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На основу члана 58. Закона о запосленима у 
аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'' бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. 
закон и 95/18), члана 5. Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис радних 
места службеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 88/16) и члана 4. Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис радних 
места намештеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' 
број 88/16), Градско веће града Бора на предлог 
начелника Градске  управе града Бора,  20. фебруара 
2019. усвојило је  

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, 
ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ 
СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ГРАДА БОРА 

 

Члан 1.  
  У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи, 
градском правобранилаштву, стручним службама и 
посебним организацијама града Бора („Службени лист 
општине Бор“, број 25/17, 16/18, 28/18 и „Службени лист 
града Бора“, број 4/18 ,7/18 и 2/19), у члану 28. после  
радног места под редним бројем 76.систематизује се 
радно место под редним бројем 76.а које гласи: 
 

„ 76.а. Главни комунални инспектор 

  

 Звање: Самостални саветник           
               Број службеника:1       
Опис посла: 
-обавља најсложеније послове из надлежности 
комуналне инспекције; 
-учествује у изради годишњег плана рада комуналне 
инспекције; 
-обједињава годишње, месечне и остале извештаје о раду 
комуналних инспектора; 
-предузима све законом прописане мере из своје 
надлежности-доноси решења и друга управна акта из 
своје надлежности и стара се о извршењу истих; 
-подноси пријаву надлежном органу за учињено 
кривично дело или привредни преступ, односно захтев за 
покретање прекршајног поступка; 
-учествује у изради одлука и других аката која  доноси 
Скупштина града или други органи града из комуналне 
области; 
--врши и друге послове по налогу начелника Одељења и 
начелника Градске  управе. 
 

Услови: ВСС – стечена на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-

научном пољу друштвено хуманистичких наука, област 
правне науке, стечено звање дипломирани правник или 

стечена на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу 
друштвено хуманистичких наука, област економске 
науке, стечено звање дипломирани економиста или 
стечена на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу 
техничко-технолошке науке, област машинско 
инжењерство, стечено звање дипломирани инжењер 
машинства или стечена на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-

научном пољу техничко-технолошке науке, област 
рударско инжењерство, стечено звање дипломирани 
инжењер рударства или стечена на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у 
образовно-научном пољу техничко-технолошке науке, 
област саобраћајно инжењерство, стечено звање 
дипломирани инжењер саобраћаја или стечена на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу друштвено 
хуманистичких наука, област физичко васпитање и 
спорт, стечено звање дипломирани професор физичког 
васпитања и стечена на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном 
пољу интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне ИМТ и двопредметне студије, 
област металуршко инжењерство и стечено звање 
дипломирани инжењер металургије, положен испит за 
инспектора, пет година радног искуства и положен 
стручни државни испит.“ 

 

Члан 2. 
  У члану 28. код радног места под редним 
бројем 77. врши се измена у делу који се односи на број 
извршилаца тако да после речи: “Број службеника“ 

уместо броја: “3“ треба да стоји број: “2“. 

 

Члан 3. 
У члану 33. после радног места под редним 

бројем 111. систематизује се ново радно место под 
редним бројем 111.а. које гласи: 

 

„111а Координатор за послове планирања и 
урбанизације Града 

        

  Звање: Млађи саветник                            
                                                        Број службеника:4     
Опис посла: 
-кординира активности око израде програмског буџета и 
руководи активностима на изради програма капиталних 
инвестиција; 
-координира  активности на изради програма развоја 
града; 
-координира  активности на  изради годишњег и 
средњорочног програма уређења грађевинског 
земљишта; 
-израђује потребне предмере и пројектне задатке за 
потребе органа града и индиректних корисника; 
-обавља послове стручног надзора; 

-учествује у изради стратегија, стратешких и акционих 
планова; 
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-координира активности на  припреми пројеката са 
којима аплицира град код домаћих или иностраних и 
ИПА фондова; 
-учествује у поступцима који се односе на јавно-

приватно партнерство; 
-за свој рад одговоран је Шефу кабинета и 
Градоначелнику; 
-обавља и друге послове по налогу Градоначелника,  
начелника Градске управе и Шефа кабинета. 
 

Услови: ВСС-стечена на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ,   у 
образовно-научном пољу техничко-технолошке науке, 
област грађевинско инжењерство, стечено звање 
дипломирани грађевински инжењер  или стечена на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу техничко-

технолошке науке, област архитектура, стечено звање 
дипломирани инжењер архитектуре, или стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу техничко-

технолошке науке, област електротехничко и рачунарско 
инжењерство, стечено звање дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства, годину дана радног 
искуства и положен стручни државни испит.“ 

 

Члан 4. 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћен текст Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи, 
градском правобранилаштву, стручним службама и 
посебним организацијама града Бора.  

 

Члан 5. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града Бора''.   

 

 

Број: 110-6/2019-IV 

У Бору, 20. фебруара  2019. године  

 

Г Р А Д   Б О Р 

Г Р А Д С К О  В Е Ћ Е  

                                                                                                                        

                                                      ПРЕДСЕДНИК,            
   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 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  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 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од  540.000 

динара, Органу града Бора-Градоначелник града 

Бора. 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 2- Градоначелник града Бора, 
Програм 16 - Политички систем локалне самоураве, 

Програмска класификација - 2101-0002 – 

Функционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи, на позицију  25 и  
економску  класификацију  423 - Услуге по уговору. 

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

4.Решење доставити: Органу града Бора-

Градоначелник града Бора, Одељењу за 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 члана Градског 

већа града Бора потребно је обезбедити  средства за 
истраживања и утврђивања ставова грађана Бора о раду 
органа локалне самоуправе као и њиховог задовољства 
радом органа локалне самоуправе, ради унапређења рада 
органа локалне самоуправе. 

Како средства за ову намену нису планирана 
Предлогом финансијског плана Органа града – 

Градоначелник града Бора, а самим тим ни Одлуком о 
буџету града Бора за 2019.годину, без предлога Одељења 
за финансије Градске управе Бор, користити средства 
текуће буџетске резерве у износу од 540.000 динара. 

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

 

Број: 401-123/2019-II 

У Бору, 18.02.2019. године 

                                      

                                            Градоначелник, 
                 Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  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 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 3.600 

динара, Градској управи града Бора. 
 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.1.-Градска управа града Бора, Програма 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација - 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 130 - Опште јавне услуге, на 
позицију  196 и  економску  класификацију  421 – Стални 
трошкови. 

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

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе и архиви. 
 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Бора „. 

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

потребно је обезбедити средства за регистрацију домена -
bor.rs. 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Предлогом Финансијског плана Градске 
управе  Бор за 2019.годину, а самим тим ни  Одлуком о 
буџету града Бора за 2019.годину, без предлога Одељења 
за финансије Градске управе Бор, користити средства 
текуће буџетске резерве у износу од 3.600 динара. 

 

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

 

Број: 401-128/2019-II 

У Бору, 18.02.2019. године 

                                     

                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                   Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  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 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 448.000 

динара, Туристичкој организацији „Бор“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.5.-Туристичка организација Бор, Програма 4 – Развој 
туризма, Програмска класификација - 1502-0002 – 

Промоција туристичке понуде, функција 473 - Туризам, 
на позицију  286 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, 

Одељењу за финансије Градске управе 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 Туристичке 

организације „Бор“ потребно је обезбедити додатна 
средства  за побољшање промоције рада - успостављање 
боље видљивости путем интернет мреже, ангажовање 
стручне подршке, менторства и консултантских услуга, 
при промоцији туристичких потенцијала и дестинација 
путем званичног сајта и друштвених мрежа (facebook, 
twitter, Instagram). 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана у довољном обиму Предлогом Финансијског 
плана Туристичке организације „Бор“ за 2019.годину, а 
самим тим ни  Одлуком о буџету града Бора за 
2019.годину, без предлога Одељења за финансије 
Градске управе Бор, користити средства текуће буџетске 
резерве у износу од 448.000 динара. 

 

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

 

Број: 401-107/2019-II 

У Бору,  21.02.2019. 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 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  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 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 2.355.550 

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

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.1.- Градска управа града Бора, Програма 2 – Комуналне 
делатности, Програмска класификација - 1102-0001 – 

Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 
640 – Улична расвета, на позицију  66 и  економску  

класификацију  421 – Стални трошкови. 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије Градске управе Бор. 
4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

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 исказане потребе Градске 
управе Бор, за  измирење обавеза за утрошену 
електричну енергију-јавна расвета за октобар и новембар 
2018.године.   

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Предлогом Финансијског плана Градске 
управе  Бор за 2019.годину, а самим тим ни  Одлуком о 
буџету града Бора за 2019.годину, користити средства 
текуће буџетске резерве у износу од 2.355.550 динара. 

 

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

 

Број: 401-153/2019-II 

У Бору,  21.02.2019. године 

 

        ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

     Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
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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 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  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 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од  298.560 

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 - 14 - Развој спорта и 
омладине  са  Пројектом- 1301-П3- Пројекат: Кречење 
просторија и замена ламината у Ромском 
Интеграционом Центру у Бору, функција 620- Развој 
заједнице, са позицијом и економском класификацијом 
18-1 -425- Текуће поправке и одржавање. 

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

4.Решење доставити: Органу града Бора-

Градоначелник града Бора, Одељењу за 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 

планирање и развој Градске управе Бор, потребно је 
обезбедити средства за кречење просторија и замена 
ламината у Ромском Интеграционом Центру у Бору. 

  Како средства за ову намену нису планирана 
Предлогом финансијског плана Органа града – 

Градоначелник града Бора за 2019.годину, а самим тим 
ни Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, без 
предлога и без сагласности Одељења за финансије за 
измене успостављене структуре програма, користити 
средства  текуће буџетске резерве у износу  од  298.560  

динара. 
 

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

 

Број: 401-100/ 2019-II 

У Бору,  22.02.2019. године 

 

 

          ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

     Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  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 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од  10.000 

динара, Органу града Бора-Градоначелник града 

Бора. 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 2- Градоначелник града Бора, 
Програм 16 - Политички систем локалне самоураве, 
Програмска класификација - 2101-0002 – 

Функционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи, на позицију  25 и  
економску  класификацију  423 - Услуге по уговору. 

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

4.Решење доставити: Органу града Бора-

Градоначелник града Бора, Одељењу за 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 исказане потребе члана 
Градског већа града Бора, за ангажовање овлашћеног 
преводиоца за потребе превода и овере документације за 
пројекат ,,Firefighting service in cross-border cooperation,,  

који Град Бор реализује са   Giarmata Commune Principala 
из Румуније. 

Како средства за ову намену нису планирана 
Предлогом финансијског плана Органа града – 

Градоначелник града Бора за 2019.годину, а самим тим 
ни Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, 
користити средства текуће буџетске резерве у износу од 
10.000 динара. 

 

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

 

Број: 401-146/2019-II 

У Бору,  22.02.2019. године 

                                      

                                            Градоначелник  
  Александар Миликић, 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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