СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: I
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На основу члана 65. став 1. тачка 13. Статута
града Бора („Службени лист града Бора“ број 6/15пречишћен текст и 30/18), а у вези Стратегије
подстицања рађања („Службени гласник РС“ број 25/18)
Градоначелник града Бора, донео је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СТАНОВНИШТВО, ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ
I
Образује се Комисија за становништво,
породицу и децу као стручно саветодавно тело (у даљем
тексту: Савет).
II
У Савет из члана I овог решења именују се:
1. Добрица Ђурић - председник,
2. Милена Станојковић – заменик председника,
3. Никола Марић – члан,
4. Тијана Живановић - члан,
5. Наташа Пејчић - члан,
6. Сузана Радовановић, члан,
7. Нела Кржановић – члан,
8. Снежана Костић – члан.
III
Задаци Савета су :
1.Праћење развитка становништва и предлагање
и евалуација спровођења мера пронаталитетне политике
у локалној самоуправи и активирање ванбуџетских
извора средстава за спровођење локалних мера.
2. Годишње праћење одговарајућих индикатора
развитка
становништва
локалне
самоуправе
и
друштвено-економског положаја породица са децом и
обавештавање надлежног министарства.
3. Годишње утврђивање висине средстава у
буџету локалне самоуправе за спровођење финансијских
мера у циљу подстицања рађања.
4. Годишње утврђивање мера нематеријалне и
организационе природе у циљу подстицања рађања.
5. Разматрање и предлагање других мера у
области популационе политике.
IV
Седнице Савета сазива председник Савета, а у
случају његове одсутности седнице Савета сазива
заменик председника.
Савет одлучује ако је присутна већина од
укупног броја чланова Савета.
Одлука је донета уколико за њу гласа већина од
присутних чланова Савета.
V
Мандат члановима Савета траје 4 (четири)
године.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

VI
Административно-техничке послове за потребе
Савета обавља Одељење за привреду и друштвене
делатности, а финансијско - књиговодствене послове
Одељење за финансије Градске управе града Бора.
VII
Решење ступа на снагу даном доношења.
Број: 020-63/2018-II-01
У Бору, 30.10. 2018. године
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 и 113/2017)
и члана 28 Одлуке о буџету општине Бор за 2018.годину
(„Службени лист општинe Бор“ бр.30/2017, 25/2018 и
«Службени лист града Бора» бр. 6/2018), градоначелник
града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1.Средства утврђена Одлуком о буџету општине
Бор за 2018.годину, у оквиру Раздела 5- Градска управа
града Бора, Глава 1-Градска управа града Бора, Програм
2 – Комуналне делатности, Програмска класификација1102-П7- Пројекат: Пројектно техничка документација и
реконструкција атмосферске канализације у граду - I
фаза, функција 451- Друмски саобраћај, позиција 102 и
економска класификација 511-Зграде и грађевински
објекти, умањује се за 9.999.000 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 224 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 општине Бор за 2018. годину на
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позицији 102, неће бити ангажована, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 400- 255/2018-II-01
У Бору, 23.10.2018.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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 2.500.000
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, Програм 2 - Комуналне
делатности, Програмска класификација - 1102-0004 Зоохигијена,
функција 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика, на следећи начин:
-на позицију 87 и економску класификацију 483-Новчане
казне и пенали по решењу судова-1.500.000 динара и
-на позицију 88 и економску класификацију 485-Накнада
штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа - 1.000.000 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
Одељење за финансије Градске управе Бор
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве, за трошкове по извршним решењима и
судским и вансудским поравнањима за уједе паса
луталица (накнада штете за повреде, трошкови поступка
пред судом, трошкови принудне наплате, трошкови
извршитеља...).
Како средства за ову намену, при изради
Предлога финансијског плана Општинске управе Бор,
није било могуће прецизно планирати, а самим тим ни
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину,
користити средства текуће буџетске резерве у укупном
износу од 2.500.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 821 / 2018-II
У Бору, 18.10.2018. године
Градоначелник
Александар Миликић, с.р.

8. новембар 2018.
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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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 1.153.534
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, Програм 1 – Становање,
урбанизам и просторно планирање, Програмска
класификација - 1101-0004-Стамбена подршка, функција
060-Становање, на следећи начин:
-утврђује се позиција и економска класификација 76-2 426 – Материјал са износом од 450 динара и
-на позицију 78 и економску класификацију 511-Згграде
и грађевински објекти - 1.153.084 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 Уговора о регулисању међусобних
односа поводом започете изградње стамбене зграде у
Бору на локацији „Мулен Руж“ број 463-313/2018-II/01
од 12.10.2018.године, потребно је уплатити 1. рату 1.153.084 динара (Град Бор се обавезао да на основу
Одлуке Скупштине општине Бор број 463-225/2018-I
донете дан 19.06.2018.године, на име накнаде за улагања
Дирекције за непокретности у изградњи, стамбену зграду
у Бору, у ул. на локацији „Мулен Руж“, ул. 7.јула, на к.п.
бр. 1846/1 и 1846/4 КО Бор, уместо продаје станова
Дирекцији, у површини од 318,04 м2, истој исплати
износ од 11.530.833 динара-на десет годишњих рата) и
куповина 9 бланко меница - 450 динара.
Без предлога Одељења за финансије Градске
управе Бор, користити средства текуће буџетске резерве
у укупном износу од 1.153.534 динара. У прилогу
решења налази се Записник број 06-112/2018- II-01 од
19.10.2018.године.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 824 / 2018-II
У Бору, 22.10.2018. 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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), 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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 2.570.000
динара, Установи „Центар за културу општине Бор“.
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 општине Бор“, Програм 13- Развој културе,
Програмска класификација – 1201-0002 – Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва,
функција 820- Услуге културе, на следећи начин:
-на позицију 258 и економску класификацију 423 Услуге по уговору - 650.000 динара и
-на позицију 259 и економску класификацију 424 –
Специјализоване услуге - 1.920.000 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
општине Бор“, потребно је обезбедити средства за
организовање Дочека Нове 2019.године, и то за
Новогодишњи ватромет 650.000 динара и за
Новогодишњи концерт 1.920.000 динара.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Финансијским планом Установе „Центар за
културу општине Бор“, а самим тим ни Одлуком о
буџету општине Бор за 2018.годину, без предлога
Одељења за финансије Градске управе Бор, користити
средства текуће буџетске резерве у укупном износу од
2.570.000 динара.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 89.600
динара Предшколској установи „Бамби“ Бор.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

Број: 401- 819/ 2018-II
У Бору, 23.10.2018. године
Градоначелник
Александар Миликић, с.р.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
3- Предшколска установа „Бамби“ Бор, Програм 8 Предшколско васпитање и образовање, Програмска
класификација
2001-0001
Функционисање
предшколских установа, функција 911- Предшколско
образовање, на позицију 276 и економску класификацију
423 – Услуге по уговору.
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 исказане потребе Предшколске
установе „Бамби“ Бор, потребно је обезбедити средства
за ангажовање по уговору о привременим и повременим
пословима извршиоца на пословима реализације
активности Предшколске установе „Бамби“ (за октобар и
новембар 2018.године).
Како средства за ову намену нису планирана
Предлогом Финансијског плана Предшколске установе
„Бамби“ Бор за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о
буџету општине Бор за 2018.годину, без предлога
Одељења за финансије Градске управе Бор, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 89.600
динара.

Број: 401- 825 / 2018-II
У Бору, 23.10.2018. године
Градоначелник
Александар Миликић, с.р.
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127
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси

128
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 50.000
динара, Градској управи града Бора за Основну школу
„Станоје Миљковић“ Брестовац.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 5.000.000
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, Програм 2 - Комуналне
делатности, Програмска класификација - 1102-0004 Зоохигијена,
функција 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика, на следећи начин:
-на позицију 87 и економску класификацију 483-Новчане
казне и пенали по решењу судова - 2.000.000 динара и
-на позицију 88 и економску класификацију 485-Накнада
штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа - 3.000.000 динара.

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 159 и економску
класификацију 4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти (за Основну школу „Станоје Миљковић“
Брестовац -економска класификација 422).
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 исказане потребе Основне школе
„Станоје Миљковић“ Брестовац, потребно је обезбедити
средства за измирење обавеза за трошкове за службена
путовања – дневница запосленог возача комбија, због
учесталог ангажовања у септембру и октобру, по
Уговору о пословно техничкој сарадњи број 112-31/2018II/01 од 27.04.2018.године.
Како средства за ову намену нису планирана у
довољном обиму Одлуком о буџету општине Бор за
2018.годину, без предлога Одељења за финансије,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
50.000 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
Одељење за финансије Градске управе Бор
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве, за трошкове по извршним решењима и
судским и вансудским поравнањима за уједе паса
луталица (накнада штете за повреде, трошкови поступка
пред судом, трошкови принудне наплате, трошкови
извршитеља...).
Како средства за ову намену, при изради
Предлога финансијског плана Општинске управе Бор,
није било могуће прецизно планирати, а самим тим ни
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину,
користити средства текуће буџетске резерве у укупном
износу од 5.000.000 динара.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

Број: 401- 822/ 2018-II
У Бору, 25.10.2018. године
Градоначелник
Александар Миликић, с.р.

Број: 401- 838 / 2018-II
У Бору, 25.10.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.
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129
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси

130
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 231.000
динара, Градској управи града Бора.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912-“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 565.698
динара, Градској управи града Бор.
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 - 9 - Основно
образовање и васпитање на следећи начин:
-Утврђује се Пројекат- 2002-П10 - Пројекат:
Текуће одржавање равног крова дела зграде у
Основној школи „Станоје Миљковић“ – подручно
одељење у Шарбановцу,
функција 912- Основно
образовање, са позицијом и економском класификацијом
167-4 - 425 - Текуће поправке и одржавање - 153.288
динара и
-Утврђује се Пројекат- 2002-П11 - Пројекат:
Инвестиционо одржавање санитарног чвора у
Основној школи „Вук Караџић“, функција 912Основно образовање, са позицијом и економском
класификацијом 167-5 -511-Зграде и грађевински објекти
- 412.410 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе града Бора.
4.Решење доставити: Градској управи града
Бора, Одељењу за финансије Градске управе града Бора и
архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Одељења за
планирање и развој Градске управе Бор, потребно је
обезбедити средства за текуће одржавање равног крова
дела зграде у Основној школи „Станоје Миљковић“подручно одељење у Шарбановцу-153.288 динара и за
инвестиционо одржавање санитарног чвора у Основној
школи „Вук Караџић“- 412.410 динара.
Обзиром да средства за ове намене нису
планирана Финансијским планом Општинске управе Бор
за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину, без предлога Одељења за
финансије Градске управе града Бора,
користити
средства текуће буџетске резерве у укупном износу од
565.698 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

2.Средства из става 1.овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5-Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора, Програм-15-Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 06020001- Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 - Опште јавне услуге, на позицију
209 и економску класификацију 425 - Текуће поправке и
одржавање.
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 исказане потребе Одељењу за управу
и опште послове Градске управе Бор, потребно је
обезбедити средства за измирење обавеза по рачунима
број: 189-1809-48290 од 16.08.2018.године (Ауто чачак
промет) и 18-70-0038 од 05.09.2018.године ( Ато-Миркос
доо), а ради отклањања оштећења на возилима која су
КАСКО осигурана код ДУНАВ ОСИГУРАЊА АДО
Београд.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом Финансијског плана Општинске
управе Бор за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о
буџету општине Бор за 2018.годину, без предлога
Одељења за финансије Градске управе Бор, користити
средства текуће буџетске резерве у укупном износу од
231.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 834 / 2018-II
У Бору, 26.10.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

Број: 401-835/ 2018-II
У Бору, 30.10.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.
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131
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси

132
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
306.882 динара, Градској управи града Бор.
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 – 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификација –
1201-0004 – Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања, функција 820Услуге културе, на позиције и економске класификације:
-192 - 422 - Услуге по уговору - 140.000 динара,
-192 -1 - 444- Пратећи трошкови задуживања - 43.394
динара и
-192 -2 - 483- Новчане казне и пенали по решењу судова
- 123.488 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе града Бора.
4.Решење доставити: Градоначелнику града
Бора, Одељењу за финансије Градске управе града Бора
и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Одељење за финансије Градске управе града
Бора поднело је Предлог за коришћење средстава из
текуће буџетске резерве, за исплату треће транше
одобрених средстава по Уговору о суфинансирању
пројеката-програма из буџета општине Бор за
2015.годину за остваривање јавног интереса у области
информисања, за парничне трошкове, трошкове
извршења насталих пред судом, камате, трошкове
извршења и накнаде за извршитеља, које је Управа за
трезор дана 23.10. и 29.10.2018.године скинула
принудном наплатом са рачуна буџета општине Бор (по
извршном решењу 225- И. И 931/2018).
Обзиром да средства за ове намене нису
планирана Финансијским планом Општинске управе Бор
за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину, користити средства текуће
буџетске резерве у укупном износу од 306.882 динара.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912-“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 8.000
динара, Градској управи града Бора за Гимназију
„Бора Станковић“ Бор.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 850/ 2018-II
У Бору, 30.10.2018. 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 Бора, Програм 10- Средње
образовање и васпитање, Програмска класификација 2003-0001- Функционисање средњих школа, функција
920-Средње образовање, на позицију 168 и економску
класификацију 4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти (за Гимназију «Бора Станковић» Бор - економска
класификација 421).
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе града Бора.
4.Решење доставити: Градоначелнику града
Бора, Одељењу за финансије Градске управе града Бора
и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Одељење за финансије Градске управе града
Бора, поднело је Предлог за коришћење средстава из
текуће буџетске резерве за Гимназију „Бора Станковић“,
за склапање новог уговора за коришћење интернет пакета
и повећање трошкова истог.
Како средства за ову намену нису планирана у
довољном обиму Одлуком о буџету општине Бор за
2018.годину, користити средства текуће буџетске резерве
у износу од 8.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 733/ 2018-II
У Бору, 31.10.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.
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133
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси

134
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912-“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 22.330
динара, Градској управи града Бор.
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 - 2 –
Комуналне делатности, на следећи начин:
-У оквиру Пројекта - 1102-П9 - Пројекат:
Израда пројектно техничке документације за санацију
цевовода на делу III километар код НИС-а, код
„Кристала“ и „Дрвозана“, функције 455- Цевоводи и
други облици саобраћаја, утврђује се позиција и
економска класификација 103-1 - 423 – Услуге по
уговору са износом од 10.150 динара и
- У оквиру Пројекта - 1102-П13 - Пројекат:
Извођење радова на изградњи водоводне мреже у реону
Чока Рељи МЗ „Брестовац“,
функције 630Водоснабдевање, утврђује се позиција и економска
класификација 107-1 - 423 – Услуге по уговору са
износом од 12.180 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе града Бора.
4.Решење доставити: Градској управи града
Бора, Одељењу за финансије Градске управе града Бора и
архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Одељење за финансије Градске управе града
Бора, поднело је Предлог за коришћење средстава из
текуће буџетске резерве за издавање локацијских услова
за санацију јавне канализационе мреже у Зеленом
булевару у Бору у износу од 5.074,98 динара, за
издавање локацијских услова за санацију јавне
канализационе мреже у улици Николе Пашића у Бору у
износу од 5.074,98 динара и за издавање локацијских
услова за изградњу водоводне мреже у КО Брестовац у
износу од 12.179,95 динара.
Обзиром да средства за ове намене нису
планирана Финансијским планом Општинске управе Бор
за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину, користити средства текуће
буџетске резерве у укупном износу од 22.330 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 100.000
динара, Градској управи града Бора за Школу за
основно и средње образовање „Видовдан“.

Број: 401- 848/ 2018-II
У Бору, 31.10.2018. 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 159 и економску
класификацију 4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти (за Школу за основно и средње образовање
„Видовдан“-економска класификација 422).
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењу за финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Одељење за финансије Градске управе града
Бора, поднело је Предлог за коришћење средстава из
текуће буџетске резерве за Школу за основно и средње
образовање „Видовдан“, за недостајућа средства за
трошкове путовања наставника на обуке , обзиром да је
дошло до измене Правилника о наставном плану и
програму за други циклус основног образовања и
васпитања.
Како средства за ову намену нису планирана у
довољном обиму Одлуком о буџету општине Бор за
2018.годину, користити средства текуће буџетске резерве
у износу од 100.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 784/ 2018-II
У Бору, 31.10.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.
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135
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси

136
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 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), 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
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 108.000
динара, Градској управи града Бора.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 22.500
динара, Градској управи града Бора.

2.За средства из става 1. овог решења у оквиру
Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 5.1.-Градска
управа града Бора, Програм 1 – Становање, урбанизам и
просторно планирање, Програмска класификација - 11010004-Стамбена подршка, функција 060-Становање,
утврђује се позиција и економска класификација 76-3 424 – Специјализоване услиге.

2.За средства из става 1. овог решења у оквиру
Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 5.1.-Градска
управа града Бора, Програм 17 – Енергетска ефикасност
и обновљиви извори енергије, Програмска класификација
0501-П1-Пројекат:
Унапређење
енергетске
ефикасности-Замена столарије Дома културе-просторије
Музеја рударства и металургије, функција 430-Гориво и
енергија,
утврђује
се
позиција
и
економска
класификација 229-1 - 424 – Специјализоване услиге.

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 исказане потребе Градске управе
града Бор, потребно је обезбедити средства за услуге
геотехничког испитивања и израду геотехничких
елабората за к.п. бр.2105 КО Бор 1 и к.п. бр. 2106 КО Бор
1.
Обзиром да средства за ове намене нису
планирана Финансијским планом Општинске управе Бор
за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину, без предлога Одељења за
финансије Градске управе града Бора,
користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 108.000
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 722 / 2018-II
У Бору, 02.11.2018. 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 исказане потребе Градске управе
града Бор, потребно је обезбедити средства за издавање
Решења о утврђивању услова за преузимање мера
техничке заштите за израду Пројекта инвестиционог
одржавања зграде Дома културе у Бору.
Обзиром да средства за ове намене нису
планирана Финансијским планом Општинске управе Бор
за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину, без предлога Одељења за
финансије Градске управе града Бора,
користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 22.500
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 851 / 2018-II
У Бору, 02.11.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.
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