
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  8 
30. МАРТ 

2021. 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, 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 122.400,00 динара Градској управи града 

Бора. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програм 1102- Комуналне делатности,  на следећи начин: 

Утврђује се Пројекат: 1102-5008 – „Пројектно 

техничка документација за издавање грађевинске 

дозволе и издавање локацијских услова за 

водоснабдевање засеока у подручју Нови Злотски пут-

ВКФ, МЗ“Брестовац“ и МЗ „Злот“, функција 630 - 

Водоснабдевање, са позицијом и економском 

класификацијом  162/1- 511- Зграде и грађевински 

објекти.  

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 Градске управе 

града Бора, потребно је обезбедити средства за плаћање 

израде пројекта „Пројектно техничка документација за 

издавање грађевинске дозволе и издавање локацијских 

услова за водоснабдевање засеока у подручју Нови 

Злотски пут-ВКФ, МЗ“Брестовац“ и МЗ „Злот“(обавеза 

из 2020.године). 

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 122.400,00 динара. 

 

 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-202/2021-II 

У Бору, 23.03.2021. 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  630.163,00 динара Градској управи града 

Бора за Предшколску установу „Бамби“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 

5.02. - Предшколска установа „Бамби“, Програма 2001 - 

Предшколско образовање и васпитање, Програмска 

класификација - 0001 - Функционисање предшколских 

установа, функција 911 - Предшколско образовање, на 

следећи начин: 

           -на позицију  228/0 и  економску  класификацију  

421-Стални трошкови - 189.000,00 динара и 

           -на позицију  237/0 и  економску  класификацију  

512- Машине и опрема - 441.163,00 динара. 

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 члана Градског 

већа, потребно је обезбедити средства Предшколској 

установи „Бамби“, за набавку лаптоп рачунара и 

обезбеђење интернета у сваком вртићу установе на 

територији града како би могао да се користи систем за 

размену података због електронске пријаве деце. 

 

 



2 БРОЈ 8                          „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“              30. март 2021. 

 
Како средства за ове намене нису планирана 

Предлогом финансијског плана Предшколске установе 

„Бамби“за 2021.годину, а самим тим ни Одлуком о 

буџету града Бора за 2021.годину, користити средства 

текуће буџетске резерве у укупном  износу од  630.163,00 

динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-203/2021-II 

У Бору, 23.03.2021. 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 300.000,00 динара Градској управи града 

Бора за  Народну библиотеку „Бор“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 

5.01.01 - Народна библиотека Бор, Програма 1201 - 

Развој културе и информисања, Програмска 

класификација - 0001 - Функционисање локалних 

установа културе, функција 820 - Услуге културе, на 

позицију  197 и  економску  класификацију  414 – 

Социјална давања запосленима. 

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 Народне 

библиотеке „Бор“, потребно је обезбедити средства за 

исплату отпремнине раднику приликом одласка у 

инвалидску пензију. 

Како средства за ову намену нису планирана 

Предлогом финансијског плана Народне библиотеке 

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

града Бора за 2021.годину, користити средства текуће 

буџетске резерве у износу од 300.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-208/2021-II 

У Бору, 23.03.2021. 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  388.006,00 динара Градској управи града 

Бора за Гимназију „Бора Станковић“, Машинско-

електротехничку школу, Техничку школу и Економско-

трговинску школу. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програма 2003 - Средње образовање и васпитање, 

Програмска класификација - 0001 - Функционисање 

средњих школа, функција 920 - Средње образовање, на 

позицију  193/0 и економску  класификацију 463 - 

Трансфери осталим нивоима власти ( за Гимназију „Бора 

Станковић“  економска класификација 4249 - 77.404,00 

динара, за Машинско-електротехничку школу економска 

класификација  4249 - 137.348,00 динара,  за Техничку 

школу економска класификација 4249-83.888,00 динара и  

за  Економско-трговинску школу економска 

класификација 4249 - 89.366,00 динара). 

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 члана Градског 

већа, потребно је обезбедити средства за успостављање и 

функционисање система финансијског управљања и 

контроле у средњим школама. 

Како средства за ову намену нису планирана 

Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, користити 

средства текуће буџетске резерве у износу од 388.006,00 

динара. 
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На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-214/2021-II 

У Бору, 24.03.2021. 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 1.632.800,00 динара Градској управи града 

Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програм 0901- Социјална и дечија заштита, Програмска 

активност - 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге, функција 090 - Социјална заштита 

некласификована на другом месту, на позицију 54/0 и 

економску класификацију 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета. 

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 члана Градског 

већа, потребно је обезбедити средства за покретање нове, 

иновативне услуге социјалне заштите-Помоћ у кући за 

посебним потребама (деца са тешким телесним и 

менталним инвалидитетом, која су потпуно зависна од 

друге особе-у колицима). 

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 1.632.800,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-215/2021-II 

У Бору, 25.03.2021. године  
 

    ГРАДОНАЧЕЛНИК,  

                Александар Миликић, с.р. 

                    

 

 

 

6                                                                                

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  310.000,00 динара Градској управи града 

Бора за Туристичку организацију „Бор“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 

5.03. - Туристичка организација „Бор“, Програма 1502 - 

Развој туризма, на следећи начин: 

- у оквиру Програмске класификације - 0001 - 

Управљање развојем туризма, функција 473 - туризам, 

утврђје се позиција 247/1 и економска класификација 424 

- Специјализоване услуге са износом  80.000,00 динара и 

- у оквиру Програмске класификације - 0002 - 

Промоција туристичке понуде, функција 473 - туризам, 

на позицију  255/0 и  економску  класификацију  512- 

Машине и опрема,  додаје се 230.000,00 динара. 

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 Туристичке 

организације „Бор“ потребно је обезбедити средства за 

набавку бицикла за спорт и рекреацију (230.000,00 

динара) и за израду Годишњег извештаја о систему 

финансијског управљања и контроле (80.000,00 динара). 

Како средства за ове намене нису планирана 

Предлогом финансијског плана Туристичке организације 

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

града Бора за 2021.годину, користити средства текуће 

буџетске резерве у укупном  износу од  310.000,00 

динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-229/2021-II 

У Бору, 26.03.2021. године 

 

    ГРАДОНАЧЕЛНИК,  

                Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о општем управном 

поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење) начелник Градске управе града 

Бора, донео је  

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

Одређују се следећа службена лица за вођење 

управног поступка и одлучивање у управној ствари по 

одељењима Градске управе града Бора: 

 

 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И  

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

1. Наташа Пејчић, начелник Одељења,  

2. Сузана Бранковић, зам. начелника Одељења. 

 

 2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ  

ПОСЛОВЕ  

1. Радисав Филиповић, начелник Одељења,  

2. Славиша Марковић, заменик начелника  

Одељења, 

3. Новица Марељ, координатор општих и  

матичних послова. 

 

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,  

ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,  

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ  

ПОСЛОВЕ  

1. Драган Јеленковић, начелник Одељења,  

2.  Драгана Николић, замeник начелника 

 Одељења и Шеф Одсека за спровођење обједињене 

процедуре  и издавање дозвола и комуналне послове. 

3. Весна Драгашановић-Кочовски, имовинско-

правни послови. 

 

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ  

ПОСЛОВЕ  

 1. Драган Штрбац, начелник Одељења,  

 2. Слободан Стојчевски, заменик начелникаи  

шеф Одсека за принудна извршења, 

 3. Наташа Огашановић, инспектор за заштиту 

животне средине, 

4. Катарина Скалушевић, саобраћајни  

инспектор,  

 5. Милош Вујичић, главни комунални  

инспектор, 

 6. Милица Мустеровић, просветни инспектор, 

7.  Драган Николић, грађевински инспектор, 

8.  Ружица Михајловић, буџетски инспектор,  

9.  Бора Станковић, инспектор за заштиту  

животне средине, 

10. Снежана Рацић, комунални инспектор. 

  

5. ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ  

АДМИНИСТРАЦИЈЕ  

1. Милена Стројић, начелник Одељења.  

2. Драгана Живковић-Стојанов, порески  

инспектор. 

 

 

II 

 За предузимање радњи у управном поступку 

пре доношења решења одређују се следећа службена 

лица у Градској управи града Бора по одељењима: 

 

 А. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И  

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

1. Живана Туторић, шеф Одсека за привреду,  

2. Жаклина Станојевић, планско-аналитички  

послови за делатност образовања, информисања, спорта 

и културе,  

3. Љубица Филиповић, координатор  

канцеларије за локални развој, 

 4. Сузана Радовановић, планско-аналитички  

послови за делатност социјалне и здравствене заштите,  

5. Гордана Стефановић,признавање права на  

децији додатак,  

6.Нела Кржановић, Признавање права на дечији 

додатак, признавање права на накнаду трошкова боравка 

у предшколској установи  

7. Љиљана Лекић, координатор канцеларије за 

заштиту животне средине,  

8.Љиљана Марковић-Луковић, послови заштите 

животне средине, 

 9. Слађана Тихомировић, послови саобраћаја,  

10. Славица Козић, послови праћења рада и 

развоја јавних предузећа,  

11. Бранислав Јовановић, послови  

пољопривреде, шумарства и водопривреде и заштите 

грађана и материјалних добара од елементарних и других 

непогода и послови из области одбране,  

12. Мира Мартиновић, послови пољопривреде,  

шумарства и водопривреде и заштите грађана и 

материјалних добара од елементарних и других непогода 

и послови из области одбране, 

 13. Нела Кржановић, признавање породиљских 

права и права на родитељски додатак,  

14. Југослава Митов Патулић, послови  

стратешког развоја, планирања и спровођења градских 

развојних пројеката,  

15. Сања Терзић, послови стратешког развоја,  

планирања и спровођења градских развојних пројеката,  

16. Марија Стојковић-Миливојевић,  

административно-технички и помоћни послови у области 

признавања породиљског права, права на родитељски 

додатак и послови борачко-инвалидске заштите,  

17. Мирјана Жикић-општи послови за делатност 

јавних установа и послови координатора за питања 

националних мањина 

 

 Б. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ  

ПОСЛОВЕ  

1. Нена Матић, послови матичара, 

2. Наташа Белић-Илић, зам. матичара, 

3. Снежана Брчић, зам. матичара, 

4.Татјана Јанковић, зам. матичара, 

5.Татјана Геочеловић, зам. матичара, 

6.Завиша Николић, зам. матичара, 

7. Надежда Крстев послови управљања  

људским ресурсима и послови из области радних односа, 

В.ОДЕЉЕЊЕ ЗА  

УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ,КОМУНАЛ 

НЕ, ИМОВИНСКОПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ  

ПОСЛОВЕ  

1. Марија Велкова,послови урбанисте,  

2. Бранислав Милутиновић, послови издавања 

грађевиских дозвола,  

3.Бранкица Траиловић-Богдановић, шеф Одсека 

за имовинско-правне и стамбене послове,  

4. Весна Драгашановић-Кочовски, имовинско- 

правни послови, 

5. Милена Пејчић, послови правне помоћи,  

6.Миломир Вељковић, послови издавања 

употребне дозволе и озакоњења објеката 

7. Слободан Јовановић-регистратор и  

имовинско-правни и послови за комуналне делатности  

 

Г. ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ  

АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

  1. Маја Васиљевић, порески инспектор,  

  2. Весна Ћосић, порески инспектор,  

 3. Маја Бојковић, послови пореске евиденције, 

 4. Јасмина Чулиновић, порески контролор, 

 5. Милена Перић, порески извршитељ. 
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Д. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ 

1.Ана Профировић, шеф Одсека за јавне 

набавке, и службеник за јавне набавке,  

2. Клаудија Николић,послови јавних набавки,  

4. Марица Станојевић, послови набавке добара, 

радова и услуга,  

5. Снежана Јенић, послови набавки добара, 

радова и услуга,  

6. Раде Недељковић, послови јавних набавки 

7. Мирјана Фришковић, послови набавки 

8. Мирјана Алексић, послови набавки.  

 

Ђ. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ  

ПОСЛОВЕ  

1. Дарко Дукић, комунални инспектор. 

 

III 

Даном ступања на снагу овог решења престаје 

да важи Решење број:031-9/2021-III-01 од 09.03.2021. 

године („Службени лист града Бора“, 5/21). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Бора“, на сајту 

града Бора и на огласној табли града Бора.  

 

Број: 031-14/2021-III-01 

У Бору, 25.03.2021. године  

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА 

 

    НАЧЕЛНИК,  

              Љубинка Јелић, с.р. 

 

На основу члана 7. став 2. Одлуке о 

објављивању градских прописа и других аката и о 

издавању ''Службеног листа града Бора'' (''Службени лист 

града Бора'' бр. 14/19), поткрала се техничка грешка, те се 

даје следећа  

И С П Р А В К А 

 

 У Решењу о давању сагласности на Програм о 

изменама и допунама Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор за 

2021. годину (‘’Службени лист града Бора’’ бр. 7/21), у 

тачки I уместо речи: ‘’Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“ Бор'' треба да стоје речи: ''Јавног комуналног 

предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор.  

  

Редакција ''Службеног листа града Бора'' 
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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 


