
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   II БРОЈ:  31 
30. ОКТОБАР  

2019. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
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На основу члана 203. став 4. Закона о 

здравственој заштити (‘’Службени гласник РС’’, бр. 

25/19), а у вези са чланом 28. став 2. Статута града Бор 

(''Службени лист града Бора'' бр. 3/19), 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. Милош Петровић, 

2. др мед. Милена Рошић.     

                                              

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 

   Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о одређивању доктора медицине за стручно 

утврђивање  времена и узрока  смрти умрлих изван 

здравствене установе и издавање потврде о смрти на 

територији града Бора („Службени лист града Бора“ бр. 

1/19 и 12/19). 
V 

Решење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бор“. 

 

                                            

Број: 512-4/2019-II 

У Бору, 21. октобра 2019. године                                    

 

Г Р А Д   Б О Р             

                                                                     

                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                                            Александар Mиликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

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

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/19) и члана 27. 

Одлуке о буџету града Бора за 2019.годину («Службени 

лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019),  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 и 18/2019), 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 

класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравају се 

средства у износу од 600.000 динара  Градској управи 

града Бора. 

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

Раздела5-Градска управа града Бора, Глава 5.1.-Градска 

управа града Бора, Програм 6- Заштита животне средине, 

Програмска класификација-0401-0001- Управљање 

заштитом животне средине, функција 560- Заштита 

животне средине некласификоване на другом месту, 

утврђује се позиција и економска класификација 118-5 - 

424 - Специјализоване  услуге. 

 

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 Љиљане Лекић, 

распоређене на пословима Координатора Канцеларије за 

заштиту животне средине у Градској управи Бор, 

потребно је обезбедити  средства за израду Краткорочног 

акционог плана заштите ваздуха. 

Како средства за овe наменe нису планирана 

Предлогом финансијског плана Градске управе града 

Бора 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 600.000 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-782/ 2019-II 

У Бору, 18.10.2019. године 

     

        ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                                           Александар Mиликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

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

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/19) и члана 27. 

Одлуке о буџету града Бора за 2019.годину («Службени 

лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019),  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 и 18/2019), 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 

класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравају се 

средства у износу од 130.000 динара  Градској управи 

града Бора за Основну школу „Станоје Миљковић“ 

Брестовац. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела5- 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 415 – 130.000 

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  

недостајућа средства за исплату трошкова за превоз на 

посао и са посла запослених за  септембар 2019.године. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму Предлогом финансијског 

плана Градске управе Бор за Основну школу Станоје 

Миљковић Брестовац 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 130.000 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-780/ 2019-II 

У Бору,  18.10.2019. године 

     

      ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                                           Александар Mиликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

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

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/19) и члана 27. 

Одлуке о буџету града Бора за 2019.годину («Службени 

лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019),  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 и 18/2019), 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 

класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравају се 

средства у износу од 60.000 динара, Градској управи 

града Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела5- 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 Драгана Алексића, 

распоређеном на пословима возача у Градској управи 

Бор, потребно је обезбедити  средства за монтажу и 

демонтажу гума на службеним аутомобилима. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму Предлогом финансијског 

плана Градске управе града Бора 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 60.000 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-783/ 2019-II 

У Бору, 18.10.2019. године 

 

 

      ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                                           Александар Mиликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

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

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/19) и члана 27. 

Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину («Службени 

лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019),  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 и 18/2019), 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 

класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравају се 

средства у износу од 100.000 динара  Градској управи 

града Бора заОсновну школу „3.октобар“. 

 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела5- 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(заОсновну школу „3.октобар“  економска 

класификација 422 – Трошкови путовања). 

 

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 

„3.октобар“, потребно је обезбедити недостајућа средства 

заизмирење обавеза за трошкове службени путовања 

наставника и трошкове путовања ученика. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму Предлогом финансијског 

плана Градске управе Бор за Основну школу „3.октобар“ 

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 100.000 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-790/ 2019-II 

У Бору,  25.10.2019. 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, 95/2018 и 31/2019) и члана 27. Одлуке 

о буџету града Бора за 2019. годину («Службени лист 

града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019),  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 и 18/2019), 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 

класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравају се 

средства у износу од 2.000.000 динара Градској управи 

града Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава 

5.1.-Градска управа града Бора, Програма 7 – 

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 

Програмска класификација - 0701-П2 – Пројекат: 

Унапређење безбедности саобраћаја у 2019.години, 

функција 360 – Јавни ред и безбедност, на позицију 135 и  

економску класификацију  424 – Специјализоване услуге. 

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 Одељења за 

привреду  и друштвене делатности, потребно је 

обезбедити средства за израду Студије „Анализа 

паркирања у централној зони града Бора“. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Предлогом финансијског плана Градске 

управе града Бора 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 2.000.000 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 791/ 2019-II 

У Бору,  25.10.2019. 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, 95/2018, 31/2019 и 72/19) и члана 27. 

Одлуке о буџету града Бора за 2019.годину («Службени 

лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019),  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 и 18/2019), 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 

класификација49912 -“Текућа резерва”, одобравају се 

средства у износу од 870.000 динара, Градској управи 

града Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава 

5.1.-Градска управа града Бора,Програма 3 – Локални 

економски развој, Програмска класификација - 1501-0001 

- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента, 

функција 411 – Општи економски и комерцијални 

послови, на позицију 110 и  економску класификацију  

451 – Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама. 

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 ДОО„БИЗНИС 

ИНКУБАТОР ЦЕНТАР“ Бор, потребно је обезбедити  

средства за Реализацију пројектног задатка „Израда 

концепта решења Технолошког инкубатора у Бору“ - 

600.000 динара, Суфинансирање реализације пројектног 

задатка „Израда каталога и базе података регистрованих 

пољопривредних газдинстава града Бора и умрежавање 

истих у виртуелни БИЦ у Бору са означавањем локацијае 

на територији града Бора“ - 120.000 динара и 

Суфинансирање реализације пројектног задатка „Израда 

каталога привредних субјеката града Бора са 

означавањем локације у граду и кратким описом 

делатности“ - 150.000 динара. 

Обзиром да средства за ове намене нису 

планирана Предлогом финансијског плана Градске 

управе града Бора 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 870.000 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 794/ 2019-II 

У Бору,  25.10.2019. године 

   

 ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                 Александар Миликић. с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Градска управа града Бора – Служба за скупштинске послове,  

ул. Моше Пијаде 3 Бор 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140 

ТЕЛЕФОНИ:  Редакција 423 255 лок. 140;  Служба претплате 423 255 лок. 149 

УПЛАТНИ РАЧУН: 840 –745141 – 30, остали приходи у корист нивоа града Бора, 

позив на број 97  17-027 

ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 


