
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  16 
24. МАЈ 

2021. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 

1                                                        

На основу члана 11., 15., 15а, и 15в Закона о 

финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 

РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-ускл. дин. износи, 

125/14-ускл. дин. износи, 95/15- ускл. дин. износи, 83/16, 

91/16 ускл. дин. износи, 104/16-др. закон, 96/17-ускл. 

дин. износи 89/18-ускл. дин. износи, 95/18-др. закон, 

86/19-ускл. дин. износи и 126/20-ускл. дин. износи), 

члана 32. а у вези члана 66. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14-

др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. 

тачка 3) Статута града Бора (''Службени лист града 

Бора'', бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници 

одржаној 21. маја 2021. године, донела  је 

 

 

О Д Л У К У  

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(„Службени лист града Бора“ бр. 61/20), у Тарифи 

локалних комуналних такси, Тарифном броју 1. 

Напомени уз Тарифни број 1. тачка 5. додаје се подтачка 

д) која гласи: 

„д) Локалне комуналне таксе из Тарифног броја 

1. за правна лица и предузетнике који обављају делатност 

ноћних барова и дискотека у периоду од 1. јуна. 2021. до 

30. септембра 2021. године умањују се за 99%“.   

 

Члан 2. 

У Тарифном броју 3. Напомени уз Тарифни број 

3. додаје се тачка 5. која гласи:  

„5. Локалне комуналне таксе из Тарифног броја 

3. у периоду од 1. јуна. 2021. до 30. септембра 2021. 

године умањују се за 99%“.   

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Бора''. 

 

Број: 434-11/2021-I 

У Бору, 21. маја 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА            

                                                                                   

                                             ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама 

за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', бр. 

95/18, 49/19 и 86/19 ускл. дин. износи), члана 6. тачка 5. и 

чланa 7. став 1. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 

93/12, 99/13-ускл. дин. износи, 125/14-ускл. дин. износи, 

95/15-ускл. дин. износи, 83/16, 91/16 ускл. дин. износи, 

104/16-др. закон, 96/17- ускл. дин. износи 89/18-ускл. 

дин. износи, 95/18-др. закон, 86/19-ускл. дин. износи и 

126/20-ускл. дин. износи), члана 32. а у вези члана 66. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и 

члана 40. став 1. тачка 3) Статута града Бора (''Службени 

лист града Бора'', бр. 3/19) Скупштина града Бора, на 

седници одржаној 21. маја 2021. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних 

површина („Службени лист града Бора“ бр. 61/20), у 

Тарифи накнада за коришћење јавних површина, 

Тарифном броју 1. тачка 4. после подтачке 6), додаје се 

подтачка 7) која гласи: 

„7) за 99% у периоду од 1. јуна 2021. године до 

30. септембра 2021. године.“   

 

Члан 2. 

У  Тарифном броју 2. после тачке 6. додаје се 

тачка 7. која гласи: 

„7. Накнаде из Тарифног броја 2. умањују се за 

99% у периоду од 1. јуна 2021. године до 30.  септембра 

2021. године, од прописане накнаде.“  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 352-368/2021-I 

 У Бору, 21. маја 2021. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др закон и 47/18) и  члана 

40. Статута града Бор („Службени лист града Бор“ бр. 

3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 21. 

маја 2021. године, донела је 
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О Д Л У К У 

О ОСЛОБАЂАЊУ  ПЛАЋАЊА  ДЕЛА ЗАКУПНИНЕ 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА БОРА 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се начин измиривања 

обавезе по основу закупа пословног простора у јавној 

својини града Бора, закупаца којима је одлукама Владе 

РС и Штаба за ванредне ситуације града Бора било 

онемогућено да раде, за време трајања мера у циљу 

спречавања ширења COVID-19. 

 

Члан 2. 

          Закупци из члана 1. ове одлуке ослобађају се 

плаћања дела закупнине за месец  март и април 2021. 

године, (50% обавезе), уз обавезу плаћања накнаде за 

одржавање заједничких делова зграде и свих комуналних 

и других обавеза проистеклих из закуподавног односа. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора”. 

 

 Број: 361-13/2021-I 

 У Бору, 21. маја 2021. године   

 

  СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

                                                               ПРЕДСЕДНИК, 

                                                               Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09, испр., 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19-др. закон, и 9/20), и члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града 

Бора, на седници одржаној 21. маја 2021. године, донела 

је  

О Д Л У К У 

о изменама и допуни Одлуке о изради измена и 

допуна Плана генералне регулације градског насеља 

Бор 

 

Члан 1. 
У Одлуци о изради измена у допуна Плана 

генералне регулације градског насеља Бор (“Службени 

лист града Бора”, број 34/19),  члан 2 мења се и гласи:  

 

„‟Члан 2. 
Циљ измена и допуна ПГР-а јесте стварање 

планских основа за реализацију нових намена и 

инфраструктурних капацитета у оквиру планираних 

површина јавне и остале намене, исправка техничких и 

других мањих грешака у текстуалном и графичком делу 

ПГР-а, као и усаглашавање планских решења за 

изградњу колектора отпадних вода са пројектно – 

техничком документацијом за изградњу колектора, као и 

са потребама стварања већег степена безбедности деце у 

предшколским установама.  

Разлози измена и допуна ПГР-а су исправљање 

техничких грешака ради ефикаснијег издавања дозвола у 

складу са Законом о планирању и изградњи, као и 

чињеница да је дошло до нових развојних потреба Града 

Бора па је неопходно изменити одређена планска 

решења. 

Предмет измена и допуна ПГР-а огледа се у 

промени намене земљишта, редефинсању правила 

уређења и грађења на појединим локацијама које су 

просторном обухвату ПГР-а, као и укидање обавезе 

израде одређених урбанистичких пројеката.'' 

Члан 2. 

После члана 2. додаје се члан 2а који гласи: 

 

 

„‟Члан 2а 
Измене и допуне ПГР-а обухватају простор који 

је у границама основног ПГР-а и износи приближно 65 

хектара. Тачне границе делова плана за који се раде 

измене и допуне биће дефинисани пројектним задатком 

наручиоца. 

Коначна граница планског подручја обухвата 

измена и допуна ПГР-а ће бити дефинисана приликом 

израде нацрта измена и допуна ПГР-а.'' 

 

Члан 3. 

У члану 4. став 1. мења се и гласи: 

„Рок израде измена и допуна ПГР-а је 5 месеци 

од дана ступања на снагу ове одлуке.“ 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 350-96/2021-I 

У Бору, 21. маја 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА     
         

                                            ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09, испр., 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19-др. закон, и 9/20), и члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града 

Бора, на седници одржаној 21. маја 2021. године, донела 

је  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 

ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “ВЕ ЦРНИ ВРХ” НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о изради Плана детаљне регулације 

подручја ветроелектране “ВЕ ЦРНИ ВРХ” на територији 

града Бора (“Службени лист града Бора”, број 9/20 и 

7/21), члан 9. мења се и гласи: 

 

„‟Члан 9. 

Израда Плана и стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину поверава се стручним 

обрађивачима „АРХИПЛАН Д.О.О. из Аранђеловца и 

„ПРОЈЕКТУРА“ Д.О.О. из Београда одређеним од стране 

наручиоца Плана‟‟. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 350-97/2021-I 

У Бору, 21. маја 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р.            
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На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09, испр., 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19-др. закон, и 9/20), и члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града 

Бора, на седници одржаној 21. маја 2021. године, донела 

је  

О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације за изградњу високонапонских водова за 

увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 

 (ТС „Бор 1“ - ТС „Мајданпек 1“) и ДВ 110 kV бр. 177 

(ТС „Бор 2“ - Мајданпек 2“)  

у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 

kV “Црни врх 1“ 

 

Члан 1. 
У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за 

изградњу високонапонских водова за увођење постојећих 

ДВ 110 kV бр. 150 (ТС „Бор 1“ - ТС „Мајданпек 1“) и ДВ 

110 kV бр. 177 (ТС „Бор 2“ - Мајданпек 2“) у објекат 

прикључно разводног постројења ПРП 110 kV “Црни врх 

1“ (“Службени лист града Бора”, број 54/20), у члану 8. 

став 2. мења се и гласи: 

„Рок израде нацрта Плана је 5 месеци од дана 

завршетка фазе раног јавног увида.“ 

 

Члан 2. 

Члан 10. мења се и гласи: 

 

„‟Члан 10. 

Израда Плана и стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину поверава се стручним 

обрађивачима „АРХИПЛАН“ Д.О.О. из Аранђеловца и 

„ПРОЈЕКТУРА“ Д.О.О. из Београда, одређеним од 

стране наручиоца Плана.“ 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 350-98/2021-I 

У Бору, 21. маја 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                              

                                           ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 

члана 69. Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 10/2019 и 

27/2018 - др. закон), члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19) и члана 3. Одлуке 

о превозу путника на градским и приградским линијама 

на територији општине Бор („Службени лист општине 

Бор“, број 30/14), Скупштина града Бора, на седници 

одржаној 21. маја 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ 

ПОВЕРАВАЊУ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ГРАДСКИМ И ПРИГРАДСКИМ ЛИНИЈАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о привременом поверавању превоза 

путника на градским и приградским линијама на 

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

61/20), у члану 2. речи: „траје до окончања поступка 

јавно-приватног партнерства“ замењују се речима: „важи 

до почетка пружања услуге превоза у складу са јавним 

уговором за поверавање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Бора по 

моделу јавно-приватног партнерства без елемената 

концесије“. 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 

 Број: 344-86/2021-I 

 У Бору, 21. маја 2021. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                             ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 4. и члана 13. Закона о јавним 

службама (''Служени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 

– др. закон, 81/05 – др. закон, 83/05 – др. закон и 83/14 – 

др. закон,) и члана 40. Статута града Бора (''Службени 

лист града Бора'', бр. 3/19) Скупштина града Бора, на 

седници одржаној 21. маја 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''БОР'' У БОРУ 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Установе Спортски 

центар ''Бор'' у Бору (''Службени лист општине Бор'' бр. 

12/09 и 17/16) у називу Одлуке и у члановима 1. и 2. реч: 

''Бор'', замењује се речима: ''Бобана Момчиловић 

Величковић''. 

Члан 2. 

 Члан 5. мења се и гласи:  

''Члан 5. 

 Претежна делатност Установе је: 

 93.11  Делатност спортских објеката 

 

 Допунске делатности Установе су: 

 93.19  Остале спортске делатности 

 93.29  Остале забавне и рекреативне делатности 

  77.21  Изнајмљивање и лизинг опреме за 

рекреацију и спорт 

  82.30  Организовање састанака и сајмова 

 85.51  Спортско и рекреативно образовање  

 90.01  Извођачка уметност 

  93.13  Делатност фитнес клубова 

 93.21  Делатност забавних и тематских паркова 

 96.04  Делатност неге и одржавања тела. 

               

 Установа не може да мења делатност без 

сагласности оснивача''. 

Члан 3. 

 У члану 7. став 1. алинеја прва речи: ''општине 

Бор'' замењује се речима: ''града Бора''. 

 Алинеја трећа брише се. 

Члан4. 

 У члану 11. број: ''5'' земењује се бројем: ''4''. 

 

Члан 5. 

 У члану 13. реч: ''пет'' замењује се речју: 

''четири''. 

Члан 6. 

 У члану 15. реч: ''пет'' замењује се речју: 

''четири''. 

Члан 7. 

 Установа је дужна да усклади Статут са овом 

одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 
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Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Бора'', осим 

одредби чланова 4., 5. и 6. које се односе на трајање 

мандата директора, мандата чланова Управног одбора и 

мандата чланова Надзорног одбора које се примењују 

приликом првог наредног именовања директора, чланова 

Управног одбора и чланова Надзорног одбора, после 

ступања на снагу ове одлуке. 

  

Број: 022-73/2021-I 

 У Бору, 21. маја 2021. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 4. и члана 23. 

став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- др. закон 

и 47/18), члана 3. Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-

испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), 

члана 111. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ бр. 24/11) и члана 40. став 1. тачка 6. 

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

3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 21. 

маја 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА 

УСТАНОВИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БОР“ У БОРУ, 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  ОПШТИНА БОP,  

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА 

УСЛУГЕ ПРИПРЕМАЊА ОБРОКА  

ЗА КОРИСНИКЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

 

Члан 1. 

  Ставља се ван снаге Одлука о додељивању 

искључивог права Установи спортски центар „Бор“ у 

Бору, чији је оснивач општина Бор, за обављање 

делатности пружања услуге  припремања оброка за 

кориснике народне кухиње („Службени лист општине 

Бор“ бр. 32/14). 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 022-74/2021-I 

У Бору, 21. маја 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                              ПРЕДСЕДНИК, 

                                             Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 47. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 

88/11, 15/16 и 104/16) и члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр.3/19), Скупштина града 

Бора, на седници одржаној 21. маја 2021. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на коначни Нацрт јавног 

уговора за поверавање комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на 

територији града Бора по моделу јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије са прилозима 

који чине његов саставни део 

 

I 
Даје се сагласност на коначни Нацрт јавног 

уговора за поверавање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Бора 

по моделу јавно-приватног партнерства без елемената 

концесије са прилозима који чине његов саставни део, а 

који је истоветан тексту Модела уговора из конкурсне 

документације за јавну набавку одабира приватног 

партнера ради закључења уговора за поверавање 

комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на територији града Бора по моделу јавно-

приватног партнерства без елемената концесије. 

 

II 

 Овлашћује се Александар Миликић, 

градоначелник града Бора да у име града Бора потпише 

уговор из тачке I овог решења. 

 

III 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број: 344-87/2021-I 

У Бору, 21. маја 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 40. Статута града Бора 

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

Бора, на седници одржаној 21. маја 2021. године, донела 

је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу Градског правобраниоца града Бора 

 

I 

Разрешава се Боса Јанаћковић, дипломирани 

правник, из Бора, функције Градског правобраниоца 

града Бора, због подношења оставке даном доношења 

овог решења.  

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''.  

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Бор је Решењем број: 021-

9/2018-I од 19.6.2018. године, (''Службени лист општине 

Бор'' бр. 24/18) поставила Босу Јанаћковић, 

дипломираног правника из Бора, за Општинског 

правобраниоца града Бора, која је у складу са Одлуком о 

утврђивању органа града Бора („‟Службени лист града 

Бора‟‟ бр. 1/18), наставила са радом као Градски 

правобранилац града Бора. 

Боса Јанаћковић, дипломирани правник, из 

Бора, поднела је оставку на функцију Градског 

правобраниоца града Бора, дана 21. маја 2021. године. 
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Градско веће града Бора је, сагласно својим 

овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. закон и 

47/18) и члана 62. Статута града Бора (''Службени лист 

града Бора'', бр. 3/19), предложило Скупштини града 

Бора да донесе решење о разрешењу Градског 

правобраниоца града Бора. 

Скупштина града Бора је прихватила предлог 

Градског већа града Бора и одлучила као у диспозитиву 

овог решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути управни спор, тужбом, у 

року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 

поште. 

Број: 021-5/2021-I 

У  Бору, 21. маја 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

                                                        ПРЕДСЕДНИК, 

                                                         Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр.3/19), и члана 28. 

Одлуке о Правобранилаштву града Бора (''Службени лист 

града Бора'', бр. 14/19), Скупштина града Бора, на 

седници одржаној 21. маја 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о постављењу Градског правобраниоца града Бора 

 

I 

 Поставља се Милена Стројић, дипломирани 

правник, из Бора, за Градског правобраниоца града Бора, 

на период од пет година, почев од дана доношења овог 

решења. 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''.  

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 40. Статута града Бора („Службени 

лист града Бора“, бр.3/19), и члану 28. Одлуке о 

Правобранилаштву града Бора (''Службени лист града 

Бора'', бр. 14/19).  

 Чланом 40. Статута града Бора (''Службени лист 

града Бора'' бр. 3/19) утврђено је да Скупштина града 

Бора поставља и разрешава градског правобраниоца и 

његовог заменика. 

Чланом 30. Одлуке о Правобранилаштву града 

Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 14/19) прописано 

је да за Градског правобраниоца и заменика градског 

правобраниоца може бити постављено лице које је 

држављанин Републике Србије, које испуњава опште 

услове за рад у државним органима, које је звршило 

правни факултет, положило правосудни испит и које је 

достојно правобранилачке функције. Чланом 31. 

наведене Одлуке прописано је да за Градског 

правобраниоца може бити постављено лице које, поред 

општих услова, има пет година радног искуства у правној 

струци после положеног правосудног испита.  

Према одредбама члана 28. Одлуке о 

Правобранилаштву града Бора (''Службени лист града 

Бора'', бр. 14/19), Градског правобраниоца на предлог 

Градског већа поставља Скупштина града, на период од 

пет година и може бити поново постављен. 

 Градско веће града Бора, је дана 14. маја 2021. 

године предложило Скупштини града Бора да за 

Градског правобраниоца града Бора постави Милена 

Стројић, дипломираног правника из Бора.  

 Имајући у виду горе изнете чињенице и горе 

цитиране одредбе прописа, Скупштина града Бора је 

прихватила предлог Градског већа града Бора и 

поставила Милену Стројић за Градског правобраниоца 

града Бора, на мандатни период од пет година, с обзиром 

да испуњава све прописане услове за постављење на 

наведену функцију.  

 На основу изнетог, донето је решење као у 

дипспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути управни спор, тужбом, у 

року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 

поште. 

Број: 021-6/2021-I 

У Бору, 21. маја 2021. године     

   

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 62. Статута града Бора 

(„Службени  лист града Бора“, бр. 3/19) и члана 3. Одлуке 

о отпочињању поступка реализације Јавно приватног 

партнерства без елемената концесије за пројектовање, 

изградњу и финансирање нове топлане са употребом 

обновљивих извора енергије („‟Службени лист града 

Бора‟‟ бр. 54/20), Градско веће града Бора је, на седници 

одржаној 21. маја 2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању Стручног тима за реализацију  Јавно 

приватног партнерства без елемената концесије за 

пројектовање, изградњу и финансирање нове топлане 

са употребом обновљивих извора енергије 

 

I 

 Именује се Стручни тим за реализацију јавно 

приватног партнерства без елемената концесије за 

пројектовање, изградњу и финансирање нове топлане са 

употребом обновљивих извора енергије (у даљем тексту: 

Стручни тим), у следећем саставу: 

 

1.Александар Миликић, градоначелник града 

Бора, руководилац Стручног тима 

  2.Љубинка Јелић, начелник Градске управе 

града Бора, члан;  

3.Зорана Гајић, начелник Одељења за финансије 

и јавне набавке Градске управе града Бора, члан;  

4.Ана Профировић, шеф одсека за јавне набавке 

Градске управе града Бора, члан;  

5.Славиша Фришковић, директор ЈКП за 

стамбене услуге „Бор“ Бор, члан; 

6.Десимир Миљковић, дипломирани инжењер 

машинства, члан; 

7.Јелена Косовац Додок, дипломирани инжењер 

архитектуре, члан; 

8.Милан Илијић, мастер инжењер 

грађевинарства, члан; 

9.Славица Козић, саветник на пословима 

праћења рада и развоја јавних предузећа Градске управе 

града Бора, члан;  

10.Љубица Филиповић, координатор 

канцеларије за локални економски развој Градске управе 

града Бора, члан;  

11.Клаудија Николић, саветник на пословима 

јавне набавке, добара, радова и услуга Градске управе 

града Бора, члан. 
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II 

 Стручни тим доноси Пословник о раду, којим се 

регулише начин рада, одлучивање, као и сва друга 

питања која се односе на рад Стручног тима. 

 

III 

Стручни тим из тачке I овог решења ће 

учествовати у изради Предлога пројекта за реализацију   

јавно приватног партнерства без елемената концесије за 

пројектовање, изградњу и финансирање нове топлане са 

употребом обновљивих извора енергије. 

 

IV 

 По прибављању позитивног мишљења Комисије 

за јавно-приватно партнерство, Стручни тим из тачке I 

овог решења доставља предлог пројекта јавно – 

приватног партнерства без елемената концесије 

Скупштини града Бора на усвајање. 

 

V 
 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора“. 

 

 Број: 020-11/2021-IV 

У Бору, 21. маја 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 82. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-други 

закони, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/10 и 

149/20), члана 3. и 6. Правилника о заједничким 

критеријумима за организовање и стандардима и 

методолошким упутствима за поступање и извештавање 

интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник 

РС”, бр. 99/11 и 106/13) и члана 58. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора” бр. 3/19), Градоначелник 

града Бора, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 ГРАДА БОРА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком у оквиру права и дужности 

јединице локалне самоуправе, оснива се и утврђује 

организација, надлежност и начин рада Интерне ревизије 

града Бора. 

  Послове јединице за интерну ревизију обављаће 

интерни ревизор запослен код Градске управе града 

Бора. 

Члан 2. 

 Интерна ревизија обавља послове из свог 

делокруга у складу са Уставом, Законом о буџетском 

систему, Правилник о заједничким критеријумима за 

организовање и стандардима и методолошким 

упутствима за поступање и извештавање интерне 

ревизије у јавном сектору, међународним стандардима 

интерне ревизије и Статутом града Бора.  

 

Члан 3. 

У оквиру Интерне ревизије је забрањено 

оснивање политичких странака и других политичких 

организација или појединих њихових административних 

облика. Запослени у Интерној ревизији дужан је да своје 

послове обавља савесно и непристрасно, при чему се не 

може руководити својим политичким и идеолошким 

убеђењем.  

Члан 4. 

 Интерна ревизија је организационо независна 

од делатности коју ревидира, није део ни једног 

пословног процеса, односно организационог дела 

корисника буџетских средстава града Бора, а у свом раду 

је непосредно одговорна градоначелнику града Бора.  

Функционална независност интерне ревизије се 

обезбеђује самосталним одлучивањем о: подручју 

ревизије на основу процене ризика, начину обављања 

ревизије и извештавању о обављеној ревизији.  

Интерни ревизор је директно одговоран 

градоначелнику града Бора (у даљем тексту: 

Градоначелник). 

Члан 5. 

Градоначелник је одговоран за успостављање и 

обезбеђење услова за адекватно функционисање интерне 

ревизије. Градоначелник са интерним ревизором 

потписује Повељу интерне ревизије града Бора. У 

Повељи интерне ревизије града Бора. наводе се: улога, 

овлашћења и одговорности интерне ревизије; статус 

интерне ревизије у оквиру града Бора; начин приступа 

интерног ревизора евиденцији, запосленима и имовини 

неопходној за обављање задатака ревизије; обим - 

делокруг рада интерне ревизије.  

 

Члан 6. 
Интерни ревизор је одговоран за активности 

интерне ревизије укључујући и: 

 −припрему и подношење на одобрење 

председнику нацрт Повеље интерне ревизије, стратешки 

и годишњи плана интерне ревизије,  

− организовање, координацију и спровођење 

радних задатака,  

− одобравање плана обављања појединачних 

ревизија,  

−надгледање спровођења годишњег плана 

интерне ревизије и примену методологије интерне 

ревизије у јавном сектору ,  

−припрему и подношење на одобрење 

председнику општине плана за професионалну обуку и 

професионални развој интерног ревизора у оквиру 

Годишњег плана ревизије,  

− процену система за финансијско управљање и 

контролних система. 

Члан 7. 
Извештај о свом раду, интерни ревизор 

доставља Градоначелнику најмање једном годишње. 

Поред годишњег извештаја доставља и:  

−извештај о резултатима сваке појединачне 

ревизије и свим важним налазима, датим препорукама и 

предузетим радњама за побољшање пословања субјекта 

ревизије.  

−периодичне извештаје о напретку у 

спровођењу годишњих планова интерне ревизије.  

−извештаје о свим случајевима у којима је 

интерни ревизор наишао на ограничења.  

Интерни ревизор обавезан је да: 

− сарађује и координира рад са екстерном 

ревизијом,  

− присуствује свим седницама Градског већа 

града Бора. 

Члан 8. 

 Субјекти ревизије су корисници буџетских 

средстава града Бора, унутрашње организационе 

јединице корисника буџетских средстава града Бора, 

индиректни корисници, програми, активности или 

функције која су предмет интерне ревизије, а у 

надлежности су корисника буџетских средстава града 

Бора.  
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Интерни ревизор има право на неограничен 

приступ руководиоцима, запосленима и средствима 

субјекта ревизије који су у вези са спровођењем ревизије. 

Интерни ревизор има право приступа свим 

информацијама, укључујући и поверљиве, поштујући 

њихов одобрени ниво поверљивости, као и приступ свим 

расположивим документима и евиденцијама у субјекту 

ревизије потребним за спровођење ревизије. Интерни 

ревизор има право да захтева од одговорних лица у 

субјекту ревизије све неопходне податке, прегледе, 

мишљења, документе или неку другу информацију у вези 

ревизије.  

Интерна ревизија помаже кориснику јавних 

средстава у постизању његових циљева примењујући 

систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању 

система финансијског управљања и контроле у односу 

на: 1. идентификовање ризика, процену ризика и 

управљање ризиком од стране руководиоца корисника 

јавних средстава; 2. усклађеност пословања са законом, 

интерним актима и уговорима; 3. поузданост и потпуност 

финансијских и других информација; 4. ефикасност, 

ефективност и економичност пословања; 5. заштиту 

информација; 6. извршавање задатака и постизање 

циљева 

Члан 9. 

Интерни ревизор oбавља послове ревизије и то 

ревизију система, ревизију успешности пословања, 

финансисјку ревизију и ревизију усаглашености; пружа 

савете руководству и запосленима; учествује у изради 

годишњег плана ревизије; придржава се професионалних 

и етичких стандарда. Сачињава периодичне и годишње 

извештаје за послове које реализује у извештајном 

периоду; помаже у идентификовању и процени ризичних 

области и даје допринос при изради годишњег плана 

ревизије; спроводи ревизорске процедуре, укључујући 

идентификовање и дефинисање предмета ревизије, 

развијање критеријума, преглед и анализа доказа и 

документовање процеса и процедура субјекта ревизије; 

обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава 

сажетке и израђује радне папире; идентификује, обрађује 

и документује ревизорске налазе и препоруке користећи 

независну процену области коју је ревидирао; саопштава 

резултате обављених ревизија и консултантских 

ангажмана руководиоцу субјекта ревизије, путем 

писаних или усмених извештаја; пружа саветодавне 

услуге које се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи 

или других услуга у циљу повећања вредности и 

побољшања процеса управљања датом организацијом, 

упраљања ризицима и контроле; обавља и друге 

најсложеније задатке у области интерне ревизије по 

налогу руководиоца корисника јавних средстава.  

Послове интерног ревизора може обављати 

лице које има стеечено високо образовање из области 

економских наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, најмање 

три године радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MSOffice пакет и интернет). Потребна знања, 

вештине и способности:добро теоретско знање и вештина 

у примени принципа и праксе интерне ревизије и 

рачуноводства као и принципа и праксе руковођења; 

добро познавање Стандарда за професионалну праксу 

интерне ревизије, и Етичког кодекса;познавање 

терминологије, концепта и праксе информационих 

система за управљање; добро позпавање политика, 

процедура и прописа из области коју покрива; вештине у 

прикупљању и анализи сложених података, процени 

информација и система и доношења логичних закључака; 

вештину за планирање и управљање ревизорским 

пројектима, као и сталоженост при суочавању са кратким 

роковима; вештину преговарања и решавања проблема; 

поседовање знања за вршење контроле квалитета 

ревизорског рада; добро познавање употребе рачунара и 

програма за обраду текста и табела, као и осталих 

пословних софтвера за електронску комуникацију (е-

таП), израду извештаја, бележака, сажетака и анализа; 

добро писано и вербално комуницирање и поседовање 

вештине излагања налаза и препорука; способност 

успостављања и одржавања складних радних односа и 

рада у тиму професионалном тиму. 

 

Члан 10. 

 Интерни ревизор доноси правне акте на основу 

закона и других прописа. Правним актом интерне 

ревизије не могу се за субјекте ревизије утврђивати права 

и обавезе које нису засноване на закону.  

 

Члан 11. 

У погледу права, обавеза и оговорности 

запосленог лица у Интерној ревизији, примењују се 

одредбе закона и подзаконских аката који се односе на 

запослене у локалној самоуправи, као и Стратегији 

развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у 

Републици Србији коју је донела Влада Републике 

Србије („Службени гласник РС' број 55/05, 71/05, 101/07 

,65/08 и 51/17).  

Члан 12. 

Средства за финансирање послова Интерне 

ревизије обезбеђују се у буцету града Бора.  

 

Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о оснивању Службе интерне ревизије 

општине Бор („Службени лист општине Бор“, број: 

25/14). 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора".  

 

Број: 011-7/2021-II  

У Бору, 18. маја 2021. године  

 

Г Р А Д   Б О Р                                                               

 

Градоначелник,         

   Алаксандар Миликић, с.р. 

15 

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, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 

26. 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 промени апропријације 

 

1.Средства утврђена Одлуком о буџету града 

Бора за 2021.годину, у оквиру Раздела 5- Градска управа 

града Бора, Програм 0701-Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, Програмска класификација 

- 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника, 

функција 451 – Друмски саобраћај, позиција 105/0 и 

економска класификација 423 - Услуге по уговору, 

умањују се за 2.600.000,00 динара и распоређује се у 

оквиру Раздела 5-Градска управа града Бора, Програм 

0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 

класификација - 0009 - Текућа буџетска резерва, 



8 БРОЈ 16                          „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“          24. мај 2021. 

 
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, на позицију 77/0 и економску 

класификацију 499121 -“Текућа резерва”. 

2.О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 

Бор. 

3.Решење доставити: Градској управи града 

Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке Градске 

управе и архиви. 

4.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 2021. годину на позицији 

105/0, неће бити ангажована у целости, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 400-213/2021-II 

У Бору, 19.05.2021.године                                                                                

     ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                  

Александар Миликић, с.р. 

16 

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 1.500.000,00 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 - 0001 - Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, функција 130 - Опште 

услуге, на следећи начин: 

-на позицију 67/0 и  економску  класификацију  

426 - Материјал - 520.000,00 динара и 

-на позицију 73/0 и  економску  класификацију  

512 - Машине и опрема - 980.000,00 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 помоћника 

градоначелника града Бора, потребно је обезбедити  

средства за набавку државних обележја и огласних 

витрина код Месних заједница (25 огласних витрина - 

980.000,00 динара и заставе, јарболи и носачи јарбола - 

520.000,00 динара).  

Обзиром да средства за ове намене 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 укупном износу од  1.500.000,00 

динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-329/2021-II 

У Бору,  19.05.2021. 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 1.250.461,00 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 - 0001 - Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, функција 130 - Опште 

услуге, на следећи начин: 

-на позицију 71/0 и  економску  класификацију 

483 - Новчане казне и пенали по решењу судова - 

91.898,00 динара и 

-на позицију 72/0 и  економску  класификацију  

485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа - 1.158.563,00 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 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске 

управе Бор поднело је Предлог за употребу средстава 

текуће буџетске резерве, на основу исказане потребе 

Градске управе Бор, за трошкове по Решењу ИИ 203/2021 

од 23.04.2021.године (накнада штете за изгубљену зараду 

Игору Цвијановићу  са каматом, трошкови поступка са 

каматом, трошкови извршења и трошкови принудне 

наплате), које је Управа за трезор дана 18.05.2021.године 
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скинула принудном наплатом са рачуна буџета града 

Бора.  

Обзиром да средства за ове намене 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 укупном износу од  1.250.461,00 

динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-333/2021-II 

У Бору,  20.05.2021. 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  540.000,00 динара Градској управи града 

Бора.  
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 

156/0 и економску  класификацију 425 - Текуће поправке 

и одржавање. 

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 набавку 

водоводног материјала ради изградње водоводне мреже 

за реоне Чока Междина и Чока Јеви на Борском језеру. 

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 укупном износу од  540.000,00 

динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401-332/2021-II 

У Бору,  21.05.2021. године 

 

   ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                  

Александар Миликић, с.р. 
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