
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  27 
17. СЕПТЕМБАР 

2021. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
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           На основу члана 58. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинaма и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' Број 21/16), 113/17, 

95/18, 113/17-др.закон, 95/18-др. Закон и 86/19-др.закон), 
члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, Број 88/16. 113/17-
др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон) и члана 4. 
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' Број 88/16), Градско 
веће града Бора, на предлог начелника Градске управе 
града Бора, на седници одржаној 16. септембра 2021. 
године, усвојило је обједињен   

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ГРАДА БОРА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА БОРА 

                                                       

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Градској управи, Правобранилаштву 

града Бора, стручним службама и посебним 
организацијама града Бора  („Службени лист града 
Бора“, бр. 10/21 и 26/21), у члану 30. код радног места 
под редним бројем 93. „Комунални милиционар“ врши се 
исправка техничке грешке у делу који се односи на број 
извршилаца, тако што се број: “2“ замењује бројем: “3“. 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града  Бора''.   
 

    Број: 110-17/2021-IV 

    У Бору, 16. септембра 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 62. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр. 03/19), у поступку 
спровођења Краткорочног акционог плана за смањење 

загађења ваздуха у граду Бору („Службени лист града 
Бора“, бр. 20/21), Градско веће града Бора, на седници 
одржаној 16. септембра 2021. године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Сталног радног тела града Бора за 

праћење реализације Краткорочног акционог плана 

за смањење загађења ваздуха у граду Бору  

 

I 
 Овим решењем образује се Стално радно тело 
града Бора за праћење реализације Краткорочног 
акционог плана за смањење загађења ваздуха у граду 
Бору у следећем саставу: 
 

1. Љиљана Лекић, представник Градске управе 

града Бора, за председника,  
2.Љиљана Луковић-Марковић, представник 

Градске управе града Бора, за заменика председника, 
3. др Славица Јевтић, представник 

Министарства здравља, за члана, 
4. Горан Томић, представник Министарства 

рударства и енергетике, за члана, 
5.Јасна Васић, представник Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, за члана, 
6. Зоран Радовић, представник Министарства 

унутрашњих послова, за члана, 
7.Филип Радовић, представник Агенције за 

заштиту животне средине,  за члана, 
8. др Снежана Милић, представник Техничког 

факултета, за члана, 
9.Татјана Апостоловски Трујић, представник 

Института за рударство и металургију Бор, за члана, 
10. Јелена  Милић, представник Дома здравља у 

Бору , за члана, 
11. Јован Марковић, представник ЈКП „3. 

октобар“ Бор, за члана, 
12. Марина Пешић, представник ЈКП „Водовод“ 

Бор, за члана, 
13. Топлица Марјановић, представник Друштва 

младих истраживача, за члана,  

14. Зоран Јанковић, представник УГ ЕКО ЕАST, 
УГ Чукару Пеки, за члана, 

15. Анита Демири, представник Покрета за ново 
доба, УГ Грађанска читаоница Европа, за члана.  

 
Мандат именованима траје четири године и 

могу бити поново именовани. 
  

II 
Задатак Сталног раднго тела града Бора за 

праћење реализације Краткорочног акционог плана за 
смањење загађења ваздуха у граду Бору је да прати стање 
квалитета ваздуха, да израђује акционе и друге планове и 
стратешка документа и да прати реализацију истих. 
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III 

Стално радно тело града Бора за праћење 
реализације Краткорочног акционог плана за смањење 
загађења ваздуха у граду Бору доноси пословник о свом 
раду којим ће ближе дефинисати начин рада и 

одлучиваља, учесталост састанака, рад у ужем и ширем 
саставу и слично. 

IV 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

  

Број: 020-28/2021-IV 

У Бору, 16. септембра 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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 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 2001 - Предшколско образовање и васпитање, 

Пројекат - 5006 - Санација вртића у Злоту, функција 911 - 
Предшколско образовање, на позицију 189/2 и  
економску  класификацију 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 помоћника 

градоначелника града Бора, потребно је обезбедити 
средства за израду пројектно техничке документације за 

реконструкцију и адаптацију просторија дечијег вртића 
за предшколско образовање у МЗ Злот. 

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 500.000,00 динара. 

 
 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401-761/ 2021-II 

У Бору,  06.09.2021. 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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 290.000,00 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 позицију 64/0 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 
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 додатна средства за измирење 
обавеза по Уговору о обављању привремених и 
повремених послова за август месец 2021.године. 

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму 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 
290.000,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 767/ 2021-II 

У Бору, 06.09.2021. 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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 130.000,00 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, Програмска класификација - 0002 - 
Промоција туристичке понуде, функција 473 - Туризам, 

на позицију 252/0 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 Туристичке 

организације „Бор“ потребно је обезбедити средства за 
услуге превоза, како би Туристичка организација Бор 
могла да реализује промоцију града у Кикинди. 

Како средства за ову намену 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  130.000,00 
динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401-758 /2021-II 

У Бору, 07.09.2021. 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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 40.000,00 динара 

Органу града Бора-Градско веће  града Бора. 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела  3 - Градско веће  града Бора, 
Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе, 
Програмска активност - 0002 - Функционисање 
извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни 
органи, на позицију 30/0 и  економску  класификацију 

422 -Трошкови путовања. 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Бор. 

4.Решење доставити: Органу града Бора - 
Градско веће  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 
Орган града Бора - Градско веће  града Бора, 

поднео је Захтев за употребу средстава текуће буџетске 
резерве за трошкове куповине авио карте за превоз до 
града Кијева у Украјини, ради одласка на обележавање 
Дана побратимског града Хмељницки.  

Како средства за ову намену нису планирана 
Предлогом финансијског плана Органа града – Градско 

веће  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 40.000,00 
динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 770/ 2021-II 

У Бору,  08.09.2021. године 

 

                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК,    
      Александар Миликић, с.р. 
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7 
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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 40.000,00 динара 

Органу града Бора-Скупштина града Бора. 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 1- Скупштина града Бора, Програм 
2101 - Политички систем локалне самоуправе, 
Програмска активност - 0001 - Функционисање 
скупштине, функција 111 - Извршни и законодавни 
органи, на позицију 1/0 и економску  класификацију 422 -

Трошкови путовања. 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Бор. 

4.Решење доставити: Органу града Бора-
Скупштина 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 
Орган града Бора - Скупштина града Бора, 

поднео је Захтев за употребу средстава текуће буџетске 
резерве за потребе путовања у Републику Украјину у 
град Хмељницки.  

Како средства за ову намену нису планирана 
Предлогом финансијског плана Органа града – 

Скупштина 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 40.000,00 
динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 771/ 2021-II 

У Бору,  08.09.2021. године 

 

                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК,    
      Александар Миликић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 150.000,00 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 Органа града - 

Градоначелник града Бора, потребно је обезбедити 
средства за израду плакета и диплома истакнутим 
појединцима, физичким или правним лицима поводом 
Дана града. 

Како средства за ову намену 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 
150.000,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 772/ 2021-II 

У Бору,  09.09.2021. године 
 

                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК,    
      Александар Миликић, с.р. 
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9 
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 и 18/2021), 
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 активност - 
0002 - Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, функција 451 - Друмски саобраћај, 
позиција 103/0 и економска класификација 511 - Зграде и 
грађевински објекти, умањују се за 10.000.000,00 динара 

и распоређује се у оквиру Раздела 5-Градска управа града 
Бора, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација - 0009 - Текућа буџетска 
резерва, 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 
103/0, неће бити ангажована у целости, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 400- 372/2021-II 

У Бору, 13.09.2021.године 

                                                                                                                                       

                     ГРАДОНАЧЕЛНИК,     

   Александар Миликић, с.р. 

 

 10 
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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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  75.000,00 динара 

Градској управи града Бора за Основну школу „Душан 
Радовић“. 

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 
„Душан Радовић“ -економска класификација 4143). 

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 

„Душан Радовић“, потребно је обезбедити средства за 
исплату солидарне помоћи у случају смрти запосленог 
или члана уже породице запосленог.  

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Финансијским планом Основне школе 
„Душан Радовић“ за 2021.годину, а самим тим ни 
Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, користити 
средства текуће буџетске резерве у износу од 75.000,00 
динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 776 / 2021-II 

У Бору,  13.09.2021. 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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 600.000,00 динара 

Органу града Бора-Градоначелник града Бора. 
2.За средства из става 1. овог решења 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, утврђује 
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се позиција и економска класификација  18/1 - 424 - 
Специјализоване услуге. 

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 Органа града - 

Градоначелник града Бора, потребно је обезбедити 

средства за потребе ангажовања стручног надзора за 
додатну проверу рада ЈКП за стамбене услуге „Бор“ и 
извођача радова у циљу што бољег извођења радова за 
закључивање уговора за инвестиционо одржавање 
инфраструктуре сеоских и градских месних заједница. 

Како средства за ову намену 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 
600.000,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 781/ 2021-II 

У Бору,  13.09.2021. године 

 

      ГРАДОНАЧЕЛНИК,      
Александар Миликић, с.р. 

12 
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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 1.337.460,00 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 19/0 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: 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 Органа града - 

Градоначелник града Бора, потребно је обезбедити 
средства за извођење радова на адаптацији и одржавању 
стана који Безбедносно-информативна агенција користи 

у Бору. Радови се изводе у циљу оптималних техничких 
и радних услова за припаднике територијалног центра 
БИА приликом оперативних и службених послова из 
своје надлежности. 

Како средства за ову намену 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 
1.337.460,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 782/ 2021-II 

У Бору,  13.09.2021. године 

 

     ГРАДОНАЧЕЛНИК,   
Александар Миликић, с.р. 

 13                                                                               
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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 1.188.000,00 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 20/0 и економску класификацију 426 
- Материјал. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Бор. 

4.Решење доставити: 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 Органа града - 

Градоначелник града Бора, потребно је обезбедити 
средства за набавку застава поводом обележавања Дана 
српског јединства, слободе и националне заставе, који се 
обележава 15.септембра. 

Како средства за ову намену 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, 
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користити средства текуће буџетске резерве у износу од 
1.188.000,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 783/ 2021-II 

У Бору,  13.09.2021. године 

 

        ГРАДОНАЧЕЛНИК,        
   Александар Миликић, с.р. 

 14 
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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 1.188.000,00 динара 

Органу града Бора-Градско веће града Бора. 
2.За средства из става 1. овог решења у оквиру  

Раздела 3 – Градско веће  града Бора, Програм 2101 - 
Политички систем локалне самоуправе, Програмска 
активност - 0002 - Функционисање извршних органа, 
функција 111 - Извршни и законодавни органи, утврђује 

се позиција и економска класификација  31/1 - 426 - 
Материјали. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Бор. 

4.Решење доставити: Органу града Бора-
Градско веће 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 Органа града - 

Градско веће града Бора, потребно је обезбедити 
средства за набавку застава поводом обележавања Дана 
српског јединства, слободе и националне заставе, који се 
обележава 15.септембра. 

Како средства за ову намену нису планирана 
Предлогом финансијског плана Органа града - Градско 
веће 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 1.188.000,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 784/ 2021-II 

У Бору,  13.09.2021. године 

 

     ГРАДОНАЧЕЛНИК,     
   Александар Миликић, с.р. 

 
 
 
 

 

15    
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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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 623.400,00 динара 

Градској управи града Бора за  Установу Спортски 
центар „Бобана Момчиловић Величковић“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.04. - Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић 
Величковић“, Програма 1301 - Развој спорта и омладине, 
Програмска класификација - 0004 - Функционисање 

локалних спортских установа, функција 810 - Услуге 
рекреације и спорта, на следећи начин: 

-на позицију 265/0 и  економску  класификацију  
423 - Услуге по уговору - 84.000,00 динара и 

-на позицију 267/0 и економску класификацију 
425 - Текуће поправке и одржавање - 539.400,00 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 Установи Спортски 

центар „Бобана Момчиловић Величковић“, потребно је 

обезбедити средства за радове на крову-део таванице на 
покривеним базенима (539.400,00 динара) и услуге 
превоза перфита (84.000,00 динара). 

Како средства за ове намене нису планирана 
Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, користити 
средства текуће буџетске резерве у укупном износу од 
623.400,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 

Број: 401- 757 / 2021-II 

У Бору,  16.09.2021. године 

 

       ГРАДОНАЧЕЛНИК,         
   Александар Миликић, с.р. 
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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 и 18/2021),  
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 и 18/2021),  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  256.320,00 динара 

Градској управи града Бора за Основну школу „Бранко 
Радичевић“. 

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 
„Бранко Радичевић“ -економска класификација 4251). 

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 

„Бранко Радичевић“, потребно је обезбедити средства за 
поправку и одржавање дела крова школе на другом 
спрату изнад кабинета математике и ходника.  

Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Основне школе 
„Бранко Радичевић“ за 2021.годину, а самим тим ни 
Одлуком о буџету града Бора за 2021.годину, користити 
средства текуће буџетске резерве у износу од 256.320,00 
динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 789 / 2021-II 

У Бору,  16.09.2021. 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 


	На основу члана 62. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 03/19), у поступку спровођења Краткорочног акционог плана за смањење загађења ваздуха у граду Бору („Службени лист града Бора“, бр. 20/21), Градско веће града Бора, на седници одр...
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