
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  6 
15.  МАРТ 

2021. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
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На основу члана 178. став 4. Закона о 

запосленима у аутономним поокрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.21/16, 

113/17, 95/18, 95/18, и 86/19-др. закон) и члана 62. 

Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 

3/19),  Градско веће града Бора, на седници одржаној 10. 

марта 2021. године, донело је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И  

ЧЛАНОВА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

 

I 
 Овим решењем утврђује се висина накнаде за 

рад председника и чланова Жалбене комисије. 

 

II 
Председнику Жалбене комисије утврђује се 

накнада за рад у износу од 1.500 динара, а члановима 

Жалбене комисије у износу од 1.000 динара, у нето 

износу месечно.  

Накнада из става 1. ове тачке припада само 

члановима Жалбене комисије који су учествовали у раду 

Жалбене комисије у том месецу. 

 

III 

Исплата накнаде се врши до 25. у месецу за 

претходни месец, а на основу Извештаја о раду 

председника Жалбене комисије. 

 

IV 

Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење о висини накнаде за рад председника и чланова 

Жалбене комисије (''Службени лист града Бора'', бр. 

46/20). 

V 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора“.  

 

Број: 401-189/2021-IV 

У Бору, 10. марта 2021. године                            

                          

Г Р А Д   Б О Р  

Г Р А Д С К О   В Е Ћ Е  

 

                                          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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 

Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност - 0009 - Текућа буџетска резерва, 

функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, позиција 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од 290.746,00 динара Градској управи града 

Бора. 

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

Раздела 5- Градска управа града Бора, Програм 1102 - 

Комуналне делатности, Програмска активност - 0008 – 

Управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630 – 

Водоснабдевање, утврђује се позиција и економска 

класификација  158/1 - 512 - Машине и опрема. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 

Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи града 

Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке 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 помоћника 

градоначелника града Бора, потребно је обезбедити 

средства за набавку опреме за хлорисање воде локалног 

водосистема за потребе мештана села Танда. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Градске управе града 

Бора за 2021.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету 

града Бора за 2021.годину,  користити средства текуће 

буџетске резерве у износу од 290.746,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-165/2021-II 

У Бору,  09.03.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 

Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност - 0009 - Текућа буџетска резерва, 

функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, позиција 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од  350.000,00 динара Градској управи града 

Бора за Основну школу „Свети Сава“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програма 2002 - Основно образовање и васпитање, 

Програмска класификација - 0001 - Функционисање 

основних школа, функција 912 - Основно образовање, на 

позицију  191/0 и економску  класификацију 463 - 

Трансфери осталим нивоима власти (за Основну школу 

„Свети Сава“ -економска класификација 4249). 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 

Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи града 

Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке 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 Основне школе 

„Свети Сава“, потребно је обезбедити средства за израду 

Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и 

спасавања катастрофа (у складу са Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању у ванредним 

ситуацијама). 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Основне школе „Свети 

Сава“ за 2021.годину, а самим тим ни Одлуком о буџету 

града Бора за 2021.годину, користити средства текуће 

буџетске резерве у износу од 350.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-169/2021-II 

У Бору,  09.03.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 

Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност - 0009 - Текућа буџетска резерва, 

функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, позиција 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од  1.000.000,00 динара Градској управи града 

Бора за Јавно предузеће „Зоолошки врт“ Бор. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програма 1502 – Развој туризма, Програмска 

класификација - 0001 – Управљање развојем туризма, 

функција 473 - Туризам, на позицију  116/0 и економску  

класификацију 451 – Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама (за Јавно предузеће 

„Зоолошки врт“ Бор -економска класификација 4249). 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 

Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи града 

Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке 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 Јавног предузећа 

„Зоолошки врт“ Бор, потребно је обезбедити средства за 

израду Пројекта-Студије за финансијску организацију и 

статусну консолидацију јавних предузећа чији је оснивач 

град Бор. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана предлогом Финансијског плана Јавног 

предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2021.годину, а самим 

тим ни Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, 

користити средства текуће буџетске резерве у износу од 

1.000.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-171/2021-II 

У Бору,  09.03.2021. 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, 72/2019 и 149/2020) 

и члана 3. Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину 

(«Службени лист града Бора» број 59/2020),  

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 2021.годину («Службени лист града Бора» 

број 59/2020),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 

Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност - 0009 - Текућа буџетска резерва, 

функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, позиција 77/0 и економска класификација 

499121 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у 

износу од  1.000.000,00 динара Градској управи града 

Бора за Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију  

регионалног водосистема „Боговина“ Бор. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програма 1102 – Комуналне делатности, Програмска 

класификација - 0008 - Управљање и снабдевање водом 

за пиће, функција 630 - Водоснабдевање, на позицију 

157/0 и економску  класификацију 451 – Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

(за Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију  

регионалног водосистема „Боговина“ Бор -економска 

класификација 4249). 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 

Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи града 

Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке 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 Јавног предузећа за 

изградњу и експлоатацију регионалног водосистема 

„Боговина“ Бор, потребно је обезбедити средства за 

израду Пројекта-Студије за финансијску организацију и 

статусну консолидацију јавних предузећа чији је оснивач 

град Бор. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана предлогом Финансијског плана Јавног 

предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног 

водосистема „Боговина“ Бор за 2021.годину, а самим тим 

ни Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, 

користити средства текуће буџетске резерве у износу од 

1.000.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-172/2021-II 

У Бору,  09.03.2021. 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 
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