
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  13 
29. АПРИЛ 

2021. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 

1 

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  690.024,00 динара Органу града Бора-

Градоначелник града Бора. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 2- Градоначелник града Бора, 

Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе, 

Програмска активност - 0002 - Функционисање 

извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни 

органи, на позицију 18/0 и економску класификацију 423 

– Услуге по уговору. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 

Бор. 

4.Решење доставити: Органу града Бора-

Градоначелник 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 услуге брокера-

дилера (657.641,00 динара), провизије берзе (19.430,00 

донара) и на име трошкова Централног регистра 

(12.953,00 динара). Поменуте услуге  потребне сукако би 

град Бор обезбедио услове за издавање налога за 

куповину акција „Центроисток“ АД Бор. 

Како средства за ове намене нису планирана 

Предлогом финансијског плана Органа града – 

Градоначелник 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 

690.024,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 282/ 2021-II 

У Бору,  21.04.2021. 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  200.000,00 динара Градској управи града 

Бора за 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  Економско-

трговинску школу економска класификација 4249 – 

200.000,00 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 Економско-

трговинске школе, потребно је обезбедити средства за 

израду Процене ризика од катастрофа и израде Плана 

заштите и спасавања. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Економско-трговинске 

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

града Бора за 2021.годину, користити средства текуће 

буџетске резерве у износу од 200.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 293 / 2021-II 

У Бору,  22.04.2021. 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 121.700,00 динара Градској управи града 

Бора за Установу Спортски центар „Бор“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

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

5.04. – Установа Спортски центар „Бор“, Програма 1301 - 

Развој спорта и омладине, Програмска класификација - 

0004 - Функционисање локалних спортских установа, 

функција 810 – Услуге рекреације и спорта, на позицију 

268/0 и економску класификацију 426 - Материјал. 

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 Установи Спортски 

центар „Бор“, потребно је обезбедити средства за 

куповину конектора, који су неопходни за несметано 

функционисање мотора за третман и кондиционирање 

базенске воде, прецрпних пумпи које избацују 

атмосферске падавине из постројења. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Установе спортски 

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

буџету града Бора за 2021.годину, користити средства 

текуће буџетске резерве у износу од 121.700,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 295 / 2021-II 

У Бору,  23.04.2021. 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 72.000,00 динара Градској управи града 

Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, 

Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност - 0014 - Управљање у ванредним 

ситуацијама, функција 220 - Цивилна одбрана, на 

позицију 79/0 и економску класификацију  423 - Услуге 

по уговору. 

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 изнајмљивљње и сервисирње једног 

мобилног тоалета који ће бити постављен испред Опште 

болнице у Бору. 

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 72.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 298/ 2021-II 

У Бору,  26.04.2021. 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 

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

 

I 

             У Решењу број: 031-25/2021-III-01 од 15.04.2021. 

године („Службени лист града Бора“, број 10/21) у тачки 

I став 1. под бројем 4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ подтачка 6. брише се. 

 

II 

             У тачки II став 1. под Б. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ после подтачке 11. 

додаје се подтачка 12. која гласи:  

„12. Ивана Дамјановић, послови управљања 

људским ресурсима и послови из области радних 

односа“. 

III 

  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: 031-28/2021-III-01 

У Бору, 27.04.2021. године 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА                                                                          

 

                                                     НАЧЕЛНИК,                                                                             

                                                 Љубинка Јелић, 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 


