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1 
На основу члана 1. став 2. Закона о 

објављивању закона, других прописа и општих аката  
и о издавању ''Службеног гласника Републике Србије'' 
(''Сл. гласник РС'', број 72/91) и члана 21. Статута 
општине Бор (''Сл. лист општина'' бр. 11/02, 8/03 и 
4/05), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
28. децембра 2007. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ОБЈАВЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРОПИСА И 
ДРУГИХ АКАТА И О ИЗДАВАЊУ  

"СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ БОР" 
 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Прописи и други акти органа и служби 
општине Бор објављују се у "Службеном листу 
општине Бор " и на огласној табли органа и служби 
општине Бор. 
 

Члан 2. 
Прописи и други акти објављују се на српском 

језику, ћириличким писмом и у тексту који је утврдио 
доносилац. 
 
 
II "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР" 
 
1. Прописи и акти који се објављују 

 
Члан 3. 

 
У "Службеном листу општине Бор" објављују 

се: 
- Статут општине, пословник Скупштине, 

буџет и завршни рачун општине, прописи  
које доноси Скупштина, програм развоја општине и 
појединих делатности, урбанистички акти, програм 
уређења грађевинског земљишта, прописи о сарадњи  
и удруживању са другим јединицама локалне 
самоуправе, прописи о сарадњи и удруживању у 
међународне организације локалних власти и сарадњи 
са локалним властима других држава, акти о оснивању 
јавних предузећа, установа, организација и служби 
општине, акти о избору, постављењу и разрешењу 
лица на функцијама у органима и службама општине, 
јавним предузећима и установама, аутентична 
тумачења као и други акти Скупштине општине за које 
она одлучи да се објаве у "Службеном листу општине 
Бор"; 

- правилници, упутства, наредбе решења и  
други акти Председника општине; 

- пословник Општинског већа и други акти 
Општинског већа, за које оно одлучи да се објаве; 

- акти општинске изборне комисије; 
- општи и други акти служби општине Бор  

(управе, службе, општинског јавно   
правобранилаштво, омбудсман) за које је прописима 
општине одређено да се објаве у  "Службеном листу 
општине Бор"; 

- одлуке Уставног суда којима је оцењивана 
уставност и законитост општинских  

  прописа и других општих аката; 
- сагласности министарства; 
- исправке прописа и других аката објављених 

у "Службеном листу општине Бор"; 
- други акти за које је то одређено законом 

или прописом општине Бор. 
 

Члан 4. 
У "Службеном листу општине Бор ", уз 

накнаду, објављују се и: 
- акти јавних предузећа и установа, чији је 

оснивач општина Бор, 
- огласи о изгубљеним и неважећим 

исправама, јавни позиви и конкурси.  
 
 
2. Објављивање прописа и других аката 
 

Члан 5. 
Прописи и други акти објављују се у 

"Службеном листу општине Бор" када се редакцији 
достави пропратни акт за објављивање са изворним 
текстом прописа или другог акта који треба објавити. 
 

Члан 6. 
О објављивању прописа и аката Скупштине 

општине, Општинског већа и Председника општине 
старају се запослени у организационој јединици – 
Служби за скупштинске послове. 

О објављивању одлука Уставног суда и 
сагласности министарства стара се секретар 
Скупштине општине, а о објављивању аката 
општинске управе стара се начелник. 
 

Члан 7. 
Исправке објављених текстова у "Службеном 

листу општине Бор", врше се на основу налога 
доносиоца уз који се обавезно доставља и текст 
исправке. 

Када је у објављивању изворног текста 
прописа или другог акта направљена техничка грешка, 
исправку ће извршити редакција "Службеног листа 
општине Бор". 
 

Члан 8. 
Уколико пропис или други акт, достављен на 

објављивање, садржи грешке у именима и бројевима, 
очигледне грешке у писању и рачунању, као и 
очигледне правно-техничке грешке о подацима, 
чињеницама и актима, који представљају опште 
познате чињенице, редакција може уочене грешке 
исправити уз претходно упознавање доносиоца акта и 
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објавити исправљен текст прописа или другог акта у 
"Службеном листу општине Бор". 
 
 
3. Издавање "Службеног листа општине Бор" 
 

Члан 9. 
"Службени лист општине Бор" издаје општина 

Бор - Служба за скупштинске послове. 
"Службени лист општине Бор" штампа Служба 

за скупштинске послове. 
Штампање "Службеног листа општине Бор" 

може се поверити другом правном лицу или 
предузетнику, који обавља наведену делатност. 
 

Члан 10. 
"Службени лист општине Бор" излази, по 

потреби. 
Дан изласка "Службеном листу општине Бор" 

је датум означен на "Службеном листу општине Бор". 
Регистар прописа објављених у "Службеном 

листу општине Бор" издаје се једном годишње, након 
издавања последњег броја "Службеног листа општине 
Бор" у години за коју се регистар прописа издаје. 

 
 

Члан 11. 
Руководилац организационе јединице које 

обавља послове издавања "Службеног листа општине 
Бор" је одговорни уредник листа. 

Послове редакције "Службеног листа општине 
Бор" обављају запослени у организационој јединици у 
којој се врше послови издавања листа. 

 
Члан 12. 

Одговорни уредник "Службеног листа 
општине Бор" уређује лист, одређује прописе и друге 
акте за сваки лист и редослед њиховог објављивања, 
датум излажења сваког броја "Службеног листа 
општине Бор " и одобрава штампу. 

 
Члан 13. 

Редакција листа технички уређује лист, врши 
коректуру и лектуру листа, обавља послове обраде, 
припреме за штампу и доставу листа корисницима и 
претплатницима, води евиденцију претплатника, даје 
налог за фактурисање и архивира изворне текстове 
који су објављени у "Службеном листу општине Бор". 
 
4. Изглед "Службеног листа општине Бор" 
 

Члан 14. 
"Службени лист општине Бор" штампа се у 

формату А-4, двостубачно. Ширина ступца је 8,5 цм, 
дужина 25,5 цм, а размак између два ступца је 0,6 цм. 
У зависности од акта који се објављује, "Службени 
лист општине Бор" може се штампати на формату А-4 
једностубачно, са ширином ступца 17 цм и дужином 
25,5 цм. 
 

Члан 15. 
"Службени лист општине Бор" има предњу, 

средње и задњу страну. 
 

Члан 16. 
Изглед предње стране "Службеног листа 

општине Бор" има два дела: 
- први део садржи симбол општине Бор и 

назив "Службени лист општине Бор", 

- други део садржи годину издавања, број 
листа, место и датум, цену броја и годишњу    
  претплату. 

 
Члан 17. 

Средње стране "Службеног листа општине 
Бор" у хедеру садрже: 

- парне стране: број стране, број листа, назив 
листа и датум, 

- непарне стране: датум, назив листа, број 
листа и број стране. 
 

Члан 18. 
На задњој страни "Службеног листа општине 

Бор" налази се импресум који садржи: назив и 
седиште издавача, лично име одговорног уредника, 
телефон редакције и службе претплате, број уплатног 
рачуна. 

Испод импресума у маргини објављује се 
назив и седиште службе општине Бор која врши 
штампу. 

Непосредно у простору пре импресума 
обавезно се објављује садржај прописа и других 
аката, објављених у том броју, са називом доносиоца. 
 

Члан 19. 
Графички приказ "Службеног листа општине 

Бор" је саставни део Одлуке о објављивању 
општинских прописа и других аката и о издавању 
"Службеног листа општине Бор". 

 
 

5. Тираж, цена и накнада за објављивање у 
"Службеном листу општине Бор" 
 

Члан 20. 
"Службени лист општине Бор" штампа се у 

тиражу од 70 примерака. 
Одговорни уредник може повећати или 

смањити тираж листа зависно од броја корисника, 
претплатника и захтева за појединим примерцима 
листа. 
 

Члан 21. 
Годишњу претплату листа, продајну цену 

сваког примерка листа, накнаду за израду програма 
важећих прописа других општина, као и накнаду за 
објављивање утврђује начелник Службе за 
скупштинске послвое, на основу предрачуна за 
издавање "Службеног листа општине Бор" и плана 
заузетог простора. 
 

Члан 22. 
Лицима на функцијама у органима и службама 

општине Бор, одборницима, омбудсману, општинском 
менаџеру и политичким странкама које су заступљене 
у Скупштини општине Бор, Народној библиотеци 
Србије, Народној библиотеци у Бору, Историјском 
архиву у Неготину – Одељењу у Бору, "Службени лист 
општине Бор" доставља се без накнаде. 
 
6. Средства за издавање "Службеног листа 
општине Бор" 
 

Члан 23. 
Средства за издавање "Службеног листа 

општине Бор" обезбеђују се: 
- у буџету општине Бор, 
- из претплате, 
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- из накнаде за објављивање аката јавних 
предузећа и установа и других организација, 

- из накнаде за објављивање огласа и 
конкурса,  
 
 
III ОГЛАСНА ТАБЛА ОРГАНА И СЛУЖБИ 
ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 24. 

На огласној табли органа и служби општине 
Бор објављују се општи акти органа и служби општине 
Бор који се не објављују у "Службеном листу општине 
Бор", а за које постоји законом прописана обавеза 
објављивања, односно, који ступају на снагу након 
објављивања. 

На огласној табли могу се објавити и други 
акти органа и служби општине Бор, када њихов 
доносилац одлучи да се објаве на тај начин. 
 

Члан 25. 
Огласна табла органа и служби општине Бор 

налази се у згради општине Бор у Бору, у Ул. Моше 
Пијаде бр. 3. 

Члан 26. 
Послове објављивања прописа и аката на 

огласној табли врши Одељење за управу, опште, 
имовинско-правне и стамбене послове, на основу 
налога доносиоца, односно, запосленог у служби 
доносиоца који се стара о објављивању. 
 

Члан 27. 
Начелник Одељење за управу, опште, 

имовинско-правне и стамбене послове, по пријему 
налога и изворног текста, доноси решење о 
објављивању прописа и аката на огласној табли у 
коме наводи назив прописа, односно акта, број и 
датум под којим је донет и дан истицања на огласној 
табли. 

Члан 28. 
Објављивање прописа и аката на огласној 

табли врши се истицањем изворног текста прописа, 
односно акта, и решења о његовом објављивању. 

Дан истицања прописа и акта на огласној 
табли, који је одређен решењем о објављивању, је 
дан објављивања прописа, односно акта. 
 

 
Члан 29. 

На огласној табли могу се објављивати и акти 
других органа и организација, уз накнаду, у складу са 
важећим општинским прописима. 
 
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 30. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општинe Бор".  
 
Број: 016-36/2007-I 
 
У Бору, 28. децембра 2007. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР  
 

                                          ПРЕДСЕДНИК, 
                                                   

Невенка Мирошевић, с.р. 
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