
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   II БРОЈ:  7 
11. МАРТ   

2019. 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, 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 730.606 

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  200 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, 

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 Градске управе Бор 

потребно је обезбедити средства за поправку службеног 
возила Opel insignia edition, регистарског броја БО-019-

ОУ, због штете која је настала услед саобраћајне несреће. 
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 730.606 динара. 

 

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

 

Број: 401- 139 / 2019-II 

У Бору,  27.02.2019. 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 1.453.893 

динара, Градској управи града Бора  за Основну 
школу „Станоје Миљковић“ Брестовац. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.1.- Градска управа града Борa, Програм 9- Основно 
образовање и васпитање, Програмска класификација - 

2002-0001- Функционисање основних школа,  функција 
912 - Основно образовање,  на позицију 147 и економску  

класификацију 4631-Текући трансфери осталим нивоима 
власти (за Основну школу „Станоје Миљковић“ 

Брестовац: економска класификација 444 - 529.022 

динара,  економска класификација 483 - 174.871 динара и 
економска класификација 485 – 750.000 динара). 

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 Основне школе 

„Станоје Миљковић“ Брестовац, потребно је обезбедити  
средства за исплату правоснажне и извршне пресуде 
Основног суда у Бору број П.85/14 од 30.06.2014.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, без предлога Одељења 
за финансије Градске управе града Бора, користити 
средства текуће буџетске резерве у износу од 1.453.893 

динара. 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 

Број: 401- 118 / 2019-II 

У Бору,  27.02.2019. године 

                                      

                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

     Александар Миликић, с.р. 



2        БРОЈ 7                          „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“                              11. март  2019.                                           
 

3 

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 340.081 

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, на следећи начин: 
-У оквиру  Програмске класификације - 1102-

0008- Управљање и снабдевање водом за пиће, функција 
630 – Водоснабдевање на позицију 79 и економску 

класификацију 423- Услуге по уговору – 250.000 динара, 
-У оквиру Пројекта - 1102-П11, функције 630 – 

Водоснабдевање, утврђује се позиција и економским 
класификацијама  94-1 - 423- Услуге по уговору са 
износом  16.773 динара, 

-У оквиру Пројекта - 1102-П17, функције 455 – 

Цевоводи и други облици саобраћаја, утврђује се 

позиција и економским класификацијама 100-1 - 423- 

Услуге по уговору са износом  26.400 динара, 
-У оквиру Пројекта - 1102-П20, функције 630 – 

Водоснабдевање, утврђује се позиција и економским 
класификацијама  103-1 - 423- Услуге по уговору са 
износом  30.135 динара, 

-У оквиру Пројекта - 1102-П25, функције 630 – 

Водоснабдевање, утврђује се позиција и економским 
класификацијама  108-1 - 423- Услуге по уговору са 
износом  16.773 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 „. 

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  издавање 
локацијских услова за изградњу, реконструкцију и 
доградњу, атмосферских, фекалних канализација, 
водовода за пројекте који су били планирани у 
2018.години (250.000 динара), за издавање локацијских 
услова за водоснабдевање за пројекте: 1102-П11- 16.773 

динара, 1102-П20- 30.135 динара, за издавање водних 
услова за израду локацијских услова за доградњу 
атмосферске канализације за пројекат 1102-П17- 26.400 

динара и  издавање локацијских услова за 
водоснабдевање мреже за потребе водоснабдевања за 
пројекат 1102-П25- 16.773 динара. 

 

Обзиром да средства за ове намене 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 340.081 динара. 

 

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

 

Број: 401- 166 / 2019-II 

У Бору,  01.03.2019. 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 57.000 

динара, Градској управи града Бора  за Школу за 
основно и средње образовање „Видовдан“. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.1.- Градска управа града Борa, Програм 9- Основно 
образовање и васпитање, Програмска класификација - 

2002-0001- Функционисање основних школа,  функција 
912 - Основно образовање,  на позицију 147 и економску  

класификацију 4631-Текући трансфери осталим нивоима 
власти (за Школу за основно и средње образовање 
„Видовдан“ економска класификација 426). 

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 Школе за основно и 

средње образовање „Видовдан“, потребно је обезбедити  
средства за помоћ у организацији Републичког 
такмичења из области машинства и обраде метала за 
ученике са развојним сметњама (храна и пиће за 
учеснике). 

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 града Бора, користити 
средства текуће буџетске резерве у износу од 57.000 

динара. 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 

Број: 401- 108 / 2019-II 

У Бору,  05.03.2019. 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  3.347.393 

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 8 – 

Предшколско образовање и васпитање, на следећи начин: 
Утврђује се Пројекат - 2001-П4- Пројекат: 

Реконструкција локала у улици Д.Р. Бобија у циљу 
формирања функционалне целине за предшколско 
образовање у Бору, функција 911-Предшколско 
образовање, са позицијама, економским класификацијама 
и износима: 
* 146 - 1- 444 - Пратећи трошкови задуживања - 30.184 

динара, 
* 146 - 2- 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова 
- 187.338 динара и  
* 146 - 3 -511 - Зграде и грађевински објекти -3.129.871 

динара. 
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,  за трошкове по рачуну -отпремници 
број 559-1/2018 од 11.12.2018.године (Д.О.О. „Албо“ 

Бор), за трошкове извршења насталих пред судом, 
накнаде за извршитеља,  трошкове настале у току 
спровођења извршења и камате, које је Управа за трезор 
дана 22.02. и 26.02.2019.године скинула принудном 
наплатом са рачуна буџета града Бора ( Закључак о 
спровођењу извршења 226-И.ИВ- 5/2019 од 20.02.2019. 
године и  Решење о трошковима 226-И.ИВ- 5/2019 од 
22.02.2019.године).  

Обзиром да средства за овe наменe 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 3.347.393 динара. 

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

 

Број: 401- 187 / 2019-II 

У Бору,  05.03.2019. 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  520.000 

динара, Органу града Бора-Градоначелник града 

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

се у оквиру Раздела 2- Градоначелник града Бора,  

Програм - 14 - Развој спорта и омладине,  на следећи 
начин: 

Утврђује се Пројекат-1301-П4-Пројекат: 
Израда балистичко-сигурносног елабората стрелиште 
на потесу „Селиште“, функција 860- Рекреација, спорт, 
култура и вере, некласификовано на другом месту, са 
позицијом и економском класификацијом 18-2 -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 
израду балистичко-сигурносног елабората који је 
потребан за израду пројектно-техничке документације за 
реконструкцију непокретности на потесу „Селиште“. 

  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  520.000  

динара. 
 

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

 

Број: 401- 186 / 2019-II 

У Бору,  06.03.2019. 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, 
113/2017 и 95/2018) и члана 28. Одлуке о буџету града 

Бора за 2019.годину («Сл. лист града Бора» бр. 18/2018), 

градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  промени  апропријације 

 

1.Средства утврђена Одлуком о буџету града 
Бора за 2019.годину, у оквиру Раздела 5-Градска управа 
града Бора, Глава 1 - Градска управа града Бора, умањује 
се за 3.890.000 динара на следећи начин: 

*У оквиру Програм 1- Становање, урбанизам и 
просторно планирање, Програмска класификација - 1101-

0003- Управљање грађевинским земљиштем, функција 
620-Развој заједнице, позиција 60 и економска 
класификација 511-Зграде и грађевински објекти, 
умањује се за 1.790.000 динара и 

*У оквиру Програм 7- Организација саобраћаја 
и саобраћајна инфраструктура, Програмска 
класификација-0701-0002-Управљањеи одржавање 
саобарћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски 
саобраћај, позиција 121 и економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање, умањује се за 2.100.000 
динара. 

2.Средства из члана 1 става 1 овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 5-Градска  управа града 
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15 - 

Локална самоуправа, Програмска класификација-0602-

0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 
211 и економска класификација 49912 - Текућа резерва. 

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 
Чланом 61 Закона о буџетском систему 

регулисано је да, ако у току године дође до промене 
околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 
буџета, надлежни орган извршне власти, доноси одлуку 
да се износ апропријације који није могуће искористити, 
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити 
за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за 
које нису предвиђена средства у довољном обиму. 

Обзиром да се показало да средства планирана 
Одлуком о буџету града Бора за 2019. годину на позицији 
60 и 121, неће бити ангажована у укупном износу, 
одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

Број: 400- 86/2019-II-01 

У Бору, 05.03.2019.године 

                                                                                                                        

       ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                                                       

                Александар Миликић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Утврђено је да је у Одлуци о буџету града Бора 
за 2019. годину објављеној у ''Службеном листу града 
Бора'', бр. 18/19, направљена техничка грешка, па се на 
основу члана 7. став 2. Одлуке о објављивању 
општинских прописа и других аката и о издавању 
''Службеног листа општине Бор'' (''Службени лист 
општине Бор'' број: 1/07) даје  

 

 

И С П Р А В К А 

 

 У члану 8., глава 5 програм 3 позиција 113, 
економска класификација 464 уместо речи: ''јавни 
радови'', треба да стоје речи: ''стручна пракса''. 
 

Редакција ''Службеног листа града Бора'' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5        БРОЈ 7                          „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“                              11. март  2019.                                           
 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј  
 

 
  

 

 

 

  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БОРА 

 
 

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  401-139/2019-II  
    (''Службени лист града Бора'', бр.7/19).................................................................................... ................................................... 1 

 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  401-118/2019-II  
    (''Службени лист града Бора'', бр.7/19)............................................................................... ........................................................ 1 

 
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  401-166/2019-II  
    (''Службени лист града Бора'', бр.7/19).......................................................................... ............................................................. 2 

 
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  401-108/2019-II  
    (''Службени лист града Бора'', бр.7/19)..................................................................... .................................................................. 2 

 
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  401-187/2019-II  
    (''Службени лист града Бора'', бр.7/19)................................................................ ....................................................................... 3 

 
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  401-186/2019-II  
    (''Службени лист града Бора'', бр.7/19)........................................................... ..................................................................... ....... 3 

 

7. Решење о  промени  апропријације број: 400-86/2019-II  
    (''Службени лист града Бора'', бр.7/19)........................................................................... ............................................................ 4 

 

 

 
-  Исправка Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину ................................................................................ ........................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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