
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   I БРОЈ:  8 
18. СЕПТЕМБАР  

2018. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
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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 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  

1.000.000 динара, Органу града Бора-Градоначелник 
града Бора. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 2- Градоначелник града Бора, на 
следећи начин: 

Утврђује се Програм 9 – Основно образовање и 
васпитање, Програмска класификација – 2002-0001 – 

Функционисање основних школа,  функција 912- 

Основно образовање и васпитање, и следеће позиције: 
  -28-3 за  економску  класификацију  422-Трошкови 
путовања - 780.000 динара , 
  -28-4 за  економску  класификацију  444-Пратећи 
трошкови задуживања - 50.000 динара и 

  -28-5 за  економску  класификацију  483-Новчане казне 
и пенали по решењу судова- 170.000 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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одељење за финансије Градске управе града 

Бора  поднело је  Предлог за коришћење средстава из 
текуће буџетске резерве, за трошкове превоза ученика 
основног узраста који пребивалиште имају на територији 
општине Бор у селу Танда, а наставу похађају у Основној 
школи „Бранко Перић“ у Рудној Глави за школску 
2017/2018 годину, трошкове таксе на предлог, трошкове  
настале у току спровођења извршења и камате, које је 
Управа за трезор дана 30.08.2018.године скинула 
принудном наплатом са рачуна буџета општине Бор (по 
извршном решењу И 225-II VZ 220/18).  

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана  Финансијским планом Органа града Бора-

Градоначелник града Бора, а самим тим ни Одлуком о 

буџету општине Бор за 2018.годину, користиће се 
средства текуће буџетске резерве у износу од 1.000.000 
динара. 

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

 

Број: 401- 644/ 2018-II 

У Бору, 31.08.2018. године 

                                           

          Градоначелник града Бора 

                  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 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  
492.260 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, Програм - 15 - Опште 
услуге локалне самоуправе,  Програмска активност 0602-

0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге, на позицију 
202 и економску класификацију 414 – Социјална давања 
запосленима. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењуза финансије 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 
Одељење за финансије Градске управе Бор 

поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће 
буџетске резерве, на основу Захтева Градске управе Бор, 
за исплату солидарне помоћи за новорођено дете у 2015, 
2016, 2017 и 2018.години. Исплата солидарне помоћи за 
новорођено дете врши се у складу са чланом 47(а). став 1. 
тачка 9. Анекса Посебног колективног уговора за 
државне органе („Службени гласник РС“ број 25/2015, 
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50/2015, 20/2018 и 34/2018) и Правилника о радним 
односима, дисциплинској и материјалној одговорности 
(„Службени лист општине Бор“ број 9/2013, 11/2014, 
16/2014, 21/2014, 4/2015 и 10/2015). 

 

Обзиром да средства за ову намену 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 износу од 492.260 динара. 

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

 

Број: 401- 646/ 2018-II 

У Бору,  07.09.2018. године 

                                      

                             Градоначелник града Бора 

              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 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  918.777 

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, на следећи начин: 

-У оквиру Програма - 2 - Комуналне 
делатности, утврђује се Пројекат- 1102-П24- Пројекат: 
Набавка и уградња цистерне за воду у селу Бучје,  

функција 630- Водоснабдевање, са позицијама и 
економским класификацијама: 
122-4 - 423-Услуге по уговору  -  48.000 динара, 
122-5 - 511-Зграде и грађевински објекти  -  245.217 

динара, 
122-6 - 512-Машине и опрема  -  80.400 динара  и 

-У оквиру Програма - 7 - Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, утврђује се 
Пројекат- 0701-П6- Пројекат: Израда пројектно-

техничке документације и санација моста у реону 
Бељевина (МЗ Злот), функција 451- Друмски саобраћај, 
са позицијом и економском класификацијом  155-2- 511-

Зграде и грађевински објекти  -  545.160 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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Одељења за 

планирање и развој Градске управе Бор, потребно је 
обезбедити средства за набавку и уградњу цистерне за 

воду у селу Бучје - 373,617 и за израду пројектно-

техничке документације и санацију моста у реону 
Бељевина (МЗ Злот) - 545.160 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 износу од  918.777 

динара. 
 

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

 

Број: 401- 658/ 2018-II 

У Бору,  07.09.2018. године 

                                      

                            Градоначелник града Бора    

               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 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  130.000 

динара, органу града Бора - Скупштина града Бора. 
2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 1- Скупштина града Бора, Програм - 
16 - Политички систем локалне самоуправе,  Програмска 
активност 2101-0003- Подршка раду извршних органа 
власти и скупштини, функција 111- Извршни и 
законодавни органи, на позицију 19 и економску 

класификацију 426 – Материјал. 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије Градске управе Бор. 
4.Решење доставити: Органу града Бора-

Скупштина града Бора, Одељењуза финансије 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 
Одељење за финансије Градске управе Бор 

поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће 
буџетске резерве, на основу Захтева Органа града Бора-

Скупштина града Бора, за набавку тонера, кертриџа и 
рибона за штампаче и фотокопир апарате. 

 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана у довољном обиму Финансијским планом 
органа општине Бор - Скупштина општине Бор за 
2018.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету општине 
Бор за 2018.годину, користити средства текуће буџетске 
резерве у износу од  130.000 динара. 
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На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 

Број: 401- 673/ 2018-II 

У Бору,  10.09.2018. године 

 

            Градоначелник града Бора    

               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 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  11.500 

динара, Градској управи града Бор. 
2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
1 - Градска управа града Бора, Програм - 11 - Социјална 
и дечија заштита,  Програмска активност 0901-0001- 

Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 
090- Социјална заштита некласификована на другом 
месту, на позицију 177 и економску класификацију 472 – 

Накнада за социјалну заштиту из буџета. 
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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Одељења за 

привреду и друштвене делатности, потребно је 
обезбедити недостајућа средства за доделу награда 
ученицима и менторима за школску 2017/2018 годину . 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана у довољном обиму 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 Бор 
користити средства текуће буџетске резерве у износу од 
11.500 динара. 

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

 

Број: 401- 691 / 2018-II 

У Бору,  12.09.2018. 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, 63/2013-

испр.,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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  139.834 

динара, Месној заједници „Бучје“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
4 – Месне заједнице, Подглава 4.22.-Месна заједница 
Бучје, Програм - 15 – Опште услуге локалне самоуправе,  
Програмска активност 0602-0002- Функционисање 
месних заједница, функција 160 - Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, на позицију 293 и 
економску класификацију 483 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова. 

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 „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Месне заједнице 

Бучје, потребно је обезбедити средства за деблокаду 
рачуна месне заједница. Блокада рачуна настала је 
02.08.2018.године по Решењу о извршењу Посл.бр.4 
Ии.62/2018 од 26.07.2018.године. 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Предлогом Финансијског плана Месне 
заједнице Бучје 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 139.834 

динара. 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 

Број: 401- 689 / 2018-II 

У Бору,  12.09.2018. 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, 63/2013-

испр.,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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  830 динара, 
Градској управи града Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
1 - Градска управа града Бора, Програм - 1 – Становање, 
урбанизам и просторно планирање,  Програмска 
активност 1101-0004- Стамбена подршка, функција 060- 

Становање, на позицију 77 и економску класификацију 

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали. 
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 „. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Градске управе 

Бор-Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално 
имовинско правне и стамбене послове, потребно је 
обезбедити средства за измирење републичке 
административне таксе за прикључак електричне 
енергије за стан у улици Данила Киша број 8/13. 

Обзиром да средства за ову намену 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 Бор, користити средства 
текуће буџетске резерве у износу од 830 динара. 

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

 

Број: 401- 667 / 2018-II 

У Бору,  12.09.2018. 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, 63/2013-

испр.,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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  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, Програм - 15 - Опште 
услуге локалне самоуправе,  Програмска активност 0602-

0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге, на позицију 
210 и економску класификацију 426 – Материјал. 

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 „. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе Градске управе 
Бор-Одељења за управу и опште послове, потребно је 
обезбедити недостајућа средства за израду печата и 
штамбиља (Одлуком о утврђивању органа града Бора 
утврђени су нови називи органа, сходно члану 13. Закона 
о печату државних и других органа неопходно је 
извршити израду нових печата). 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана у довољном обиму 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 Бор, 
користити средства текуће буџетске резерве у износу од 
100.000 динара. 

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

 

Број: 401- 686 / 2018-II 

У Бору,  12.09.2018. године 

                                     

                                           Градоначелник  
  Александар Миликић, с.р. 
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 На основу члана  219. став 4.  Закона о 

здравственој заштити («Службени гласник РС», број 
107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10,  57/11, 119/12, 
45/13- др. закон,  93/14, 96/15, 106/15  и 113/17 – др. закон 
) , а у вези са чланом 33. став 2. Статута града Бора 
(„Службени лист града Бора“ бр. 6/15 – пречишћен текст 
и  30/18), градоначелник града Бора, донео је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о oдређивању  доктора медицине  за стручно 
утврђивање  времена и узрока  смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти на 

територији града Бора 

 

 

I 

            ОДРЕЂУЈУ СЕ, доктори медицине за стручно 
утврђивање  времена и узрока  смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање потврде  о смрти на 
територији града Бора и то: 

1. др. мед. Драган Миљковић, 
2. др. мед. Катарина Неграновић     

 

II               Средства за обављање послова из тачке I овог 
решења обезбеђују се у буџету града Бора. 

 

III 

                 Међусобна права и обавезе града Бора и Дома 
здравља Бор за обављање послова из тачке  I овог 
решења регулисана су уговором. 
 

IV 

              Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Бора“.                                             

              Број: 512-1/2018-II-01 

 У Бору, 03.08.2018. године                                    
 

ГРАД  БОР 

                                                                                                  

   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                   Александар Mиликић, с.р. 
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 На основу члана  219. став 4.  Закона о 

здравственој заштити («Службени гласник РС», број 
107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10,  57/11, 119/12, 
45/13- др. закон,  93/14, 96/15, 106/15  и 113/17 – др. закон 
) , а у вези са   чланом 33. став 2. Статута града Борa 

(„Службени лист града Бора“ бр. 6/15 – пречишћен текст 
и 30/18), градоначелник града Бора, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о измени  Решења о oдређивању  доктора медицине  за 
стручно утврђивање  времена и узрока  смрти умрлих 

изван здравствене установе и издавање потврде о 
смрти на територији града Бора 

 

I  

 У Решењу о oдређивању  доктора медицине  за 
стручно утврђивање  времена и узрока  смрти умрлих 
изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 
на територији града Бора број: 512-1/2018-II-01  од 
03.08.2018. године  у тачки I уместо: „др. мед. Катарина 
Неграновић, одређује се: др. мед. Милена Рајчић“. 

 

 

 

 

 

 

II 

              Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Бора“. 

                                             

              Број: 512-2/2018-II-01 

 У Бору, 11.9.2018. године                                    
 

ГРАД  БОР 

                                                                                                               

                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
      Александар Mиликић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Град Бор – 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 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа града Бора, 

позив на број 97  17-027 

ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 
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