника 

Одељења и шеф Одсека за друштвене делатности 

Градскe управe града Бора, заменик члана; 

4.Љиљана Радичевић, директор П.У.“Бамби“ 

Бор, члан; 

5.Јелена Банић, васпитач у П.У.“Бамби“ Бор, 

заменик члана; 

6.др Весна Радосављевић, директор Дома 

здравља Бор, члан; 

7.Снежана Милутиновић, главна сестра 

поливалентне и патронажне службе Дома здравља Бор, 

заменик члана; 

8.Сашка Милошевић, директор Центра за 

социјални рад „Бор“ у Бору, члан; 

9. Јелена Ристић, руководилац Службе Центра 

за социјални рад „Бор“ у Бору,    заменик члана; 

10. Добрица Ђурић, члан Градског већа задужен 

за област друштвене бриге о  деци, популациону 

поликтику и родну равноправност, члан; 

11. Сузана Радовановић, саветник за делатност 

социјалне и зравствене заштите Градска управа града 

Бора, заменик члана; 

Градоначелник града Бора је председник Радног 

тела по функцији. 

III 

Задаци Радног тела су да планира и надзире 

спровођење мера јавне политике из  различитих области 

које  су  усмерене на подршку  подстицајном 

родитељство и развоју  деце, а посебно: 

- анализира постојеће стање у локалној 

заједници и мере које спроводи и финансира локална 

самоуправа и дефинише кључне приоритете за деловање  

у  локалној  заједници  у области  подстицајног  

родитељства  и  развоја  деце; 

- учествује у  изради  и  имплементацији 

локалних мера за унапређење подршке подстицајном 

родитељству у првим годинама развоја детета и 

предлаже Градском Већу измене и допуне релевантних 

постојећих стратешких и програмских докумената 

односно израду нових докумената, јавних политика 

којима би се планирале посебне мере за подршку 

подстицајном родитељству и развоју деце; 

- даје подршку Градској управи града Бора и 

Градском већу у процесу припреме Предлога буџета 

града и предлоге за  опредељивање  финансијских  

средстава  за  финансирање програма и сервиса за 

подршку подстицајном родитељству и развоју деце 

унутар стратешких опредељења и јавних политика; 

- координира размену информација и података 

између установа, институција и организација које су у 

локалној заједници задужене за посебна питања подршке 

родитељству и развоју деце и разматра и дефинише мере 

заједничког односно интегрисаног мулти-секторског 

деловања у спровођењу јавних услуга и мера подршке у 

овим областима; 

- учествује у процесу дефинисања тема и 

начина комуникације локалних органа са родитељима и 

будућим родитељима у вези са питањима подршке 

родитељству и развоја деце и по потреби предлаже 

Градском већу посебну локалну стратегију комуникације 

у вези са овим темама; 

-остварује сарадњу са организацијама цивилног 

друштва, међународним и домаћим развојним 

партнерима, који дају подршку родитељству и развоју 

деце, припрема идеје и предлоге за спровођење локалних 

програма, пројеката и/или услуга подршке у овој области 

и учествује у изради и спровођењу пројеката и програма 

за подршку родитељству и развоју деце, у којима је Град 

носилац или партнер: 

- предузима и  друге  активности  неопходне  за  

остваривање наведених  задатака које му одреди Градско 

веће. 

IV 

Председник радног  тела  сазива и председава  

седницама Радног тела. 

Радно тело одржава састанке најмање једном у 

два месеца. Стручну и административно-техничку  

подршку  Радном  телу  пружа  Градска  управа. 

На састанке  Радног тела  могу се  позивати  

стручњаци  и  представници  других  органа,  установа  

или  организација  који  немају  своје  представнике  у  

Радном  телу,  ако  је то  потребно  ради  информисања  

чланова  Радног  тела  о  одређеном  питању. 

Радно тело доноси  пословник  којим  детаљније  

уређује  начин  рада. 

Радно тело  подноси  годишње  извештаје  о  

свом  раду Градском већу. 

 

V 

Средства за рад Радног тела обезбеђује Град. 

Чланови Радног тела не примају посебну 

накнаду за рад у Радном телу. 

 

VI 

Ово решење објавити у „‟Службеном листу 

града Бора‟‟. 

 

Број: 020-10/2021-IV 

У Бору, 14. маја 2021. године 

 

Г Р А Д   Б О Р  

Г Р А Д С К О   В Е Ћ Е  

 

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, 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 2.500.000,00 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- 201/2021-II-01 

У Бору, 28.04.2021.године 

                                                                                                                                             

     ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                                                                

  Александар Миликић, с.р. 

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, 63/2013-

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 12.958.197,00 динара Органу града Бора -

Градоначелник града Бора. 

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

Раздела 2- Градоначелник града Бора, Програм 2101 - 

Политички систем локалне самоуправе, Програмска 

активност - 0002 - Функционисање извршних органа, 

функција 111 - Извршни и законодавни органи, утврђује 

се позиција и економска класификација  22/1 - 621 – 

Набавка домаће финансијске имовине. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 

Бор. 

4.Решење доставити: Органу града Бора-

Градоначелник 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 откуп пакета акција Акцијског фонда којем 

припада 16.807 акција, што представља 8,19142% 

основног капитала ТПП „Центроисток“ АД Бор. 

Како средства за ове намене нису планирана 

Предлогом финансијског плана Органа града – 

Градоначелник 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  

12.958.197,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 300/ 2021-II 

У Бору,  28.04.2021. године 

 

      ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                                                                

  Александар Миликић, с.р. 

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, 63/2013-

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 10.000,00 динара Градској управи града 

Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програм 1801 - Здравствена заштита, Пројекат - 5002 - 

Унапређење квалитета здравствене заштите у Дому 

здравља града Бора за Службу за здравствену заштиту 

жена , функција 721 – Опште медицинске услуге, на 

позицију 167/0 и економску класификацију  512 - 

Машине и опрема. 
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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 завршетак пројекта „Унапређење квалитета 

здравствене заштите у Дому здравља града Бора за 

Службу за здравствену заштиту жена“. 

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 10.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 305/ 2021-II 

У Бору,  28.04.2021. године 

 

      ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                                                                

  Александар Миликић, с.р. 

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, 63/2013-

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 1.800.000,00 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  118/2 - 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 помоћника 

градоначелника града Бора, потребно је обезбедити 

средства за набавку стубних канти. 

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 1.800.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 304/ 2021-II 

У Бору,  28.04.2021. године 

  

      ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                                                                

  Александар Миликић, с.р. 

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, 63/2013-

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 122.400,00 динара Градској управи града 

Бора. 

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

Раздела 5- Градска управа града Бора, Програм 0701- 

Организација собраћаја и саобраћајна инфраструктура, 

Програмска активност - 0002 - Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, функција 451 - Друмски 

саобраћај, утврђује се позиција и економска 

класификација  103/1 - 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 члана Градског 

већа, потребно је обезбедити средства за набавку четири 

сталка за паркирање бицикала. 

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 122.400,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 307/ 2021-II 

У Бору,  07.05.2021. године 

 

     ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                                                                

  Александар Миликић, с.р. 
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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, 63/2013-

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 79.200,00 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 тенесита 10 t, који је неопходaн за поправку 

тениске подлоге отворених терена. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом 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 79.200,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-310/2021-II 

У Бору,  07.05.2021. 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 481.555,00 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 265/0 и  економску  класификацију  

423 - Услуге по уговору - 373.555,00 динара и 

-на позицију  268/0 и  економску  

класификацију  426 - Материјал - 108.000,00 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 

ангажовање лиценцираних спасиоца за део летње сезоне 

(373.555,00 динара) и куповину перфита 900 кг за 

одржавање квалитета базенске воде (108.000,00 динара). 

Како средства за ове намене нису планирана 

Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, користити 

средства текуће буџетске резерве у укупном износу од 

481.555,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-325/2021-II 

У Бору,  13.05.2021. 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 „3.октобар“. 

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 

„3.октобар“ - економска класификација 4221-150.000,00 

динара и економска класификација 4224-100.000,00 

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 Основне школе 

„3.октобар“, потребно је обезбедити средства за 

трошкове службених путовања 150.000,00 динара и 

трошкове путовања ученика 100.000,00 динара. 

Како средства за ове намене нису планирана у 

довољном обиму Одлуком о буџету града Бора за 

2021.годину, користити средства текуће буџетске резерве 

у укупном износу од 250.000,00 динара. 

 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-322/2021-II 

У Бору,  14.05.2021. године 

 

     ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                                                                

  Александар Миликић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

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  Анекс 1 Уговора број 

C-101/2020 од 28.04.2021.године између Међунараодне 

организације - Представништва HELVETAS Swiss 

Intercooperation SRB и Града Борa, начелник Одељења за 

финансијне и јавне набавке Градске управе Бор доноси 

 

Р E Ш E Њ E 

o повећању 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 06 - Донације од међународних 

организација, на следећи начин: 

-  економску класификацију 732141-„Текуће донације од 

међународних организација“ увећати за 470.000,00 

динара. 

У Плану расхода Одлуке о буџету града Бора за 

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

извршити измену,  у оквиру Раздела 5 - Градска управа 

града Бора, Програма 0602 - Опште услуге локалне 

самуправе, Програмска активност - 0001 - 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 130 - Опште услуге, у колони 

„Средства из осталих извора“ са извором финансирања 

06 - Донације од међународних организација, на следећи 

начин: 

- позицију 64/0 и економску класификацију 423 - „Услуге 

по уговору“ увећати за 470.000,00 динара. 

 

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: 400-204/2021-III-04 

У Бору, 13.05.2021.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 


