СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: I

БРОЈ: 11

24. ОКТОБАР
2018. ГОДИНЕ
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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 83/14 –
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 65. Статута
града Бора (''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 –
пречишћен текст и 30/18), градоначелник града Бора
донео је
РЕШЕЊЕ
o именовању Радног тима за израду Елабората о
плану мреже јавних предшколских установа на
територији града Бора и Елабората о плану мреже
јавних основних школа на територији града Бора
I
Образује се Радни тим за израду Елабората о
плану мреже јавних предшколских установа на
територији града Бора и Елабората о плану мреже јавних
основних школа на територији града Бора (у даљем
тексту: Елаборати).
II
У Радни тим се именују:
1. Тамара Пауновић – члан Градског већа града
Бора, за председника,
2. Јасна Васић – начелник Школске управе
Зајечар, за члана,
3. Љубинка Јелић – начелник Градске управе
града Бора, за члана,
4. Наташа Пејчић – начелник Одељења за
привреду и друштвене делатности Градске управе града
Бора, за члана,
5.Сузана Бранковић – шеф Одсека за друштвене
делатности, за члана,
6. Жаклина Станојевић – саветник у Одсеку за
друштвене делатности, за члана,
7. Милош Андрејић – просветни инспектор, за
члана,
8. Љиљана Радичевић – директор Предшколске
установе ''Бамби'' Бор, за члана,
9. Радиша Петковић – директор ОШ ''Бранко
Радичевић'' у Бору, за члана,
10. Емилија Чолак – директор ОШ ''Свети Сава''
у Бору, за члана,
11. Александар Влаховић – директор ОШ
''Станоје Миљковић'', за члана,
12. Соња Савић – директор ШОСО ''Видовдан''
у Бору, за члана,
13. Александар Коколански – директор ОМШ
''Миодраг Васиљевић'' у Бору, за члана,
14.Светлана
Радосављевић
–
директор
Економско–трговинске школе у Бору, за члана,
15.Милован Божовић – директор Машинско–
електротехничке школе у Бору, за члана.
III
Задатак Радног тима је израда Елабората, у
складу са Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 –
др. закони) и Уредбом о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о
мрежи јавних основних школа (''Службени гласник РС'',

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

бр.21/18), утврђивање броја и просторног распореда
јавних предшколских установа и јавних основних школа
на територији града Бора.
Тим је у обавези да припреми Елаборат до
10.12.2018.године и проследи Општинском већу на даљу
надлежност.
IV
Чланови Тима за свој рад не остварују накнаду.
За израду Елабората Радни тим може ангажовати и друге
стручњаке.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
VI
Решење доставити: именованим лицима и
архиви.
Број: 6-5/2018-II
У Бору, 24.10.2018. године
ГРАД БОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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На основу члана 219. став 4. Закона о
здравственој заштити («Службени гласник РС», број
107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17 – др. закон и
105/17-др.закон), а у вези са чланом 33. став 2. Статута
града Борa („Службени лист града Бора“ бр. 6/15 –
пречишћен текст и 30/18), градоначелник града Бора,
донео је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о oдређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих
изван здравствене установе и издавање потврде о
смрти на територији града Бора
I
У Решењу о oдређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих
изван здравствене установе и издавање потврде о смрти
на територији града Бора (''Службени лист града Бора''
бр. 8/18) у тачки I уместо: „др мед. Драгана Миљковића,
одређује се: др мед. Марија Јовановић“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“.
Број: 512-3/2018-II-01
у Бору, 18.10.2018. године
ГРАД

БОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Mиликић, 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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
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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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 400.000
динара, Органу града Бора - Градоначелник града
Бора.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 965.000
динара, Градској управи града Бора.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 2- Градоначелник града Бора,
Програм - 16 - Политички систем локалне самоуправе,
програмска активност 2101-0002- Функционисање
извршних органа, функција 111- Извршни и законодавни
органи, на позицију 38 и економску класификацију
423- Услуге по уговору.
3.О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Органу града БораГрадоначелник града Бора, Одељењу за финансије
Градске управе Бор и архиви.

2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.- Градска управа града Бора, Програм - 15 - Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 06020001- Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130- Опште јавне услуге, на позицију
207 и економску класификацију 423 – Услуге по уговору.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.

5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Референта
протокола и информисања Градске управе Бор, потребно
је обезбедити средства за организовање манифестације
прославе славе града Бора 16.новембра 2018.године.
Како средства за ову намену, нису планирана у
довољном обиму Предлогом финансијског плана органа
Општине-Председник општине Бор, а самим тим ни
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину, без
предлога Одељења за финансије Градске управе Бор,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
400.000 динара.

Образложење
На основу исказане потребе Референта за
управљање људским ресурсима и послове из радних
односа Градске управе Бор, потребно је обезбедити
средства за ангажовање лица на привременим и
повременим пословима за рад на озакоњењу објеката у
Одељењу
за
урбанизам,грађевинске,
комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом Финансијског плана Општинске
управе Бор за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о
буџету општине Бор за 2018.годину, без предлога
Одељења за финансије Градске управе Бор, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 965.000
динара.

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

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

Број: 401-730/2018-II
У Бору, 01.10.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

Број: 401-768/2018-II
У Бору, 04.10.2018. 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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 82.500
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, Програм16-Политички систем локалне самоуправе, програмска
активност 2101-0002- Функционисање извршних органа,
функција 111 - Извршни и законодавни органи, на
позицију 50 и економску класификацију 423- Услуге по
уговору.
3.О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Органу града БораГрадско веће града Бора, Одељењу за финансије Градске
управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Референта
протокола и информисања Градске управе Бор, потребно
је обезбедити средства за куповину књига (поклони у
пригодним приликама -представници Владе Републике
Србије, страни државници, братски градови).
Како средства за ову намену, нису планирана
Предлогом финансијског плана органа Општине Општинско веће Бор, а самим тим ни Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину, без предлога Одељења за
финансије Градске управе Бор, користити средства
текуће буџетске резерве у износу од 82.500 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

24. октобар 2018.
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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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 200.000
динара, Градској управи града Бора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора, Програм - 1 -Становање,
урбанизам и просторно планирање,
Програмска
активност
1101-0003Управљање
грађевинским
земљиштем, функција 620- Развој заједнице, на позицију
68 и економску класификацију 423 – Услуге по уговору.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Председника
Комисије за урбану комасацију, потребно је обезбедити
средства за исплату накнада за рад Комисије за
спровођење поступка урбане комасације до краја
2018.године.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом Финансијског плана Општинске
управе Бор за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о
буџету општине Бор за 2018.годину, без предлога
Одељења за финансије Градске управе Бор, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 200.000
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

Број: 401-772/2018-II
У Бору, 08.10.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

Број: 401-780/2018-II
У Бору, 08.10.2018. 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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

24. октобар 2018.
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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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 27.850
динара, Градској управи града Бора.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 9.240
динара, Правобранилаштву града Бора.

2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора, Програм - 13 – Развој
културе и информисања, Програмска активност 12010004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања, функција 820 – Услуге
културе, на позицију 192 и економску класификацију
423 – Услуге по уговору.

2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Правобранилаштво града Бора,
Програм - 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0602-0004- Општинско / градско
правобранилштво, функција 330- Судови, на позицију 60
и економску класификацију 426 – Материјал.

3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Градске управе
Бор, потребно је обезбедити средства за исплату накнаде
трошкова превоза и накнада за рад у Стручној комисији
за оцену пројекта у области јавног информисања у
2018.години.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом Финансијског плана Општинске
управе Бор за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о
буџету општине Бор за 2018.годину, без предлога
Одељења за финансије Градске управе Бор, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 27.850
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-779/2018-II
У Бору, 08.10.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Правобранилаштва
града Бора, потребно је обезбедити средства за израду
штамбиља (6.000 динара) и два печата (3.240 динара).
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана
Предлогом
Финансијског
плана
Правобранилаштва општине Бор за 2018.годину, а самим
тим ни Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину,
без предлога Одељења за финансије Градске управе Бор,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
9.240 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-775/2018-II
У Бору, 08.10.2018. 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,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 3.000
динара, Градској управи града Бора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.- Градска управа града Бора, Програм - 15 - Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 06020001- Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130- Опште јавне услуге, на позицију
210 и економску класификацију 426 – Материјал.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Одељењу за
урбанизам,грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене послове Градске управе Бор, потребно је
обезбедити средства за израду електронског сертификата.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом Финансијског плана Општинске
управе Бор за 2018.годину, а самим тим ни Одлуком о
буџету општине Бор за 2018.годину, без предлога
Одељења за финансије Градске управе Бор, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 3.000
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-773/2018-II
У Бору, 08.10.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

24. октобар 2018.
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