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 На основу члана 25. Закона о буџетском 
систему(„Службени гласник Р Србије“ бр. 9/2002, 
87/2002, 61.2005-др.закон, 66/2005, 101/2005-др.закон, 
62/2006-др.закон и 85/2006), и члана 43. Статута општине 
Бор („Службени лист општине Бор“ бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор на седници одржаној 26. септембра 2008. 
године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 
  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА  2008. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Бор за 
2008.годину(«Сл.лист општинe Бор» број 2/07, 1/08 и 
4/08), у члану 1, став 1, алинеја 1 износ од «805.882.730» 
замењује се износом од «841.012.734».  
 У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од 
«814.282.730» замењује се износом од «849.412.734».  
 

Члан 2. 
 У члану 3 износ од «1.710.765» замењује се 
износом од «1.790.025». 
 

Члан 3. 
 У члану 4 износ од «29.006.399» замењује се 
износом од «34.148.204». 
 

Члан 4. 
 У члану 6, ставу 1, у табели биланса прихода 
врше се следеће измене: 
 
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 
од «598.640.263» замењује се износом «614.270.267». 
- за економску класификацију 711140-«Порез на приход 
од имовине ( приход од непокретности, на приход од 
пољопривреде и шумарства)» износ у колони 3 од 
«6.048.000» замењује се износом «9.048.000». 
- после економске класификације 733152 -«Други текући 
трансфери од Републике у корист нивоа општине» додаје 
се економска класификација 733154-«Текући наменски 
трансфери» са износом у колони 3 од «3.630.004».  
- за економску класификацију 741511-«Накнада за 
коришћење минералних сировина» износ у колони 3 од 
«46.743.200» замењује се износом «55.743.200». 
 
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од 
«207.242.467» замењује се износом «226.742.467». 
- за економску класификацију 713120-«Порез на 
имовину» износ у колони 3 од «38.649.117» замењује се 
износом «47.649.117». 
- за економску класификацију 741530-«Накнада за 
коришћење простора (јавне и слободне површине) и 
грађ.земљ.» износ у колони 3 од «103.601.200» замењује 
се износом «114.101.200». 
 
- за опис «Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине» износ у колони 3 од «49.500.000» 
замењује се износом «54.000.000». 

- после економске класификације 911451 -«Примања од 
задуживања код пословних банака у земљи у корист 
нивоа општина» додаје се економска класификација 
911551-«Примања од задуживања код осталих 
поверилаца у земљи у корист нивоа општине» са износом 
у колони 3 од «4.500.000».  
 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 
«855.382.730» замењује се износом «895.012.734». 
 

Члан 5. 
 У члану 7 врше се следеће измене: 
- за економску класификацију 410000-«Издаци за 
запослене» износ у колони 3 од «282.938.727» замењује 
се износом »315.842.210».  
- за економску класификацију 420000-«Коришћење роба 
и услуга» износ у колони 3 од «170.954.350» замењује се 
износом »196.350.066».  
- за економску класификацију 450000-«Субвенције» 
износ у колони 3 од «75.500.000» замењује се износом 
»97.100.000».  
- за економску класификацију 460000-«Трансфери 
осталим нивоима власти» износ у колони 3 од 
«93.369.009» замењује се износом »73.716.184».  
- за економску класификацију 480000-«Остали издаци» 
износ у колони 3 од «63.812.500» замењује се износом 
»31.612.500».  
- за економску класификацију 499110-«Стална резерва» 
износ у колони 3 «1.710.765» замењује се износом 
»1.790.025».  
- за економску класификацију 499120-«Текућа резерва» 
износ у колони 3 «29.006.399» замењује се износом 
»34.148.204».  
- за економску класификацију 510000-«Основна 
средства» износ у колони 3 «84.588.880» замењује се 
износом »86.451.445».  
- за економску класификацију 610000-«Отплата 
главнице» износ у колони 3 «41.100.000» замењује се 
износом »45.600.000».  
 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 

«855.382.730» замењује се износом «895.012.734». 
 

Члан 6. 
 У члану 8 врше се следеће измене: 
- за тачку из колоне 2 табеле «1.Примања без прихода од 
задуживања», износ из колоне 3 од «808.382.730» 
замењује се износом «843.512.734». 
- за тачку из колоне 2 табеле «2.Приходи од 
задуживања», износ из колоне 3 од «47.000.000» 
замењује се износом «51.500.000». 
 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 
«855.382.730» замењује се износом «895.012.734». 

 
Члан 7. 

 У члану 9 врше се следеће измене: 
- за тачку из колоне 2 табеле «1.Поједине издатке у 
износу од», износ из колоне 3 «778.564.466» замењује се 
износом «808.473.405». 
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- за тачку из колоне 2 табеле «2.Сталну буџетски резерву 
од», износ из колоне 3 «1.710.765» замењује се износом 
«1.790.025». 
- за тачку из колоне 2 табеле «3.Текућу буџетску резерву 
од», износ из колоне 3 «29.006.399» замењује се износом 
«34.148.204». 
- за тачку из колоне 2 табеле «4.Отплату кредита и 
камата у износу од», износ из колоне 3 «46.101.100» 
замењује се износом «50.601.100». 
 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 
«855.382.730» замењује се износом «895.012.734». 

 
Члан 8. 

 У члану 10 врше се следеће измене: 
- за економску класификацију 410-«Издаци за запослене» 
износ у колони 3 од «282.938.727» замењује се износом 
»315.842.210» а износ у колони 5 од «285.148.727» 
замењује се износом «318.052.210». 
- за економску класификацију 411-«Плате,накнаде и 
додаци за запослене» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«205.598.378» замењује се износом «231.740.032». 
- за економску класификацију 412-«Социјални 
доприноси(на терет послодавца)» износ у колони 3 и у 
колони 5 од «36.803.047» замењује се износом 
«42.140.823». 
- за економску класификацију 414-«Социјална давања 
запосленима» износ у колони 3 од «3.462.000» замењује 
се износом »3.307.000» а износ у колони 5 од «5.672.000» 
замењује се износом «5.517.000». 
- за економску класификацију 415-«Накнада за превоз на 
посао и са посла» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«4.200.940» замењује се износом »4.934.542. 
- за економску класификацију 416-«Награде идруги 
посебни расходи» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«31.814.362» замењује се износом «32.214.362». 
- за економску класификацију 417-«Додатак изабраним 
лицима-волонтерски рад» износ у колони 3 и у колони 5 
од «900.000» замењује се износом «1.345.452». 
 
- за економску класификацију 420-«Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «170.954.350» замењује се 
износом »196.350.066», износ у колони 4 од«38.508.212» 
замењује се износом »36.150.894», а износ у колони 5 од 
«209.462.562» замењује се износом «232.500.960». 
- за економску класификацију 421-«Стални трошкови» 
износ у колони 3 од «36.801.975» замењује се износом 
»35.885.349», износ у колони 4 од«6.936.910» замењује се 
износом »6.890.910», а износ у колони 5 од «43.738.885» 
замењује се износом «42.776.259». 
- за економску класификацију 422-«Трошкови за 
пословна путовања» износ у колони 3 од «2.570.700» 
замењује се износом »2.630.896», износ у колони 4 
од«665.736» замењује се износом »605.540», а износ у 
колони 5 остаје исти. 
- за економску класификацију 423-«Опште услуге по 
уговору» износ у колони 3 од «25.874.850» замењује се 
износом »28.921.172», износ у колони 4 од«8.781.978» 
замењује се износом »7.644.656», а износ у колони 5 од 
«34.656.828» замењује се износом «36.565.828». 
- за економску класификацију 4239-«Услуге по 
повереним комуналним пословима» износ у колони 3 и у 
колони 5 од «37.500.000» замењује се износом 
«47.500.000». 
- за економску класификацију 424-«Специјализоване 
услуге» износ у колони 3 од «10.205.742“ замењује се 
износом «24.669.730», износ у колони 4 од«2.603.575» 
замењује се износом »1.850.587», а износ у колони 5 од 
«12.809.317» замењује се износом «26.520.317». 
- за економску класификацију 425-«Текуће поправке и 
одржавање» износ у колони 3 од «46.553.367» замењује 
се износом »44.614.564“, износ у колони 4 од«3.506.120» 

замењује се износом »3.433.820», а износ у колони 5 од 
«50.059.487» замењује се износом «48.048.384». 
- за економску класификацију 426-«Материјали» износ у 
колони 3 од «9.947.716» замењује се износом 
»10.628.354“, износ у колони 4 од«16.013.893» замењује 
се износом »15.725.381», а износ у колони 5 од 
«25.961.609» замењује се износом «26.353.735». 
 
- за економску класификацију 450-«Субвенције»,  износ 
у колони 3 и колони 5 од «75.500.000» замењује се 
износом »97.100.000»  
- за економску класификацију 4511-«Текуће субвенције 
нефинансијским предузећима и орг.«, износ у колони 3 и 
колони 5 од «62.000.000», замењује се износом 
„83.600.000“. 
 
- за економску класификацију 460-«Трансфери осталим 
нивоима и дотације непрофитним организацијама и 
удружењима»,  износ у колони 3 од «153.395.009» 
замењује се износом »100.542.184», износ у колони 4 
од«1.748.686» замењује се износом »1.175.800»,а износ у 
колони 5 од „155.143.695“ замењује се износом 
„101.717.984“.  
-за економску класификацију 4631-«Трансфери осталим 
нивоима власти«, износ у колони 3 од «93.369.009», 
замењује се износом „73.716.184“, износ у колони 4 
од«1.128.886» замењује се износом »556.000», а износ у 
колони 5 од „94.497.895“ замењује се износом 
«74.272.184». 
-за економску класификацију 4651-«Остале текуће 
дотације непрофитним организацијама и удружењима«, 
износ у колони 3 од «60.026.000», замењује се износом 
„26.826.000“, износ у колони 4 остаје исти, а износ у 
колони 5 од „60.645.800“ замењује се износом 
«27.445.800». 
 
- за економску класификацију 480-«Остали издаци»,  
износ у колони 3 од «3.786.500» замењује се износом 
»4.786.500», а износ у колони 5 од „5.808.360“ замењује 
се износом «6.808.360». 
- за економску класификацију 483-«Новчане казне и 
пенали по решењима судова и суд.тела»,  износ у колони 
3 од «2.100.000» замењује се износом »3.100.000», а 
износ у колони 5 од „2.500.000“ замењује се износом 
«3.500.000». 
 
- за економску класификацију 510-«Основна средства» 
износ у колони 3 од «84.588.880» замењује се износом 
»86.451.445», износ у колони 4 од«185.540.376» замењује 
се износом »184.840.576», а износ у колони 5 од 
«270.129.256» замењује се износом «271.292.021“. 
- за економску класификацију 511-«Издаци за 
нефинансијску имовину-зграде и грађевински објекти» 
износ у колони 3 од «63.182.900» замењује се износом 
»65.432.900» а износ у колони 5 од «227.287.900» 
замењује се износом «229.537.900». 
- за економску класификацију 5113-«Капитално 
одржавање зграда и објеката» износ у колони 3 од 
«2.750.000» замењује се износом »2.000.000» а износ у 
колони 5 од «14.209.056» замењује се износом 
«13.459.056». 
- за економску класификацију 512-«Машине и опрема» 
износ у колони 3 од «10.140.980» замењује се износом 
»10.503.545», износ у колони 4 од«3.776.320» замењује се 
износом »3.076.520» а износ у колони 5 од «13.917.300» 
замењује се износом «13.580.065». 
 
- за економску класификацију 610-«Отплата главнице»,  
износ у колони 3 и колони 5 од «41.100.000» замењује се 
износом »45.600.000»  
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- за економску класификацију 611-«Отплата главнице 
домаћим кредиторима»,  износ у колони 3 и колони 5 од 
«41.100.000» замењује се износом »45.600.000»  
 
- за економску класификацију 499000-«Средства 
резерви» износ у колони 3 и у колони 5 од «30.717.164» 
замењује се износом »35.938.229».  
- за економску класификацију 499110-«Стална резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.710.765» замењује се 
износом »1.790.025».  
- за економску класификацију 499120-«Текућа резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «29.006.399» замењује 
се износом »34.148.204».  
- За опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 
од «855.382.730» замењује се износом «895.012.734», 
износ у колони 4 од«231.349.134» замењује се износом 
»227.719.130»  а износ у колони 5 од «1.086.731.864» 
замењује се износом «1.122.731.864».  
 

Члан 9. 
 У члану 11, у ставу 1 износ од «855.382.730» 
замењује се износом од «895.012.734» за средства буџета 
и износ од «231.349.134» замењује се износом од 
«227.719.130» за средства од изворних активности 
буџетских корисника. 
 
 У истом ставу, у табели,  у Разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине и 
Општинско веће», за функцију 110-«Извршни и 
законодавни органи, фискални и спољни послови», врше 
се следеће измене: 
- на позицији број 1 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «7.209.552» замењује се износом 
«7.526.552». 
- на позицији број 2 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «1.290.516» замењује се износом 
«1.350.516». 
- на позицији број 5 и економској класификацији 416-
„Награде и ост.посебни расходи –накнаде одборницима и 
члановима комисија“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.020.000» замењује се износом «1.420.000». 
- на позицији број 6 и економској класификацији 417-
„Додатак изабраним лицима-волонтерски рад“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «900.000» замењује се износом 
«1.345.452». 
- на позицији број 7 и економској класификацији 421-
„Стални трошкови“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«972.000» замењује се износом «1.125.000». 
- на позицији број 9 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору“ износ у колони 6 и колони 8 
од «10.210.000» замењује се износом «11.710.000». 
- на позицији број 10 и економској класификацији 424-
„Специјализоване услуге“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«2.350.000» замењује се износом «2.850.000». 
- на позицији број 15 и економској класификацији 483-
„Новчане казне и пенали по решењу судова и с.т.“ износ 
у колони 6 и колони 8 од «1.500.000» замењује се 
износом «2.500.000». 
- на позицији број 18 и економској класификацији 
499110-„Стална резерва“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.710.765» замењује се износом «1.790.025». 
- на позицији број 19 и економској класификацији 
499120-„Текућа резерва“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«29.006.399» замењује се износом «34.148.204». 
- на позицији број 20 и економској класификацији 512-
„Машине и опрема“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«2.100.000» замењује се износом «1.600.000». 
 
-Укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од 
«64.511.232» замењује се износом «73.607.749». 

- на позицији број 21 и економској класификацији 4511-
„Субвенције јавном линијском саобраћају“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «31.000.000» замењује се износом 
«43.600.000». 
- на позицији број 22 и економској класификацији 4511-
„Субвенције јавним предузећима“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «3.000.000» замењује се износом 
«2.000.000». 
- на позицији број 23 и економској класификацији 4511-
„Субвенције-средства за подстицање развоја 
пољпоривреде, туризма и других делатности“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «3.000.000» замењује се износом 
«4.000.000». 
- на позицији број 25 и економској класификацији 463-
„Издаци за нефинасијску имовину за нове функције-
здравствена делатност“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.500.000» замењује се износом «250.000». 
 
-Укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од 
«40.500.000» замењује се износом «51.850.000». 
 
- на позицији број 26 и економској класификацији 423-
„Услуге превоза ученика основних школа и смештај у 
специјалне школе са интернатом“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «6.000.000» замењује се износом 
«5.000.000». 
 
-Укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од 
«6.000.000» замењује се износом «5.000.000». 
- на позицији број 31 и економској класификацији 611-
„Отплата главнице домаћим кредиторима“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «41.100.000» замењује се износом 
«45.600.000». 
 
-Укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од 
«46.071.100» замењује се износом «50.571.100». 
 
- на позицији број 32  и економској класификацији 421-
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «174.077» 
замењује се износом од «220.077», износ у колони 7 од 
«46.000» замењује се износом од «0», а у колони 8 износ 
остаје исти. 
на позицији број 32-1 и економској класификацији 422-
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 од 
«19.200» замењује се износом од «79.396», износ у 
колони 7 од «60.196» замењује се износом од «0», а у 
колони 8 износ остаје исти. 
На  позицији број 32-2 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од 
«994.010» замењује се износом од «2.191.332», износ у 
колони 7 од «1.197.322» замењује се износом од «0», а у 
колони 8 износ остаје исти. 
на позицији број 32-3 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «150.000» 
замењује се износом од «935.280», износ у колони 7 од 
«785.280» замењује се износом од «0», а у колони 8 износ 
остаје исти. 
На позицији број 32-4 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од 
«15.007» замењује се износом од «87.307», износ у 
колони 7 од «72.300» замењује се износом од «0», а у 
колони 8 износ остаје исти. 
На позицији број 32-5 и економској класификацији 426-
«Материјали» износ у колони 6 од «147.706» замењује се 
износом од «343.926», износ у колони 7 од «196.220» 
замењује се износом од «0», а у колони 8 износ остаје 
исти. 
На позицији број 32-6 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «0» замењује се 
износом од «699.800», износ у колони 7 од «699.800» 
замењује се износом од «0», а у колони 8 износ остаје 
исти. 
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-Укупан износ за функцију 090 у колони 6 од «1.500.000» 
замењује се износом од «4.557.118», у колони 7 од 
«3.057.118» замењује се износом од «0»,а у колони 8 
остаје исти износ. 
 
- на позицији број 33 и економској класификацији 4239-
„Услуге одржавања чистоће у граду и насељима у 
општини Бор“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«20.000.000» замењује се износом «28.000.000». 
- на позицији број 36 и економској класификацији 4239-
„Програм мера заштите животиња“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «2.000.000» замењује се износом 
«4.000.000». 
- на позицији број 37 и економској класификацији 512-
„Машине и опрема“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«2.500.000» замењује се износом «500.000». 
 
-Укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од 
«40.000.000» замењује се износом «48.000.000». 
 
-Укупан износ за Раздео 1 у колони 6 од «204.382.332» 
замењује се износом «239.385.967», у колони 7 од 
«3.057.118» замењује се износом од «0»,а у колони 8 
износ од «207.439.450» замењује се износом 
«239.385.967», 
 

У Разделу 2-«Општинско јавно 
правобранилаштво», за функцију 330-«Судови» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 43 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови», износ у колони 6 и у колони 8 од 
«101.090» замењује се износом «59.969». 
 
-Укупан износ за функцију 330 у колони 6 и колони 8 од 
«4.074.557» замењује се износом «4.033.436». 
-Укупан износ за Раздео 2 у колони 6 и колони 8 од 
«4.074.557» замењује се износом «4.033.436». 
 

У Разделу 3-«Општинска управа Бор», за 
функцију 130-«Опште јавне услуге» врше се следеће 
измене: 

 
- на позицији број 50 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «78.063.547» замењује се износом 
«77.746.547». 
- на позицији број 2 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «13.973.375» замењује се износом 
«13.913.375». 
- на позицији број 56 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови», износ у колони 6 и у колони 8 од 
«8.234.452» замењује се износом «7.462.370». 
 
-Укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од 
«140.200.464» замењује се износом «139.051.382». 
 

У истом разделу, глави 3.1.»Установе у 
делатности културе“, за функцију 820-«Услуге културе» 
врше се следеће измене: 
- на позицији број 76 и економској класификацији 421-« 
Стални трошкови », износ у колони 6 од «3.285.800» 
замењује се износом «2.889.647», а у колони 8 износ од 
«3.315.800» замењује се износом «2.919.647». 
- на позицији број 78 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору», износ у колони 6 од 
«3.861.050» замењује се износом «5.571.050», а у колони 
8 износ од «3.961.050» замењује се износом «5.671.050». 
- на позицији број 79 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге», износ у колони 6 од 
«4.899.000» замењује се износом «11.199.000», а у 

колони 8 износ од «5.574.000» замењује се износом 
«11.874.000». 
- на позицији број 80 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 6 од 
«958.600» замењује се износом «1.019.600», а у колони 8 
износ од «998.600» замењује се износом «1.059.600». 
- на позицији број 81 и економској класификацији 426-
«Материјали», износ у колони 6 од «1.189.200» замењује 
се износом «1.262.200», а у колони 8 износ од 
«1.254.200» замењује се износом «1.327.200». 
- на позицији број 86 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема», износ у колони 6 од «489.000» 
замењује се износом «500.000», а у колони 8 износ од 
«639.000» замењује се износом «650.000». 
 
- Укупан износ за функцију 820 у колони 6 од 
«58.971.194» замењује се износом «66.575.041» а износ у 
колони 8 од «60.411.194» замењује се износом 
«68.015.041». 
 
- Укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «58.971.194» 
замењује се износом «66.575.041» а износ у колони 8 од 
«60.411.194» замењује се износом «68.015.041». 
  
У истом разделу, глави 3.2.»Друштвена брига о деци-
Установа за децу “БАМБИ“, за функцију 040-«Породица 
и деца» врше се следеће измене: 
- на позицији број 94 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови“ износ у колони 6 од «4.111.216» 
замењује се износом «1.712.906» а износ у колони 8 од 
„9.823.016“ замењује се износом «7.424.666». 
 
- Укупан износ за функцију 040 у колони 6 од 
«92.129.343» замењује се износом «89.730.993» а износ у 
колони 8 од «119.866.103» замењује се износом 
«117.467.753». 
 
- Укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «92.129.343» 
замењује се износом «89.730.993» а износ у колони 8 од 
«119.866.103» замењује се износом «117.467.753». 
У истом разделу, глави 3.3.»Комунална делатност-ЈП 
Дирекција за изградњу Бора», за функцију 620-«Развој 
заједнице» врше се следеће измене: 
-  на позицији број 122 и економској класификацији 511-
«Капитално одржавање и изградња путне мреже 
општине» износ у колони 6 и у колони 8 од «20.000.000» 
замењује се износом «25.000.000». 
-  на позицији број 123 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање путне мреже општине» 
износ у колони 6 и у колони 8 од «33.000.000» замењује 
се износом «28.000.000». 
-  на позицији број 125 и економској класификацији 425-
« Текуће поправке и одржавање осталих комуналних 
објеката» износ у колони 6 и у колони 8 од «8.000.000» 
замењује се износом «9.400.000». 
 
- Укупан износ за функцију 620 у колони 6 од 
«138.078.361» замењује се износом «137.478.361» а износ 
у колони 8 од «138.258.361» замењује се износом 
«137.658.361». 
 
- Укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «138.078.361» 
замењује се износом «137.478.361» а износ у колони 8 од 
«138.258.361» замењује се износом «137.658.361». 
 
У истом разделу, глави 3.4.»Месне заједнице», за 
функцију 160-«Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту» врше се следеће измене: 
- на позицији број 128 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови“ износ у колони 6 од «3.519.100» 
замењује се износом «2.752.856» а износ у колони 8 од 
„3.876.720“ замењује се износом «3.110.476». 



26.  септембра 2008                  „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                   БРОЈ 10                            127 
 
- на позицији број 138 и економској класификацији 511-
«Изградња објеката и пројектно планирање“ износ у 
колони 6 од «1.000.000» замењује се износом «250.000» а 
износ у колони 8 од „131.210.000“ замењује се износом 
«130.460.000». 
- на позицији број 139 и економској класификацији 5113-
«Капитално одржавање зграда и објеката“ износ у колони 
6 од «2.500.000» замењује се износом «1.750.000» а износ 
у колони 8 од „13.959.056“ замењује се износом 
«13.209.056». 
- на позицији број 140 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема“ износ у колони 6 од «951.980» 
замењује се износом «981980» а износ у колони 8 од 
„1.251.980“ замењује се износом «1.281.980». 
 
- Укупан износ за функцију 160 у колони 6 од 
«11.312.040» замењује се износом «9.075.796» а износ у 
колони 8 од «156.893.216» замењује се износом 
«154.656.972». 
 
- Укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «11.312.040» 
замењује се износом «9.075.796» а износ у колони 8 од 
«156.893.216» замењује се износом «154.656.972». 
 
У истом разделу, уводи се нова глава 3.6.»Јавна установа 
Спортски центар Бор», за функцију 810-«Услуге 
рекреације и спорта» и додају се нове позиције: 
- нова позиција 156-1 и економска класификација 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ са износом у 
колони 6 и колони 8 од «26.141.654». 
- нова позиција 156-2 и економска класификација 412-„ 
Социјални доприноси ( на терет послодавца“ са износом 
у колони 6 и колони 8 од «5.337.776». 
- нова позиција 156-3 и економска класификација 415-„ 
Накнаде за превоз на посао и са посла“ са износом у 
колони 6 и колони 8 од «733.602». 
- нова позиција 156-4 и економска класификација 421-„ 
Стални трошкови“ са износом у колони 6 и колони 8 од 
«3.258.325». 
- нова позиција 156-5 и економска класификација 423-„ 
Опште услуге по уговору“ са износом у колони 6 и 
колони 8 од «169.000». 
- нова позиција 156-6 и економска класификација 424-„ 
Специјализоване услуге“ са износом у колони 6 и колони 
8 од «7.411.000». 
- нова позиција 156-7 и економска класификација 425-„ 
Текуће поправке и одржавање“ са износом у колони 6 и 
колони 8 од «1.527.897». 
- нова позиција 156-8 и економска класификација 426-„ 
Материјали“ са износом у колони 6 и колони 8 од 
«349.126». 
- нова позиција 156-9 и економска класификација 512-„ 
Машине и опрема“ са износом у колони 6 и колони 8 од 
«2.121.765». 
 
- Укупан износ за функцију 810 у колони 6 и у колони 8 
је «47.050.144».  
- Укупан износ за главу 3.6. у колони 6 и у колони 8 је 
«47.050.144».  
 
-Укупан износ за Раздео 3 у колони 6 од «444.511.090» 
замењује се износом «492.781.405», а  износ у колони 8 
од «619.449.026» замењује се износом «667.719.341». 
 
 У Разделу 4-«Основно образовање», за 
функцију 912-« Основно образовање», врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 161 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 421-«Стални трошкови», износ 
у колони 6 од «33.948.219» замењује се износом од 

«22.488.856», а износ у колони 8 од «34.013.219» 
замењује се износом «22.553.856». 
- на позицији број 161 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 422-«Трошкови за пословна 
путовања», износ у колони 6 од «1.760.000» замењује се 
износом од «1.839.798», а износ у колони 8 од 
«1.766.000» замењује се износом «1.845.798». 
- на позицији број 161 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 423-«Опште услуге по 
уговору», износ у колони 6 од «3.090.000» замењује се 
износом од «3.598.186», износ у колони 7 од «536.200» 
замењује се износом од «80.000» а износ у колони 8 од 
«3.626.200» замењује се износом «3.678.186». 
- на позицији број 164 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 426-«Материјали», износ у 
колони 6 од «3.470.000» замењује се износом од 
«3.646.202», износ у колони 7 од «41.686» замењује се 
износом од «25.000» а износ у колони 8 од «3.511.686» 
замењује се износом «3.671.202». 
- на позицији број 166 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 511-«Капитално одржавање 
објеката и пројектно планирање», износ у колони 6 и у 
колони 8 од «7.000.000» замењује се износом од 
«6.500.000». 
- на позицији број 167 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 512-«Машине и опрема», 
износ у колони 6 од «805.000» замењује се износом од 
«1.405.000», износ у колони 7 од «140.000» замењује се 
износом од «40.000» а износ у колони 8 од «945.000» 
замењује се износом «1.445.000». 
 
-Укупан износ за функцију 912 у колони 6 од 
«56.582.492» замењује се износом »45.987.315», износ у 
колони 7 од «1.128.886» замењује се износом од 
«556.000»,а износ у колони 8 од «57.711.378» замењује се 
износом »46.543.315».  
 
-Укупан износ за Раздео 4 у колони 6 од «56.582.492» 
замењује се износом »45.987.315», износ у колони 7 од 
«1.128.886» замењује се износом од «556.000»,а износ у 
колони 8 од «57.711.378» замењује се износом 
»46.543.315».  
  У Разделу 5-«Средње образовање», за функцију 
920-«Средње образовање», врше се следеће измене:  
- на позицији број 170 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 421-«Стални трошкови», износ 
у колони 6 и колони 8 од «17.887.351» замењује се 
износом од «9.888.412». 
 
-Укупан износ за функцију 920 у колони 6 и колони 8 од 
«28.264.182» замењује се износом »20.265.243». 
 
-Укупан износ за Раздео 5 у колони 6 и колони 8 од 
«28.264.182» замењује се износом »20.265.243». 
 

У Разделу 6-«Социјална заштита-Центар за 
социјални рад», за функцију 070-«Социјална помоћ 
угроженом становништву», врше се следеће измене:  
- на позицији број 181 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 421-«Стални трошкови», износ 
у колони 6 и колони 8 од «265.000» замењује се износом 
од «127.736». 
 
-Укупан износ за функцију 070 у колони 6 и колони 8 од 
«5.330.096» замењује се износом »5.192.832». 
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-Укупан износ за Раздео 6 у колони 6 и колони 8 од 
«5.330.096» замењује се износом »5.192.832». 
 

У Разделу 7-«Историјски архив Неготин-за 
одељење у Бору», за функцију 820-«Услуге културе», 
врше се следеће измене:  
- на позицији број 187 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 411-« Плате, накнаде и додаци 
за запослене », износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.053.637» замењује се износом од «1.315.347». 
- на позицији број 192 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 412-« Социјални доприноси ( 
на терет послодавца », износ у колони 6 и колони 8 од 
«188.602» замењује се износом од «235.447». 
- на позицији број 192 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 421-«Стални трошкови», износ 
у колони 6 и колони 8 од «70.000» замењује се износом 
од «90.000». 
 
-Укупан износ за функцију 820 у колони 6 и колони 8 од 
«1.692.239» замењује се износом »2.020.794». 
 
-Укупан износ за Раздео 7 у колони 6 и колони 8 од 
«1.692.239» замењује се износом »2.020.794». 
 

У Разделу 8-«Физичка култура-спортске 
организације-за реализацију спортских манифестација и 
масовни спорт», за функцију 810-«Услуге рекреације и 
спорта», врше се следеће измене: 
-позиција број 198-0 за економску класификацију 4651-
«Дотације спортским и омладинским организацијама за 
реализацију спортских манифестација и масовни спорт», 
постаје позиција број 198 за исту економску 
класификацију 
- позицији број 198 за економску класификацију 4651- 
«Дотације Јавној установи Спортски центар»  гаси се и 
износ у колони 6 и у колони 8 од „33.200.000“ замењује 
се износом „0“. 
 
-Укупан износ за функцију 810 у колони 6 и у колони 8 
од „50.000“ замењује се износом «16.800.000». 
 
-Укупан износ за Раздео 8 у колони 6 и у колони 8 од 
„50.000.000“ замењује се износом «16.800.000». 
 

У Разделу 9-«ЈП ШРИФ БОР», за функцију 830-
«Услуге емитовања и издаваштва»,  на позицији број 199 
и економској класификацији 4511-„Текуће субвенције 
јавним неф.пред.и орг. “ износ у колони 6 и колони 8 од 
«25.000.000» замењује се износом од «34.000.000».  
 
-Укупан износ за функцију 830 у колони 6 и колони 8 од 
«25.000.000» замењује се износом »34.000.000». 
 
-Укупан износ за Раздео 9 у колони 6 и колони 8 од 
«25.000.000» замењује се износом »34.000.000».  
 
 У Разделу 18-«Еколошки фонд општине Бор» , 
функција 560-«Заштита животне средине 
некласификована на другом месту», врше се  следеће 
измене: 
 
-на позицији број 244 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору», износ у колони 6 од 
«1.600.000» замењује се износом од «1.100.000» а износ у 
колони 8 од «3.100.000» замењује се износом 
«2.600.000». 

-на позицији број 245 и економској класификацији 424-
„Специјализоване услуге», износ у колони 6 и колони 8 
од «2.100.000» замењује се износом од «1.600.000». 
 . 
- Укупан износ за функцију 560 у колони 6 од 
»6.900.000» замењује се износом »5.900.000» а у  колони 
8 од «14.900.000» замењује се износом »13.900.000». 
 
- Укупан износ за Раздео 18 у колони 6 од »6.900.000» 
замењује се износом »5.900.000» а у  колони 8 од 
«14.900.000» замењује се износом »13.900.000». 
 

У разделу 19-«Пројекат“Смањење угрожености 
Рома у Србији“» , функција 090-«Социјална заштита 
некласификована на другом месту», врши се распоред 
средстава  на следећи начин: 
-на позицији број 248 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору»,у колони 6 износ од «84.540» 
замењује се износом од «54.540, у колони 7 износ од 
«1.456.027» замењује се износом од «1.516.027, а износ у 
колони 8 од «1.540.567» замењује се износом 
«1.570.567». 
-на позицији број 248-1 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге» у колони 6 износ од «32.292» 
замењује се износом од «0, у колони 7 износ од «290.630» 
замењује се износом од «322.922, а износ у колони 8 
остаје исти. 
-на позицији број 248-2 и економској класификацији 426-
«Материјали» у колони 6 износ од «18.210» замењује се 
износом од «80.502, у колони 7 износ од «101.250» 
замењује се износом од «8.958, а износ у колони 8 од 
«119.460» замењује се износом «89.460». 
 
-Укупан износ за функцију 090 у колони 6, колони 7 и 
колони остаје непромењен.  
 
-Укупан износ за Раздео 19 у колони 6, колони 7 и 
колони остаје непромењен.  
 
-За опис из колоне 5 «Укупно буџет»  износ у колони 6 
од «855.382.730» замењује се износом «895.012.734», 
износ у колони 7 од «231.349.134» замењује се износом 
од «227.719.130», а износ у колони 8 од «1.086.731.864» 
замењује се износом «1.122.731.864». 

 
Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном листу општине Бор», а 
примењиваће се на фискалну 2008.годину. 

 
Број: 400-66/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године 

 
С К У П Ш Т И Н А   О П Ш Т И Н Е   Б О Р 

      
        ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'' 7/08) на седници 
одржаној, дана 26. септембра 2008. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извештаја о извршењу буџета Општине 
Бор    у периоду јануар-јун 2008. године 

 
I 

 Усваја се Извештаја о извршењу буџета 
Општине Бор  у периоду јануар-јун 2008. године. 
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II 
 Овај закључак објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број:401-518/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                               
                                  ПРЕДСЕДНИК,  

      
                             др Предраг Балашевић с.р 
 
 
 

173                    
На основу члана 32. став 1. тачке 1., члана 41. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
129/07) и члана 43. став 1. тачка 1. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 26. септембра 2008. 
године, донела је  

 
П О С Л О В Н И К 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР 
 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
 Овим пословником уређује се конституисање, 
рад и организација  Скупштине општине Бор (у даљем 
тексту: Скупштина) и друга питања од значаја за рад 
Скупштине и остваривање њених задатака и 
одговорности у складу са Уставом, законом и Статутом 
општине Бор (у даљем тексту: Статут). 
 Када Скупштина треба да одлучи о неком 
питању за које поступак одлучивања није уређен овим 
пословником, Скупштина ће се о начину одлучивања о 
том питању претходно изјаснити. 
 

Члан 2.  
 Рад Скупштине и њених радних тела доступан 
је јавности. Јавност у раду може да се ограничи или 
искључи из разлога безбедности и других посебно 
оправданих разлога, утврђених законом.  

Члан 3.  
 Скупштину представља председник Скупштине. 
 

II – КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Скупштине 
 

Члан 4.  
 Конститутивну седницу Скупштине сазива 
председник Скупштине из претходног сазива, у року од 
15 дана од дана објављивања резултата избора с тим да 
се Скупштина конституише у року од два месеца од дана 
објављивања укупних резултата избора. 

Конститутивну седницу може да сазове и 
најстарији одборник новог сазива, ако то у законском 
року не учини председник Скупштине из претходног 
сазива, у року од 15 дана од дана истека рока из става 1. 
овог члана. 

Уз позив за прву седницу одборницима се 
обавезно доставља Статут и Пословник Скупштине.  

 
Члан 5. 

 Конститутивном седницом Скупштине 
председава, до избора председника Скупштине, 
најстарији одборник (у даљем тексту: председавајући), 
који је присутан на седници. 

Председавајућем у раду помажу по један, 
најмлађи присутни одборник са две изборне листе које су 
добиле највећи број одборничких места и секретар 
Скупштине из претходног сазива Скупштине. 

У случају да изборне листе имају исти број 
одборничких места, одборник ће бити са изборне листе 
која је добила већи број гласова на изборима. 

 
Члан 6. 

 На конститутивној седници Скупштине врши се 
потврђивање мандата одборницима и избор председника 
Скупштине и постављење секретара Скупштине. 
 Скупштина се сматра конституисаном избором 
председника Скупштине и постављењем секретара 
Скупштине. 
 Уколико се стекну услови из закона и Статута, 
на конститутивној седници Скупштине, може се вршити 
избор заменика председника Скупштине, Председника 
општине, заменика Председника општине и чланова 
Општинског већа, избор председника, заменика 
председника и чланова радних тела као и одлучивати о 
другим питањима. 
 

2. Потврђивање мандата одборника 
 

Члан 7. 
 Одборници стичу права и дужности у 
Скупштини даном потврђивања мандата. 
 Потврђивање мандата одборника врши се на 
основу извештаја Верификационог одбора (у даљем 
тексту: Одбор). 
 Даном потврђивања мандата  већине одборника 
престаје мандат одборника из претходног сазива 
Скупштине. 

Члан 8. 
 Скупштина, на почетку конститутивне седнице, 
на предлог лица које председава, већином гласова 
присутних одборника, образује Одбор од три члана, и то 
од по једног члана са три изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких места. 
 У случају да изборне листе имају исти број 
одборничких места, члан Одбора биће са изборне листе 
која је добила већи број гласова на изборима. 
 Одбором председава најстарији члан Одбора, а 
почиње са радом одмах по његовом избору. 
 За време рада Одбора председавајући даје паузу 
у раду Скупштине. 
 Одбор ради на седници којој присуствује 
већина чланова Одбора, а одлучује већином гласова од 
укупног броја чланова Одбора. 
 Одбор престаје са радом када Скупштина 
потврди мандат одборника. 
  

Члан 9. 
 Одбор из члана 8. овог пословника, на основу 
извештаја Изборне комисије општине Бор,  утврђује да 
ли су подаци из уверења о избору сваког одборника 
истоветни са подацима из извештаја Изборне комисије 
општине Бор и о томе подноси извештај Скупштини. 
 Уколико Одбор утврди за поједине одборнике 
да подаци из уверења са подацима из извештаја Изборне 
комисије општине Бор нису истоветни, констатоваће то у 
свом извештају. 
  

Члан 10. 
 На основу извештаја Одбора из члана 8. овог 
пословника, Скупштина јавним гласањем потврђује 
мандат одборника. У гласању могу учествовати 
кандидати за одборнике којима су додељени мандати у 
складу са чланом 43. Закона о локалним изборима и који 
имају уверење Изборне комисије општине Бор.  
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 Ако за поједине одборнике, постоји 
неистоветност података из уверења са извештајем 
Одбора, Скупштина ће обавезати Изборну комисију 
општине Бор да изврши проверу ваљаности уверења и о 
томе поднесе извештај Скупштини, најкасније у року од 
петнаест дана. 

Одборник коме је потврђивање мандата 
одложено, има право да присуствује седници Скупштине 
и да учествује у њеном раду, без права одлучивања. 
 Потврђивање мандата одборницима, у случају 
из става 2. овог члана, извршиће се на првој наредној 
седници Скупштине, јавним гласањем, након 
достављања извештаја Изборне комисије општине Бор о 
извршеној провери података који су били разлог за 
непотврђивање мандата на конститутивној седници 
Скупштине. 

Члан 11. 
 Скупштина може да ради и одлучује када је 
потврђен мандат више од половине одборника. 
  

Члан 12. 
 Након потврђивања мандата одборници полажу 
заклетву, гласно изговарајући текст заклетве утврђен 
Статутом, који чита председавајући. 

После читања заклетве, одборници потписују 
текст заклетве и предају га Служби за скупштинске 
послове. 

Одборници који нису присуствовали 
конститутивној седници и одборници чији је мандат 
касније потврђен потписују текст заклетве на седници 
Скупштине на којој се потврђују њихови мандати. 

 
III – ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

И СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
 

1. Председник Скупштине 
 

Члан 13. 
 Скупштина, на конститутивној седници, бира 
председника Скупштине из реда одборника, на време од 
четири године, тајним гласањем. 
 Кандидата за председника Скупштине може 
предложити најмање једна трећина укупног броја 
одборника.  

 
Члан 14. 

 Предлог кандидата за председника Скупштине 
подноси се председавајућем у писаном облику.  

Одборник може да учествује у предлагању само 
једног кандидата. 
 Предлог садржи име и презиме кандидата, 
кратку биографију, страначку припадност, сагласност 
кандидата о прихватању кандидатуре, име известиоца 
предлагача и потписе одборника који су га предложили. 
 Председавајући конститутивне седнице 
обавештава одборнике о свим примљеним предлозима 
кандидата за председника Скупштине. 
 У случају да је председавајући кандидат за 
председника Скупштине седницом даље председава 
следећи најстарији одборник новог сазива скупштине. 
 У име предлагача, известилац предлагача има 
право да образложи предлог. 
 Предложени кандидат за председника 
Скупштине има право да се представи и изнесе свој 
програм рада. 
 О предложеним кандидатима отвара се 
расправа. 
 После расправе председавајући утврђује листу 
кандидата за председника Скупштине, и то по азбучном 
реду презимена. 

 
 

Члан 15. 
Гласањем за избор председника Скупштине 

руководи председавајући, а помажу по један, најмлађи 
присутни одборник са две изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких места и секретар Скупштине, 
из претходног сазива Скупштине. 

У случају да изборне листе имају исти број 
одборничких места, одборник ће бити са изборне листе 
која је добила већи број гласова на изборима. 
 Кандидат за председника Скупштине не може 
руководити гласањем, нити помагати у руковођењу. 
 

Члан 16. 
 Гласање се врши на гласачким листићима. 
 Сви гласачки листићи су исте величине, облика 
и боје. Сваки гласачки  листић оверен је печатом 
Скупштине. 
 На гласачком листићу кандидати се наводе 
редоследом утврђеним у листи кандидата. Испред имена 
кандидата ставља се редни број . 
 Гласа се за једног кандидата између кандидата 
чија су имена наведена на гласачком листићу, 
заокруживањем редног броја испред његовог имена. 
 Ако је предложен само један кандидат за 
председника Скупштине, гласање се врши 
заокруживањем ''за'' или ''против'' предлога. 
 Неважећи се сматра гласачки листић који није 
попуњен, затим онај који је тако попуњен да се не може 
са сигурношћу утврдити за кога је одборник гласао, ''за'' 
или ''против'' предлога као и онај на коме је заокружен 
већи број канидата.  

 
Члан 17. 

 Одборнику се уручује гласачки листић тако 
што, пошто је претходно прозван, прилази столу 
председавајућег. Председавајући уручује одборнику 
гласачки листић, а секретар Скупштине означава код 
имена и презимена одборника у списку да му је гласачки 
листић уручен.  

Кад одборник попуни гласачки листић, прилази 
месту где се налази гласачка кутија и убацује у њу 
гласачки листић, а секретар Скупштине, код имена и 
презимена одборника у списку, означава да је одборник 
гласао.  

Гласачка кутија мора бити празна и од 
провидног материјала.  

 
Члан 18. 

Председавајући закључује поступак гласања, 
након констатације да је свим присутним одборницима 
омогућено да гласају. 

По утврђивању резултата гласања, 
председавајући подноси Скупштини извештај о 
резултатима гласања. 

Извештај о резултатима гласања садржи: број 
употребљених гласачких листића, број гласачких листића 
који су убачени у гласачку кутију, број неважећих 
гласачких листића, број важећих гласачких листића и 
укупан број гласова који је добио сваки кандидат за 
председника Скупштине. 

 
Члан 19. 

За председника Скупштине изабран је кандидат 
који је добио већину гласова од укупног броја одборника. 

Ако је за избор председника предложен само 
један кандидат, који не добије потребну већину гласова, 
гласање ће се поновити за истог кандидата, на истој 
седници. 

Ако су за избор председника предложена два 
кандидата, од којих ни један не добије потребну већину 
гласова, гласање ће се поновити за исте кандидате, на 
истој седници. 
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Ако у поновљеном гласању из става 2. и 3. овог 
члана, ни један од предложених кандидата не добије 
потребну већину гласова седница се прекида и заказује 
наставак седнице Скупштине у року од 48 сати, а 
Скупштина ће одлучивати најкасније у року од осам 
дана, рачунајући од дана одржавања седнице на којој је 
вршен избор председника Скупштине, с тим што се више 
не могу предлагати кандидати који у дотадашњем току 
гласања нису добили потребан број гласова одборника. 

 
Члан 20. 

 Председник Скупштине ступа на дужност по 
објављивању резултата гласања и преузима вођење 
седнице. 

Члан 21. 
 Ако изабрани председник Скупштине није 
присутан на конститутивној седници, председавајући 
одборник Скупштине наставиће са руковођењем седнице 
до избора заменика председника Скупштине.  

 
Члан 22. 

Председнику Скупштине престаје функција пре 
истека времена на које је изабран: разрешењем, оставком 
и престанком мандата одборника у Скупштини. 

У случају подношења оставке председнику 
Скупштине престаје функција даном одржавања седнице 
на којој је поднео оставку, односно ако је оставку поднео 
у периоду између две седнице на првој наредној седници 
Скупштина утврђује да му је даном подношења оставке 
престала функција. 
 О поднетој оставци не отвара се претрес, нити 
се одлучује, већ се престанак функције председника по 
овом основу само констатује. 

Ако председнику Скупштине престане мандат 
одборника наступањем случајева прописаних законом 
Скупштина ће на истој седници, ако је оставка поднета 
усмено, утврдити да је престао мандат одборника, а тиме 
и мандат председника Скупштине, односно на првој 
наредној седници, после обавештења о наступању таквог 
случаја, утврдити без претреса, да је председнику 
Скупштине престао мандат одборника, а тиме и мандат 
председника Скупштине. 

 
Члан 23.  

 Председник Скупштине може бити разрешен и 
пре истека времена за које је изабран. 
 Предлог за разрешење може поднети најмање 
једна трећина од укупног броја одборника. 
 Предлог се подноси у писаној форми и мора 
бити образложен. 
 Председник Скупштине је дужан сазвати 
седницу Скупштине најкасније у року од 7 дана од дана 
подношења предлога за разрешење, тако да дан 
одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од 
дана подношења предлога. 
 У случају да председник Скупштине не сазове 
седницу Скупштине у року из става 4. овог члана, 
седницу Скупштине може сазвати подносилац предлога, 
а председава одборник кога одреди подносилац предлога, 
из става 2. овог члана. 
 У случају подношења предлога, када је седница 
Скупштине већ заказана са предложеним дневним редом 
или се исти поднесе на самој седници, о предлогу се 
одборници, најпре изјашњавају као о допуни 
предложеног дневног реда, без претреса. 
 Разрешење се врши на начин и по поступку 
предвиђеном за избор председника Скупштине. 
 Седницом, на којој се одлучује о разрешењу 
председника Скупштине, председава заменик 
председника Скупштине, а у случају његове одсутности 
или у случају да заменик председника Скупштине није 

изабран, овом седницом председава најстарији одборник, 
који је присутан на седници. 

Ако Скупштина не разреши председника 
Скупштине, одборници који су поднели предлог за 
разрешење не могу поново предложити разрешење 
председника Скупштине, пре истека рока од шест месеци 
од одбијања претходног предлога за разрешење. 

 
Члан 24. 

 Ако председнику Скупштине престане 
функција пре истека времена на које је изабран, поступак 
избора новог председника спроводи се у складу са 
одредбама чл. 13-19 овог пословника, на наредној 
седници Скупштине, најкасније у року од 15 дана од дана 
одржавања седнице на којој је утврђен престанак 
функције председника Скупштине. 
 До избора новог председника Скупштине, 
седнице Скупштине сазива и њима председава заменик 
председника Скупштине, а у случају његове одсутности 
или у случају да заменик председника Скупштине није 
изабран, најстарији одборник, који је присутан на 
седници. 

 
2. Заменик председника Скупштине 

 
Члан 25. 

 Заменик председника Скупштине бира се из 
састава одборника, на време од четири године. 
 Предлагање и избор заменика председника 
Скупштине спроводи се по истом поступку који је овим 
Пословником утврђен за избор председника Скупштине. 
 

Члан 26. 
 Заменик председника Скупштине може поднети 
оставку или бити разрешен са функције по поступку 
предвиђеном за подношење оставке, односно разрешења 
председника Скупштине. 

 
3. Секретар Скупштине 

 
Члан 27. 

 Секретара Скупштине поставља Скупштина, на 
четири године, јавним гласањем. 
 Његова функција престаје конституисањем 
новоизабране Скупштине, при чему он врши своје 
задатке до постављења новог секретара. 
  Кандидата за секретара Скупштине предлаже 
председник Скупштине, а у складу са законом и 
Статутом општине Бор, усмено или у писменом облику. 
 Предлог из става 3. овог члана садржи: име и 
презиме кандидата, личну и радну биографију, 
образложење и сагласност кандидата. 

Секретар Скупштине је постављен ако је 
предложени кандидат добио већину гласова присутних 
одборника. 

Члан 28. 
 Секретар Скупштине помаже председнику 
Скупштине у припреми и руковођењу седницама 
Скупштине, у примени Пословника Скупштине, у 
спровођењу закључака Скупштине и стара се о обављању 
стручних и других послова за потребе Скупштине. 
 

Члан 29. 
 Секретару Скупштине престаје мандат, пре 
истека времена на које је постављен, разрешењем или 
оставком. 
 Предлог за разрешење секретара Скупштине, 
пре истека времена на које је постављен, подноси 
председник Скупштине. 
 У поступку разрешења, секретар има право да 
се на седници Скупштине изјасни о разлозима због којих 
се тражи разрешење. 
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 Заменик секретара Скупштине поставља се и 
разрешава на исти начин као и секретар Скупштине. 

У случају подношења оставке секретару 
Скупштине престаје функција даном одржавања седнице 
на којој је поднео оставку, односно ако је оставку поднео 
у периоду између две седнице на првој наредној седници 
Скупштина утврђује да му је даном подношења оставке 
престала функција. 
 О поднетој оставци не отвара се претрес, нити 
се одлучује, већ се престанак функције секретара по овом 
основу само констатује. 
 

IV – ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ 

И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 

1. Председник Општине 
 

Члан 30. 
Председника општине бира Скупштина из реда 

одборника, на време од четири године, на начин и по 
поступку предвиђеним у члану 46. овог пословника. 

Кандидата за Председника општине предлаже 
председник Скупштине. Предлог мора бити у писаном 
облику. 

Предлог садржи: име и презиме кандидата, 
кратку биографију, страначку припадност, сагласност 
кандидата и образложење. 

Председник Скупштине је дужан да усмено 
образложи свој предлог. 

Предложени кандидат за Председника општине 
има право да се представи и изнесе свој програм рада. 

 
Члан 31. 

Председнику општине избором на ову функцију  
престаје мандат одборника у Скупштини. Председник 
општине је на сталном раду у Општини. 
 

Члан 32. 
Председнику општине престаје функција пре 

истека времена на које је изабран: разрешењем или 
подношењем оставке. 

Скупштина може разрешити Председника 
општине пре истека времена на које је изабран, на 
образложен предлог најмање 1/3 одборника, на исти 
начин на који је изабран. 

Предлог се подноси председнику Скупштине у 
писаној форми. 

О предлогу за разрешење Председника општине 
мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од 
дана достављања предлога. 

О разрешењу Председника општине Скупштина 
одлучује тајним гласањем. 

Тајно гласање врши се на гласачким листићима, 
који су исте величине, облика и боје и оверени печатом 
Скупштине. 

На гласачком листићу наводи се име 
Председника општине, а гласање се врши 
заокруживањем речи "ЗА" или "ПРОТИВ". 

Неважећи гласачки листић сматра се 
непопуњени гласачки листић и гласачки листић који је 
тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити да 
ли је одборник гласао "ЗА" или "ПРОТИВ". 

Председник општине је разрешен ако је за 
разрешење гласала већина од укупног броја одборника. 

Уколико предлог за разрешење Председника 
општине не буде усвојен на седници Скупштине, 
одборници који су поднели предлог за разрешење не 
могу поново предложити разрешење Председника 
општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања 
претходног предлога. 

 

Члан 33. 
Ако Председник општине поднесе оставку, на 

првој наредној седници Скупштине, без отварања 
претреса, утврђује се да је Председнику општине 
престала функција даном подношења оставке. 

 
Члан 34. 

Председник општине који је разрешен или је 
поднео оставку остаје на дужности и врши текуће 
послове из своје надлежности до избора новог 
Председника општине. 

 
Члан 35. 

Ако Председнику општине престане функција 
пре истека времена на које је изабран, поступак избора 
новог Председника општине спроводи се у складу са 
одредбама овог пословника, на наредној седници 
Скупштине и мора се окончати најкасније у року од 30 
дана од дана његовог разрешења, односно подношења 
оставке. 
 

2. Заменик Председника општине 
 

Члан 36. 
Заменик Председника општине замењује 

Председника општине у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 

Кандидат за Председника општине предлаже 
кандидата за заменика Председника општине из реда 
одборника. Предлог мора бити у писаном облику. 

Предлог садржи: име и презиме кандидата, 
кратку биографију, страначку припадност, сагласност 
кандидата и образложење. 

Заменик Председника општине се бира на исти 
начин као Председник општине и о њему Скупштина 
одлучује истовремено када и о избору Председника 
општине. 

 
Члан 37. 

Заменику Председника општине избором на ову 
функцију престаје мандат одборника у Скупштини. 

Заменик Председника општине је на сталном 
раду у Општини. 

 
Члан 38. 

Заменику Председника општине престаје 
функција пре истека времена на које је изабран: 
разрешењем или подношењем оставке, као и у случају 
разрешења Председника општине. 

Скупштина може разрешити заменика 
Председника општине пре истека времена на које је 
изабран, на образложен предлог Председника општине 
или најмање 1/3 одборника, који мора бити у писаној 
форми, на исти начин на који је изабран. 

Истовремено са предлогом за разрешење 
заменика Председника општине, Председник општине је 
дужан да Скупштини поднесе предлог за избор новог 
заменика Председника општине. 

Скупштина истовремено доноси одлуку о 
разрешењу и о избору заменика Председника општине 
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 

 
Члан 39. 

Ако заменик Председника општине поднесе 
оставку, на првој наредној седници Скупштине, без 
отварања претреса, утврђује се да је заменику 
Председника општине престала функција даном 
подношења оставке. 

На истој седници врши се избор новог заменика 
Председника општине. 

Заменик Председника општине коме је утврђен 
престанак функције због подношења оставке или 
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разрешења Председника општине, остаје на дужности и 
врши текуће послове до избора новог заменика 
Председника општине. 

 
3. Општинско веће 

 
Члан 40. 

Општинско веће је извршни орган Општине 
који обавља послове утврђене законом и Статутом. 

Општинско веће чине: Председник општине, 
заменик Председника општине и чланови Општинског 
већа које бира Скупштина, а чији је број утврђен 
Статутом. 

 
Члан 41. 

Кандидат за Председника општине предлаже 
кандидате за чланове Општинског већа које бира 
Скупштина и о њима Скупштина истовремено одлучује 
када и о избору Председника општине и заменика 
Председника општине. 

Број кандидата за чланове Општинског већа 
одговара броју који се бира. 

Предлог садржи: име и презиме кандидата, 
кратку биографију, сагласност кандидата и образложење 
и мора бити у писаном облику. 

Чланови Општинског већа које бира Скупштина 
не могу истовремено бити и одборници. 

Одборнику који буде изабран за члана 
Општинског већа престаје одборнички мандат. 
 

Члан 42. 
Чланови Општинског већа бирају се на четири 

године, на начин и по поступку предвиђеним у члану 46. 
овог пословника. 

 
Члан 43. 

Члан Општинског већа може бити разрешен или 
поднети оставку пре истека времена на које је изабран. 

Предлог за разрешење члана Општинског већа 
може поднети Председник општине или најмање трећина 
од укупног броја одборника. 

Члан Општинског већа разрешава се на исти 
начин на који је изабран. 

Предлог се подноси у писаној форми и мора 
бити образложен. 

Истовремено са предлогом за разрешење члана 
Општинског већа, Председник општине је дужан да 
Скупштини поднесе предлог за избор новог члана 
Општинског већа. 

Скупштина истовремено доноси одлуку о 
разрешењу и о избору члана Општинског већа, тајним 
гласањем, већином од укупног броја одборника. 

Ако члан Општинског већа поднесе оставку, на 
првој наредној седници Скупштине, без отварања 
претреса, утврђује се да је члану Општинског већа 
престала функција даном подношења оставке. 

Члан Општинског већа коме је утврђен 
престанак функције због подношења оставке, остаје на 
дужности и врши текуће послове до избора новог члана 
Општинског већа. 

 
Члан 44. 

Разрешењем Председника општине, престаје 
мандат заменика Председника општине и Општинског 
већа. 

Члан 45. 
Ако Општинском већу или појединим његовим 

члановима престане мандат пре истека времена на које су 
бирани, поступак избора новог Општинског већа, 
односно појединих нових  

чланова, спроводи се по одредбама овог пословника на 
наредној седници Скупштине, најкасније у року од 30 
дана од дана разрешења односно подношења оставке. 

 
4. Поступак избора Председника општине, 
заменика Председника општине и чланова 

Општинског већа 
 

Члан 46. 
Скупштина истовремено одлучује о избору 

Председника општине, заменика Председника општине и 
чланова Општинског већа. 

О предлозима за Председника општине, 
заменика Председника општине и чланове Општинског 
већа отвара се јединствен претрес. 

Гласањем за Председника општине, заменика 
Председника општине и чланове Општинског већа 
руководи председник Скупштине, а у раду му помажу по 
један, најмлађи присутни одборник са две изборне листе 
које су добиле највећи број одборничких места и 
секретар Скупштине.  

У случају да изборне листе имају исти број 
одборничких места, одборник ће бити са изборне листе 
која је добила већи број гласова на изборима. 

Кандидати за наведене функције не могу да 
помажу у руковођењу гласањем. 

Тајно гласање врши се на гласачким листићима, 
који су исте величине, облика и боје и оверени печатом 
Скупштине. 

Број штампаних гласачких листића једнак је 
броју одборника. 

Гласачки листић за избор Председника општине 
и заменика Председника општине садржи: назив 
гласачког листића, датум гласања, презиме и име 
кандидата за Председника општине и заменика 
Председника општине и ознаку да се гласа ''за'' или 
''против'' предложеног кандидата за Председника 
општине и заменика Председника општине. 

Гласачки листић за избор чланова Општинског 
већа садржи: назив гласачког листића, датум гласања, 
презиме и име кандидата са назнаком функције за коју се 
кандидат бира и ознаку да се гласа заокруживањем 
редног броја испред имена предложеног кандидата, а 
када се врши избор члана Општинског већа након 
разрешења или оставке гласа се заокруживањем за или 
против предложеног кандидата. 

По утврђивању резултата гласања, председник 
подноси Скупштини извештај о резултатима гласања. 

Извештај о резултатима гласања садржи: број 
употребљених гласачких листића, број гласачких листића 
који су убачени у гласачку кутију, број неважећих 
гласачких листића, број важећих гласачких листића и 
укупан број гласова који је добио сваки кандидат за 
извршне органе Општине. 

Предложени кандидати су изабрани ако добију 
већину гласова од укупног броја одборника. 

Уколико кандидат за Председника општине не 
добије потребну већину поступак избора  и предлагања 
Председника општине, заменика Председника општине и 
чланова Општинског већа се понавља на првој наредној 
седници. 

Уколико кандидат за заменика Председника 
општине не добије потребну већину поступак избора 
заменика Председника општине се понавља на првој 
наредној седници. 

Уколико поједини кандидати за чланове 
Општинског већа не добију потребну већину поступак 
избора се понавља тако што Председник општине 
предлаже нове кандидате на првој наредној седници. 

Прва наредна седница у смислу одредаба овог 
члана  заказује се у року који не може бити краћи од три 
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ни дужи од осам дана, рачунајући од дана одржавања 
седнице на којој је вршен избор предложених кандидата.  

Поступак избора Председника општине, 
заменика Председника општине и чланова Општинског 
већа мора се окончати у року од 30 дана од дана 
конституисања Скупштине. 

 
V – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА И 

ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 
 

1. Права и дужности одборника 
 

Члан 47. 
Одборник је дужан да учествује у раду 

Скупштине, радних тела Скупштине и поштује 
прописани ред на седници Скупштине. 

Одборник је дужан да, лично или преко 
председника одборничке групе, обавести председника 
Скупштине о разлозима одсуствовања са седнице 
Скупштине. 

 
Члан 48. 

Одборнику се не може ускратити улазак и 
боравак у згради Скупштине. 

 
Члан 49. 

Одборник има право да буде обавештен о свим 
питањима чије је познавање потребно ради вршења 
функције одборника. 

Одборник има право да тражи обавештења од 
Општинске управе и јавних служби, која су му потребна 
за остваривање функције одборника. 

Одборник има право да предлаже претресање 
одређених питања, подноси предлоге за доношење 
прописа и других аката, подноси амандмане, да затражи 
и добије стручну помоћ у припремању својих предлога. 
 Општинска управа-Служба за скупштинске 
послове дужна је да пружи стручну помоћ одборницима. 

 
Члан 50. 

Кад Скупштина после конституисања одлучује 
о потврђивању мандата нових одборника, у гласању, 
поред одборника, могу учествовати и кандидати којима 
су мандати додељени у складу са чланом 48. Закона о 
локалним изборима и који имају уверење Изборне 
комисије општине Бор. 
 

Члан 51. 
Право одборника на изгубљену зараду, путне 

трошкове и одборничку накнаду за вршење одборничке 
функције, уређује се посебном одлуком Скупштине. 

 
Члан 52. 

Одборнику се после потврђивања мандата 
издаје одборничка легитимација у којој се наводе 
имунитетска и друга права утврђена законом, Статутом и 
овим пословником, која одборник може да остварује на 
основу легитимације. 

 
Члан 53. 

Садржину, облик, начин издавања легитимације 
и вођење евиденције издатих легитимација прописује 
Административно-мандатна комисија. 

 
Члан 54. 

Одборник не може бити позван на кривичну 
одговорност, притворен или кажњен за изражено 
мишљење или давање гласа на седници Скупштине и 
радног тела. 

Одборник ужива имунитет из става 1. овог 
члана од дана потврђивања до дана престанка мандата. 

 

Члан 55. 
 Одборник има право да постави одборничко 
питање, Председнику општине, Општинском већу и 
начелнику Општинске управе, из њихове надлежности.  
 Одборничко питање мора бити јасно 
формулисано а поставља се, по правилу у писаном 
облику, између две седнице Скупштине, путем 
председника Скупштине, а изузетно се може поставити и 
усмено на крају седнице. 

 
Члан 56. 

 Приликом постављања питања у писаном 
облику, одборник треба да се изјасни, да ли жели да се на 
питање одговори усмено или писмено, непосредно њему 
ван седнице или на седници Скупштине.  

На питање постављено на седници одговара се, 
ако је могуће, на истој седници, ако то није могуће у року 
од 30 дана од дана достављања питања. 

 
Члан 57. 

 Одговор мора бити кратак, јасан и директан и, 
по правилу треба да садржи предлог за решење проблема 
на које се питање односи. 
 

Члан 58. 
 Поводом добијеног одговора, одборник који је 
поставио питање може да предложи да се о питању на 
које се одговор односи, води претрес. О том предлогу 
одлучује Скупштина, без претреса.  
 Кад Скупштина прихвати да се претрес о 
питању на које се односи одговор води, то питање се 
уврштава у дневни ред једне од наредних седница као 
последња тачка дневног реда. 
 

Члан 59. 
Не може бити истовремено одборник лице 

запослено у управи и лице које именује, односно 
поставља Скупштина у органима и организацијама 
општине, предузећима и установама чији је оснивач 
Општина. 

Ако запослени у управи буде изабран за 
одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док 
траје његов одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког мандата, 
лицима које је именовала, односно, поставила 
Скупштина, престаје функција на коју су именовани или 
постављени. 

Члан 60. 
У погледу неспојивости функција одборника са 

обављањем друге функције, позива или професионалне 
дужности, примењују се ограничења која су утврђена 
Законом о локалној самоуправи.  

 
Члан 61. 

Одборнику престаје одборнички мандат под 
условима и на начин утврђен законом. 

 
2. Одборничке групе 

 
Члан 62. 

У Скупштини образују се одборничке групе у 
року од 5 дана од дана конституисања Скупштине. 

Одборничку групу чине одборници једне 
политичке странке, коалиције политичких странака, 
друге политичке организације или групе грађана која има 
најмање 3 одборника у Скупштини.  

Одборничку групу од најмање 3 одборника могу 
удруживањем да образују и одборници политичких 
странака, коалиције политичких странака, политичких 
организација или групе грађана које имају мање од 3 
одборника.  
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Одборничка група се конституише тако што се 
председнику Скупштине подноси списак чланова који је 
потписао сваки члан одборничке групе. На списку се 
посебно назначава председник одборничке групе и његов 
заменик.  

Одборник може бити члан само једне 
одборничке групе.  

 
Члан 63. 

 Одборничка група учествује у раду Скупштине 
на начин утврђен овим пословником.  
 Свака одборничка група има право да:  
 - учествује у радним телима Скупштине, 
сразмерно броју одборника које има у Скупштини,  

- учествује у консултацијама везаним за 
предлагање дневног реда седнице Скупштине,  
 - предузима друге активности у складу са овим 
пословником.  

 
Члан 64. 

Одборничку групу представља председник 
одборничке групе.  

Одборничка група има заменика председника 
одборничке групе који га замењује у случају одсутности 
или спречености.  

У току седнице Скупштине, одборничка група 
може овластити једног свог члана да представља 
одборничку групу по одређеној тачки дневног реда, о 
чему председник одборничке групе писмено обавештава 
председника Скупштине, најкасније до отварања 
расправе по тој тачки дневног реда.  

Ако одборничку групу представља заменик 
председника, односно овлашћени представник, он 
преузима овлашћења председника одборничке групе.  
 

Члан 65. 
Председник одборничке групе, у писаном 

облику, обавештава председника Скупштине о промени 
састава одборничке групе.  

Приликом приступања нових чланова 
одборничкој групи, председник одборничке групе 
доставља председнику Скупштине њихове потписане 
изјаве о приступању.  
 

VI – РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
 

1. Оснивање и састав 
 

Члан 66. 
 За разматрање питања из надлежности 
Скупштине, ради давања мишљења на предлоге одлука и 
других аката, као и ради обављања и других послова 
утврђених Статутом и овим пословником, оснивају се 
стална радна тела. 
 Овим пословником образују се стална радна 
тела, утврђује се њихов назив, делокруг, број чланова, 
дужност председника, право и дужности чланова и друга 
питања од значаја за рад радних тела.  
 Скупштина може основати и друга стална радна 
тела за чије оснивање се накнадно укаже потреба, а у 
складу са Статутом. Одлуком о оснивању сталних радних 
тела која нису предвиђена овим пословником, утврђује се 
њихов назив и област за коју се оснивају, делокруг 
послова, број чланова и друга питања од значаја за рад 
тих радних тела. 
 Чланови сталних радних тела бирају се за 
мандатни период за који су изабрани одборници 
Скупштине. 
 Скупштина, по потреби, може основати и 
повремена радна тела, ради разматрања одређених 
питања и извршавања посебних задатака из надлежности 
Скупштине. Број чланова и друга питања од значаја за 

рад повремених радних тела утврђују се одлуком о 
оснивању.  

 
Члан 67. 

 Стална радна тела су савети и комисије. 
 Стална радна тела се оснивају за мандатни 
период Скупштине. 
 Савети и комисије имају по пет чланова. 
 

Члан  68. 
Председник и заменик председника сталног или 

повременог радног тела бира се из реда одборника. 
Чланови сталних или повремених радних тела, 

поред одборника, могу бити и угледни грађани-
стручњаци за поједине области, чији број не може бити 
већи од броја одборника у радном телу. 

 
Члан 69. 

 Председника, заменика председника и чланове 
радних тела Скупштине предлажу одборничке групе, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. 
 Одборник може бити члан највише два стална 
радна тела. 
 Ако то своје право поједине одборничке групе 
не користе, остале одборничке групе предлажу 
председника, заменика председника и чланове радних 
тела Скупштине, сразмерно односу одборника које оне 
имају у Скупштини, без одборника одборничке групе 
која ово право не користи. 
 У случају да одборничке групе не користе право 
предлагања чланова радних тела, одборник може бити 
члан и више од два стална радна тела. 
 Председника, заменика председника и чланове 
радних тела Скупштина бира јавним гласањем, на основу 
листе кандидата. 
 Председник, заменик председника и чланови 
радног тела су изабрани ако је за листу гласала већина од 
присутних одборника. 

 
Члан 70. 

 Председнику и члановима радних тела 
Скупштине може престати мандат и пре истека времена 
на које су изабрани, уколико поднесу оставку или буду 
разрешени. 
 Предлог за разрешење члана радног тела може 
поднети одборничка група. 

Уколико одборничка група предлаже 
разрешење Председника или члана радног тела, чији је 
она предлагач, дужна је да уз предлог за разрешење 
поднесе и предлог за избор новог члана, уместо лица чије 
разрешење предлаже. 
 Председник и члан радног тела су разрешени 
када је за то гласала већина одборника присутних на 
седници Скупштине. 
 У случају из става 1. овог члана Скупштина 
бира нове чланове радног тела, путем појединачног 
избора. 
 О предлозима из овог члана Скупштина, 
одлучује без претреса. 
 

2. Седнице радних тела 
 

Члан 71. 
 Седницу радног тела сазива председник по 
сопственој иницијативи или на иницијативу најмање 
једне трећине чланова радног тела, а дужан је сазвати на 
захтев председника Скупштине. 
 У одсутности председника радног тела, седницу 
радног тела сазива заменик председника. 

Председник Скупштине може сазвати седницу 
радног тела. 
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Члан 72. 
 Радно тело ради у седницама када је присутна 
већина чланова, а одлучује већином гласова присутних. 
 Обавештење о датуму и дневном реду седнице 
радног тела доставља се члановима радног тела, 
најкасније три дана пре одржавања седнице. 
 У нарочито хитним случајевима, позив и 
материјал за седницу може се доставити и после рока из 
става 2. овог члана. 

 
Члан 73. 

 За разматрање предлога аката и других питања, 
која су из области више радних тела, може се сазвати 
заједничка седница два или више радна тела. 
 У случају из става 1. овог члана заједничку 
седницу сазивају сви председници тих радних тела. 
 Заједничка седница радних тела може се 
одржати ако је седници присутна већина чланова свих 
радних тела посебно, а одлучује се већином гласова 
присутних чланова сваког радног тела. 

 
Члан 74. 

 Седници радног тела, обавезно, присуствује 
представник предлагача акта који се на седници 
разматра. 
 У раду радног тела, по позиву, могу 
учествовати стручни и научни радници, без права 
одлучивања.  
 Седници радног тела може присуствовати и 
учествовати у раду, без права одлучивања, и одборник 
који није члан тог радног тела. 
 

Члан 75. 
 По завршеној расправи радно тело подноси 
Скупштини извештај који садржи мишљење и ставове 
радног тела. 
 Уколико радно тело не достави Скупштини 
извештај Скупштина може донети одлуку и без тог 
извештаја. 
 Радно тело може доносити закључке и друга 
акта из области за коју је основано. 
 Радно тело одређује известиоца који на седници 
Скупштине, по потреби, образлаже извештај радног тела. 
 

Члан 76. 
 На седници радног тела води се записник. 
 У записник се обавезно уноси: имена 
присутних, предлози изнети на седници радног тела, 
свако издвојено мишљење, као и извештај радног тела. 
 

Члан 77. 
 Стручну обраду аката и других материјала за 
седнице радних тела врше надлежна одељења 
Општинске управе. 
 Организационе и административне послове за 
потребе радних тела врше одговарајуће стручне службе 
Скупштине. 

 
3. Савети 

 
Члан 78. 

 Савети Скупштине: 
 1. Савет за буџет и финансије; 
 2. Савет за статутарна питања и локалну 
самоуправу  
 3. Савет за урбанизам, стамбене послове, 
комуналне делатности и грађевинско земљиште; 
 4. Савет за привреду и приватно 
предузетништво  
 5. Савет за друштвене делатности; 
 6. Савет за заштиту животне средине. 

 

Члан 79. 
 Сават за буџет и финансије разматра предлоге 
одлука које се односе на буџет, завршни рачун, таксе, 
накнаде, задуживање Општине и остала питања у вези са 
изворним приходима Општине, као и питања у вези 
финансијских извештаја јавних предузећа, ЈКП и 
установа чији је оснивач Скупштина и о којима одлучује 
Скупштина. 

Члан 80. 
 Савет за статутарна питања и локалну 
самоуправу разматра остваривање система локалне 
самоуправе у Општини и заузима став у вези мишљења 
Скупштине општине о законима којима се уређују 
питања од интереса за локалну самоуправу. 
 Савет разматра и питања везана за организацију 
и рад органа Општине, остваривања послова државне 
управе које Република повери Општини, образовање 
месних заједница и других облика месних самоуправа, 
као и друга питања из локалне самоуправе и управе.  

 
Члан 81. 

 Савет за урбанизам, стамбене послове, 
комуналне делатности и грађевинско земљиште разматра 
предлоге одлука и других општих аката, као и друга 
питања из области урбанизма, стамбених послова, 
комуналне делатности, саобраћаја и путева и 
грађевинског земљишта. 

 
Члан 82. 

 Савет за привреду  и приватно 
предузетништвио разматра предлоге одлука и других 
општих аката, као и друга питања из области привреде, 
пољопривреде и приватног предузетништва, затим 
питања у вези подстицања привредног развоја Општине, 
као и питања везана за робне резерве, а о којима одлучује 
Скупштина.  
 

Члан 83. 
 Савет за друштвене делатности разматра 
предлоге одлука и других општих аката, као и друга 
питања из области задовољавања одређених потреба 
грађана у области од непосредног интереса: здравства, 
образовања, културе, физичке културе, друштвене бриге 
о деци и омладине, социјалне заштите, а о којима 
одлучује Скупштина. 
 

Члан 84. 
 Савет за заштиту животне средине разматра 
предлоге одлука и других општих аката, као и друга 
питања из области заштите животне средине и 
унапређења природе и природних добара, а о којима 
одлучује Скупштина. 

 
4. Комисије 

 
Члан 85. 

 Комисије Скупштине су: 
 1.   Комисија за прописе; 
 2.   Комисија за информисање, развој и примену 
информатичке технологије; 
 3.   Комисија за стамбене односе; 
 4.   Комисија за кадровска питања, одликовања 
и друга јавна признања; 
 5.   Административна–мандатна комисија; 
 6.   Комисија за представке и предлоге. 
   

Члан 86. 
 Комисија за прописе разматра усклађеност 
предлога одлука и других општих аката која доноси 
Скупштина, са Уставом, законом, другим прописима и о 
томе даје своје мишљење Скупштини. 
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 Комисија разматра општа акта јавних предузећа 
и служби, на која сагласност даје Скупштина. 
 Комисија даје одговор уставном суду на 
предлог, иницијативу и решење о покретању поступка за 
оцену уставности, односно законитости одлука и других 
општих аката које је донела Скупштина. 
  Комисија  утврђује пречишћене текстове 
одлука и других општих аката Скупштине, утврђује 
предлог аутентичног тумачења, одредбе аката које 
доноси Скупштина и обавља друге послове у складу са 
одлуком Скупштине. 
 

Члан 87. 
 Комисија за информисање, развој и примену 
информатичке технологије разматра предлоге одлука и 
других општих аката, као и друга питања у области 
јавног информисања и рационалне примене савремене 
информатичке технологије у Општини. 
 

Члан 88. 
 Комисија за стамбене односе, у случајевима 
када је Општина закуподавац станова, одлучује о 
признавању права на настављање коришћења закупа, 
затим о замени станова и о другим питањима у складу са 
Законом о становању и општим актима Скупштине која 
регулишу ову област. 
 

Члан 89. 
 Комисија за кадровска питања, одликовања и 
друга јавна признања, даје мишљења о предложеним 
кандидатима за именовање и разрешење управних и 
надзорних одбора установа, јавних предузећа и других 
организација чији је оснивач Скупштина, школских 
одбора, директора установа, јавних предузећа и других 
организација чији је оснивач Скупштина. 
 Комисија утврђује предлоге за доделу јавних 
признања Општине. 
 

Члан 90. 
 Административна-мандатна  комисија  разматра
    питања  рационалног  утрошка средстава 
намењених за редовну делатност Скупштине и иницира 
Скупштини, преко овлашћеног предлагача, обезбеђење 
средстава за рад Скупштине, њених радних тела, 
Председника општине и Општинског већа. 
 Комисија прати и даје мишљење Скупштини у 
погледу прописа којим се уређују статусна питања 
функционера, права на накнаду и друга питања, у складу 
са законом, и доноси појединачна акта о платама и 
накнадама изабраних и постављених лица у Скупштини. 
 Комисија разматра питања која се односе на 
имунитетна права одборника, потврђивање и престанак 
мандата и претреса друга питања у вези са мандатом 
одборника и о томе подноси Скупштини извештај.   
 У поступку потврђивања мандата одборника, 
Комисија ради на начин утврђен овим пословником за 
рад Верификационог одбора на конститутивној седници 
Скупштине.  
 

Члан 91. 
 Комисија за представке и предлоге разматра 
представке и предлоге грађана упућене или уступљене 
Скупштини, даје мишљење Скупштини и предлаже 
надлежним органима мере за решавање питања 
садржаних у њима. 
 

5. Повремена радна тела 
 

Члан 92. 
 Повремена радна тела Скупштина оснива актом 
којим се одређује: задатак, састав и број чланова, време 
на које се оснива или рок за завршетак задатка тела. 

 Актом о оснивању уређује се и обављање 
стручних и административно-техничких послова за то 
радно тело. 
 Председник повременог радног тела бира се из 
састава одборника. 
 

VII – СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
 

1. Сазивање седница 
 

Члан 93. 
 Седнице Скупштине сазива председник 
Скупштине по потреби, а најмање једанпут у три месеца. 
 У случају одсутности председника, седницу 
може сазвати заменик председника Скупштине. 

 
Члан 94. 

Седнице Скупштине одржавају се по правилу 
радним даном.  

Седница Скупштине започиње у 9,00 сати, а 
завршава се у 18,00 сати.  

На предлог председника Скупштине или 
председника одборничке групе, Скупштина 
може 

продужити рад и после 18,00 сати.  
Предлог из става 3. овог члана може се изнети 

најкасније до 17,00 сати.  
О предлогу за продужење Скупштина се 

изјашњава одмах по његовом изношењу.  
Предлог је прихваћен ако је за њега гласала 

већина од присутних одборника.  
 

Члан 95. 
 Председник Скупштине стара се о припремању 
седнице, уз помоћ секретара Скупштине, који се стара о 
обављању стручних послова у вези са сазивањем и 
одржавањем седница. 

 
Члан 96. 

 Председник Скупштине је дужан да седницу 
закаже на захтев Председника општине, Општинског 
већа или једне трећине одборника, у року од седам дана 
од дана подношења захтева, тако да дан одржавања 
седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана 
подношења захтева. 
 Писани захтев мора да садржи предлог дневног 
реда у коме могу бити предложене само тачке дневног 
реда из надлежности Скупштине, утврђене законом и 
Статутом. 
 Ако председник Скупштине не закаже седницу 
у року из става 1. овог члана, седницу може заказати 
подносилац захтева, а председава одборник кога одреди 
подносилац захтева. Подносилац захтева може поводом 
истог питања само једном сазвати седницу. 
 Секретар Скупштине је дужан да обави стручне 
послове у вези са сазивањем и одржавањем седнице 
Скупштине у случају из става 3. овог члана. 
 На седници Скупштине из става 3. овог члана 
могу да се разматрају само питања која су била повод за 
сазивање ове седнице. 
 Одредбе овог пословника односе се и на 
заказивање и одржавање седнице у случају из става 3. 
овог члана. 

 
Члан 97. 

 Седнице Скупштине сазивају се писаним путем. 
 Позив за седницу садржи место и време 
одржавања седнице. 
 Позив за седницу доставља се одборницима 
најкасније седам дана пре дана одржавања седнице. 
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 Када постоје оправдани разлози, који морају 
бити образложени, рок из става 3. овог члана, може бити 
и краћи. 
 Председник Скупштине дужан је оправдане 
разлоге из претходног става образложити на почетку 
седнице. 

На седницу Скупштине, поред одборника, 
позивају се Председник општине, заменик Председника 
општине, чланови Општинског већа, начелник 
Општинске управе, начелници одељења, а по потреби 
могу се позвати и друга лица. 

Позив за седницу Скупштине и материјал 
обавезно се достављају средствима јавног информисања. 

 
Члан 98. 

 Уз позив за седницу одборницима се доставља 
предлог дневног реда, материјал који се односи на 
предлог дневног реда и извод из записника са претходне 
седнице. 
 Изузетно, ако конкретне околности захтевају, 
материјал се може одборницима уручити на самој 
седници или се може усмено изложити од стране 
предлагача. 

 
Члан 99. 

 Уколико седницу сазива Председник општине, 
Општинско веће или једна трећина одборника, позив за 
седницу потписује лице кога одреди подносилац захтева.  
 Одредбе овог пословника које се односе на рок 
и начин сазивања седнице Скупштине, примењују се и у 
случају из става 1. овог члана. 
 

2. Дневни ред и вођење седнице 
 

Члан 100. 
 Дневни ред седнице предлаже председник 
Скупштине на основу извештаја секретара Скупштине о 
приспелим материјалима. 
 Са предлогом дневног реда упознавају се 
шефови одборничких група, пре сазивања седнице 
Скупштине. 
 У предлог дневног реда седнице Скупштине 
може се уврстити предлог акта који је припремљен у 
складу са Статутом и овим пословником. 
 

Члан 101. 
 Седницом председава председник Скупштине, 
кога у случају одсутности замењује заменик председника 
Скупштине. 
 У случају одсутности председника и заменика 
председника Скупштине, седницом председава 
најстарији присутни одборник, који ту дужност 
прихвати. 
 Уколико седницу сазива Председник општине, 
Општинско веће или једна трећина одборника, седницом 
председава одборник кога одреди подносилац захтева.  

 
3. Ток седнице 

 
Члан 102. 

 Председник Скупштине отвара седницу 
Скупштине и утврђује да постоји кворум за рад 
Скупштине. 
 Кворум за рад Скупштине постоји ако је 
седници Скупштине присутно више од половине укупног 
броја одборника. 
 Кворум се утврђује прозивком или на други 
начин уколико Скупштина тако одлучи. 
 Прозивку врши секретар Скупштине или лице 
које одреди секретар Скупштине. 
 Ако одборник на почетку или у току седнице 
изрази сумњу у постојање кворума, председник 

Скупштине ће наредити прозивање или пребројавање 
одборника. 

 
Члан 103. 

 Пре преласка на утврђивање дневног реда, 
усваја се извод из записника са претходне седнице.  
 О примедбама на извод из записника 
Скупштина одлучује без претреса. 
 

Члан 104. 
 Дневни ред утврђује Скупштина. 
 Одборници, Одборничке групе, Општинско 
веће, 1/3 одборника и радно тело Скупштине, могу 
предлагати измене и допуне предлога дневног реда. 
Предлози се достављају председнику Скупштине у 
писаној форми са образложењем, најкасније 48 сати пре 
почетка седнице. 
 Општинско веће и најмање 1/3 одборника могу, 
на самој седници предлагати, да се у дневни ред унесу и 
друга питања и предлози за које они сматрају да су 
хитна. Предлагачи су дужни да хитност разматрања 
образложе. 

 Ако је предлагач одборничка група, односно 1/3 
одборника, у предлогу мора бити назначен један 
представник предлагача. Ако то није учињено, сматра се 
да је представник предлагача председник одборничке 
групе, односно први потписани одборник.  
 О предлозима за измене и допуне предложеног 
дневног реда не води се расправа. 
 Одборници се посебно изјашњавају, прво, о 
сваком предлогу за измену и допуну предложеног 
дневног реда, а затим о предложеном дневном реду у 
целини. 
 Дневни ред се утврђује већином гласова 
присутних одборника. 

Предлог за повлачење поједине тачке дневног 
реда, може поднети само њен предлагач.  
 Нове тачке које су унете у дневни ред на основу 
предлога за допуну дневног реда, увршћују се у дневни 
ред по редоследу предлагања, после задње тачке дневног 
реда, осим ако је предлагач предложио други редослед 
разматрања, о чему се Скупштина изјашњава без 
претреса и ако је овим пословником другачије одређено. 
 Председник скупштине може, у току 
утврђивања дневног и у току седнице, ради ефикаснијег 
и рационалнијег рада предложити Скупштини спајање 
тачака дневног реда, о чему одлучује Скупштина, ради 
заједничког претреса ако су решења у њима међусобно 
повезана, с тим што се одлучивање о сваком предлогу 
обавља посебно. 
 Скупштина може, у току седнице, без расправе, 
извршити измене у редоследу разматрања појединих 
тачака дневног реда, на предлог председника Скупштине 
сваког одборника и Општинског већа. 
 

Члан 105. 
 После усвајања дневног реда прелази се на 
расправу о појединим питањима по утврђеном редоследу.  

На почетку расправе сваке тачке дневног реда 
предлагач, односно представник предлагача може 
образложити предлог или дати допунска објашњења. 

Скупштина може одлучити да се расправа води 
у начелу и у појединостима. 
 Свако питање се расправља док о њему има 
пријављених говорника. 
 Када се закључи расправа о поједином питању, 
не може се поново отварати. 
 

Члан 106. 
 На седници Скупштине има право да говори 
сваки одборник, Председник општине, представник 
предлагача, чланови Општинског већа и друга лица која 
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председник Скупштине позове, а чија имена председник 
Скупштине саопштава на почетку седнице. 
 Председник Скупштине, када преседава 
седницом Скупштине, а жели да учествује у расправи, 
препушта председавање Скупштине заменику 
председника Скупштине. 
 На исти начин председник Скупштине 
остварује право на реплику. 

Када се разматрају питања из делокруга сталних 
радних тела, право имају да говоре и чланови који нису 
одборници.  
 Скупштина  може одлучити да о одређеним 
питањима саслуша и представнике појединих предузећа, 
органа, организација и грађане. 
 

Члан 107. 
 Пријава за реч подноси се председнику чим 
расправа почне и може се подносити све до њеног 
закључења. 

Нико не сме прићи говорници док му 
председник Скупштине то не дозволи.  
 Председник даје говорницима реч по реду 
пријаве. 
 Председник може и преко реда дати реч 
представнику предлагача и секретару Скупштине, ради 
објашњења или измена и допуна предлога, односно 
процедуралних објашњења у вези са применом овог 
пословника. 
 Када председник оцени да ће расправа о 
појединим питањима дуже трајати или када је пријављен 
већи број говорника, може предложити да се ограничи 
трајање говора сваког учесника у расправи (сем 
предлагача и известиоца) и да сваки учесник у расправи 
о том питању говори само једанпут. 
 Ограничења трајања говора може предложити 
сваки одборник. 
 О предлогу за ограничење трајања говора 
одлучује Скупштина, већином гласова присутних 
одборника. 
 Када је трајање говора ограничено, председник 
ће у случају прекорачења одређеног времена опоменути 
говорника да је време протекло, а ако овај у току 
наредног минута не заврши говор, одузима му реч. 
 

Члан 108. 
 Говорник може да добије реч по други пут по 
истом питању, само ако то питање које је на дневном 
реду, по оцени председника Скупштине, није довољно 
расправљено. 
 Председник одборничке групе који жели да 
изнесе став те групе о питању које је на дневном реду, 
има право да добије реч преко реда, с тим што не може 
говорити дуже од времена одређеног за излагање, ако је 
то време ограничено, односно више од два пута о истом 
питању. 
 

Члан 109. 
Уколико се говорник у свом излагању на 

седници Скупштине, увредљиво изрази о одборнику, 
односно другом позваном лицу на седници, на расној, 
верској, националној или родној основи, или на други 
начин увреди његов углед и достојанство наводећи 
његово име и презиме или функцију, или говори о 
стварима које се односе на његов приватни живот или 
приватни живот чланова његове породице, одборник, 
односно друго позвано лице на кога се излагање односи, 
има право на реплику.  

Уколико се увредљиви изрази односе на 
одборничку групу, односно политичку странку чији 
одборници чине неку од одборничких група, у смислу 
става 2. овог члана, у име одборничке групе право на 
реплику има председник одборничке групе.  

Постојање основа за реплику цени председник 
Скупштине.  

Уколико председник Скупштине процени 
постојање основа за реплику, лицима из става 1. и 2. овог 
члана даје реч чим је затраже.  

Реплика не може трајати дуже од три минута.  
Није дозвољена реплика на реплику.  
 

Члан 110. 
Уколико одборник, председник одборничке 

групе, односно друго позвано лице при коришћењу права 
на реплику, увреди одборника, друго позвано лице или 
одборничку групу на начин утврђен чланом 109. овог 
пословника, председник Скупштине ће га опоменути, а 
уколико након опомене настави са повредама из члана 
109. овог пословника, председник Скупштине ће му 
одузети реч.  

Одборник, председник одборничке групе, 
односно друго позвано лице на које се увреда из става 1. 
овог члана односи има право на реплику у складу са 
одредбама овог пословника.  

 
Члан 111. 

Одборнику који затражи да говори о повреди 
овог пословника, председник даје реч чим је затражи.  

Образложење повреде овог пословника не може 
трајати дуже од три минута.  

Одборник који је затражио да говори о повреди 
Пословника обавезан је да пре образложења повреде, 
наведе члан овог пословника који је по његовом 
мишљењу повређен.  

Ако одборник пре почетка образложења не 
наведе члан овог пословника који је по његовом 
мишљењу повређен, председник је дужан да га опомене.  

Ако и после изречене опомене одборник 
настави да говори чинећи повреде из става 4. овог члана 
председник Скупштине ће му одузети реч.  

Председник Скупштине је дужан дати 
објашњење поводом изречене примедбе.  

Ако одборник не буде задовољан датим 
објашњењем, председник Скупштине, одмах позива 
одборнике да одлуче о изреченој повреди наведеног 
члана овог пословника.  

На одборника који затражи да говори по 
пословнику, односе се све одредбе овог члана 
пословника.  

 
Члан 112. 

 Говорник може говорити само о питању које је 
на дневном реду. 
 Ако се говорник удаљи од дневног реда, 
председник ће га опоменути и позвати да се држи 
дневног реда. Уколико одборник настави да говори, 
председник ће му одузети реч. 
 Говорника може прекинути или опоменути на 
ред само председник Скупштине. 
 Није дозвољено ни ометање говорника 
добацивањем и коментарисањем излагања, као и сваки 
други поступак који спречава слободу говора. 
 Председник Скупштине је дужан да се брине да 
говорник не буде ометан у свом излагању. 

 
4. Одлучивање 

 
Члан 113. 

  Скупштина о сваком предлогу који је стављен 
на дневни ред седнице одлучује после расправе, сем у 
случајевима у којима је овим пословником одређено да 
се одлучује без расправе. 
 Председник може предложити да Скупштина 
закључи претрес и пре него што је исцрпљена дискусија 
пријављених говорника, ако сматра да је питање довољно 



26.  септембра 2008                  „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                   БРОЈ 10                            140 
 
разјашњено. Такав предлог може поднети и сваки 
одборник. О овом предлогу гласа се без претреса. 
 Пре или после расправе, Скупштина може да 
одлучи да се поједино питање скине са дневног реда, или 
да се врати одговарајућем радном телу или обрађивачу 
нацрта акта, на даље проучавање и допуну.   
 

Члан 114. 
 После закључења расправе прелази се на 
гласање о предлогу. О предлогу се гласа у целини. Ако је 
стављен амандман, прво се одлучује о амандману, а 
затим о предлогу у целини. 
 

Члан 115. 
 Скупштина одлучује већином гласова 
присутних одборника. 
 Већина гласова укупног броја одборника 
потребна је у случајевима предвиђеним законом и 
Статутом. 

 
Члан 116. 

 Гласање на седници Скупштине је јавно. 
 Одборници гласају изјашњавањем за предлог 
или против предлога или се уздржавају од гласања. 
 Гласање се врши дизањем руке. 
 Председник позива да се изјасне одборници 
који гласају «за», затим они који гласају «против» и 
најзад, одборници који су уздржани.  
 Уколико се «за» предлог не изјасни довољан 
број одборника, сматра се да је предлог одбијен. 

 
Члан 117. 

 Скупштина може, поред случајева предвиђених 
законом, одлучити да гласање буде тајно, на предлог 
најмање три одборника.  
 Тајно гласање врши се гласaчким листићима 
који су исте величине, облика и боје и оверени печатом 
Скупштине, заокруживањем "за" или "против", односно 
заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 

 Одборнику се уручује гласачки листић тако 
што, пошто је претходно прозван, прилази столу 
председника Скупштине. Председник Скупштине 
уручује одборнику гласачки листић, а секретар 
Скупштине, означава код имена и презимена одборника у 
списку да му је гласачки листић уручен.  
 Неважећи се сматра гласачки листић који није 
попуњен, затим онај који је тако попуњен да се не може 
са сигурношћу утврдити за кога је одборник гласао, као и 
онај на коме је заокружен већи број канидата.  
 

Члан 118. 
 Тајним гласањем руководи председник, а 
помажу му секретар Скупштине и по један, најмлађи 
присутни одборник са две изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких места.  

У случају да изборне листе имају исти број 
одборничких места, одборник ће бити са изборне листе 
која је добила већи број гласова на изборима. 

По утврђивању резултата гласања, председник, 
односно лице које председава седницом, подноси 
Скупштини извештај о резултатима гласања. 

Извештај о резултатима гласања садржи: број 
употребљених гласачких листића, број гласачких листића 
који су убачени у гласачку кутију, број неважећих 
гласачких листића, број важећих гласачких листића и 
укупан број гласова који је добио сваки кандидат. 

   
5. Одржавање реда на седници 

 
Члан 119. 

 О реду на седници Скупштине стара се 
председник Скупштинe. 

 За повреду реда на седници  могу да се изрекну: 
опомена, одузимање речи и удаљење са седнице. 
 Опомену и одузимање речи изриче председник 
Скупштине. 
 Удаљење са седнице изриче Скупштина без 
расправе, на предлог председника или три одборника. 

 
Члан 120. 

 Опомена се изриче одборнику:  
 - који говори пре него што је затражио и добио 
реч, 
 - који и поред упозорења председника говори о 
питању које није на дневном реду, 
 - ако прекида говорника у излагању или 
добацује, односно омета говорника или на други начин 
омета слободу говора, 
 - ако износи чињенице и оцене које се односе на 
приватан живот других лица, 
 - ако употребљава псовке или увредљиве изразе 
и 
 - ако на други начин поступцима нарушава ред 
на седници или поступа противно одредбама овог 
пословника. 

 
Члан 121. 

 Мера одузимања речи изриче се одборнику који 
својим говором нарушава ред на седници или се не 
придржава одредби овог пословника, а већ је на тој 
седници опоменут на придржавање реда и одредби овог 
пословника. 
 Изречена мера одузимања речи уноси се у 
записник. 

Члан 122. 
 Мера удаљења са седнице изриче се одборнику 
који и после изрeчене мере опомене, односно мере 
одузимањa речи омета или спречава рад на седници или 
на седници вређа Скупштину, одборнике и остала лица 
која учествују у раду Скупштине или употребљава изразе 
који нису у складу са достојанством Скупштине. 
 Одборник може да буде удаљен само са седнице 
на којој је нарушавао ред. 
 Изречена мера удаљења уноси се у записник. 
 Одборник коме је изречена мера удаљења са 
седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се 
седница одржава. 
 Уколико одборник одбије да се удаљи из сале, 
председник Скупштине ће наложити служби овлашћеној 
за одржавање реда у згради Скупштине, да тог одборника 
удаљи из сале у којој се одржава седница и одредити 
паузу до извршења мере удаљења. 
 Одборник коме је изречена мера удаљења са 
седнице сматра се неоправдано одсутним. 

 
Члан 123. 

 Ако председник Скупштине не може да одржи 
ред на седници, одредиће кратак прекид седнице. 

 
Члан 124. 

 Мере које је изрекао председник Скупштине 
примењују се док траје претрес по тачци дневног реда у 
току кога су изречене, а мера коју изрекне Скупштина 
примењују се за седницу на којој је изречена. 

 
Члан 125. 

 Одредбе овог пословника о реду на седници 
Скупштине примењују се и на све друге учеснике на 
седници, поред одборника, а сходно се примењују и на 
седницама радних тела Скупштине. 
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6. Одлагање, прекидање и закључење седнице 
 

Члан 126. 
 Уколико се пре почетка, односно отварања 
седнице, на основу службене евиденције утврди да не 
постоји довољан број одборника за рад седнице, 
председник ће то присутним одборницима саопштити и 
одложити одржавање седнице за одређен дан и час са 
истим предлогом дневног реда, о чему се писмено 
обавештавају одборници. 
 Одложена седница Скупштине се мора одржати 
најкасније у року од 7 дана од њеног одлагања. 
 У свим осталим случајевима о одлагању 
седнице одлучује Скупштина. 
 

Члан 127. 
 Ако се у току седнице констатује да не постоји 
већина за одлучивање, председник Скупштине прекида 
рад Скупштине, ако није могуће обезбедити већину за 
одлучивање. 
 Када услед обимности дневног реда или из 
других разлога не може да се заврши претрес по свим 
тачкама у заказан дан, Скупштина може одлучити да се 
седница прекине. 
 Прекид седнице може бити и ради кратког 
одмора, договора одброничких група о неком спорном 
питању, допуни материјала о питању о коме се 
расправља и сл. 
 У случајевима из става 1. 2. и 3. овог члана, 
председник Скупштине обавештава одборнике о 
наставку седнице. 

Прекинута седница Скупштине се мора 
одржати најкасније у року од 3 дана од дана њеног 
прекида, односно чим престану разлози који су довели до 
њеног прекида. 
  

Члан 128. 
 Председник Скупштине може одредити паузу у 
току седнице Скупштине да би се извршиле потребне 
консултације или прибавило мишљење. 
 Председник Скупштине прекида рад 
Скупштине и у другим случајевима, ако то Скупштина 
закључи, на предлог одборника или одборничке групе. 
 

Члан 129. 
 Када се обави разматрање свих тачака дневног 
реда и одлучивање по њима, председник Скупштине 
закључује седницу Скупштине. 
 

7. Записник о раду седнице 
 

Члан 130. 
 Седнице Скупштине записују се на аудио-
снимцима, са којих се израђују записници, који се чувају 
у документационој основи седнице. 
 У записник се обавезно уноси: време и место 
одржавања седнице, имена председавајућег и 
записничара, имена оправдано и неоправдано одсутних 
одборника, имена лица која су присуствовала седници, 
по позиву и као гости, кратак ток седнице са назнаком 
питања о којима се расправљало и одлучивало и имена 
говорника, резултат гласања о појединим питањима, 
назив одлука и закључака донетих на седници. 
 Председник може формулисати поједине 
закључке који се уносе у записник. Исто то право има и 
сваки говорник у погледу формулације својих предлога и 
мишљења. 
 Оригинал записника чува се у документацији 
Скупштине и доступан је одборницима на увид, а извод 
из записника доставља се одборницима уз позив за 
наредну седницу. 

 О вођењу записника стара се секретар 
Скупштине. 

 
Члан 131. 

 Записник и извод из записника потписује 
председник Скупштине и записничар. 
 

Члан 132. 
 Аудио снимци седница Скупштине могу се, по 
захтеву шефова одборничких група, у електронском 
облику доставити одборничкој групи, а представницима 
средстава јавног информисања само по писаном 
одобрењу председника Скупштине. 
 

8. Свечана седница 
 

Члан 133. 
 Председник Скупштине може сазвати свечану 
седницу Скупштине, поводом доделе јавних признања, 
значајних јубилеја, остваривањa сарадње са другим 
општинама и градовима у земљи и иностранству, и у 
другим случајевима када то процени председник. 

Свечану седницу сазива председник Скупштине 
поводом 6. маја-празника општине. 

Седница Скупштине сазвана поводом 6. маја је 
свечаног и протоколарног карактера. 

Свечана седница одржава се у сали Скупштине 
општине или на другом прикладном месту које одговара 
свечарском поводу њеног одржавања. 

 
Члан 134. 

 Свечану седницу сазива и њоме руководи 
председник Скупштине, а у његовом одсуству заменик 
председника. 
 Позив за свечану седницу садржи, поред места 
и времена одржавања, и повод, односно разлог 
одржавања. 

 
Члан 135. 

 На свечаној седници не води се записник, нити 
се снима њен ток, уколико то председник Скупштине 
изричито не захтева. 

За одржавање свечане седнице Скупштине није 
потребно присуство већине од укупног броја одборника. 

На свечаној седници не отвара се расправа.  
На свечаној седници, поред председника 

Скупштине, односно Председника општине који уручују 
признања и награде, могу говорити лауреати, односно 
добитници признања и награда за годину у којој им се 
признање и награда додељује, као и истакнути гости који 
желе да се обрате одборницима и позваним гостима. 
 

VIII – ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И 
ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ 

 
1. Акта која доноси Скупштина 

 
Члан 136. 

Скупштина доноси одлуку, програм, пословник, 
решење, закључак, препоруку и даје аутентично 
тумачење аката које доноси.  

Радна тела доносе решења и закључке. 
 

Члан 137. 
Акта Скупштине израђују се одмах после 

седнице, у складу са оригиналом записника о раду на 
седници на којој су донета. 

Акта Скупштине потписује председник 
Скупштине, а акта радног тела Скупштине председник 
радног тела. 
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Одлуке и друга општа акта Скупштине, као и 
друга акта за која Скупштина одлучи, објављују се у 
"Службеном листу општине Бор". 

О чувању и објављивању аката Скупштине 
стара се секретар Скупштине. 

 
2. Поступак за доношење општих аката 

 
Члан 138. 

Право предлагања одлука и других општих 
аката имају Општинско веће, радно тело Скупштине, 
одборници или одборничка група, 1/3 одборника и 
грађани путем грађанске иницијативе, у складу са 
законом и статутом. 

Предлог општег акта подноси се у облику у 
коме се доноси и мора бити образложен. 

Образложење мора да садржи правни основ за 
доношење општег акта, циљ доношења општег акта и 
процену износа потребних средстава за спровођење 
општег акта. 

Ако се предлаже пропис о изменама и допунама 
важећег прописа, образложење предлога мора да садржи 
и преглед прописа који се мењају, односно допуњују. 

 
Члан 139. 

Предлог општег акта упућује се председнику 
Скупштине, који га доставља надлежном радном телу и 
Општинском већу, ако оно није предлагач, ради давања 
мишљења, осим у ситуацији кад нису образована радна 
тела, односно није изабрано Општинско веће. 

Општинско веће и надлежно радно тело, дужни 
су да доставе своје мишљење најкасније 7 дана пре дана 
одржавања седнице Скупштине на којој се расправља о 
предлогу општег акта. 

Уколико Општинско веће и надлежно радно 
тело не доставе своја мишљења у року из става 2. овог 
члана, предлог општег акта ће се разматрати и о њему 
одлучивати на Скупштини и без мишљења. 

Ни о једном предлогу одлуке који повлачи 
исплату из буџета Општине, не може се расправљати и 
одлучивати ако му није приложен извештај надлежног 
радног тела Скупштине и Општинског већа о томе 
колико и одакле ће бити обезбеђена средства и како ће се 
одлука одразити на буџет Општине. 

 
Члан 140. 

Надлежно радно тело у свом извештају може да 
предложи Скупштини да прихвати предлог општег акта у 
целини или да донесе општи акт у тексту измењеном, 
делом или у целини, у односу на текст који је предлагач 
поднео, или да предложи Скупштини да предлог општег 
акта не прихвати. 

 
Члан 141. 

О предлогу општег акта, који је стављен на 
дневни ред седнице Скупштине води се претрес, осим у 
случајевима у којима је овим пословником одређено да 
се одлучује без претреса. 

 
Члан 142. 

Предлагач општег акта, односно његов 
представник, може на почетку претреса да изложи 
допунско образложење предлога и да учествује у 
претресу све до његовог закључења, да даје објашњења и 
износи своје мишљење. 

На самој седници Скупштине могу се 
предлагати и усвајати само радни закључци и правно-
техничке корекције текста предложених аката који 
морају бити јасно и прецизно формулисани и 
образложени од стране предлагача. 

 
 

Члан 143. 
Предлагач општег акта има право да повуче 

предлог акта све до закључења претреса на седници 
Скупштине. 

 
Члан 144. 

После закључења претреса прелази се на 
гласање о предлогу општег акта у целини. Ако је поднет 
амандман, прво се одлучује о амандману, а затим о 
предлогу општег акта у целини. 

 
3. Амандман 

 
Члан 145. 

Предлог за измену и допуну предлога општег 
акта подноси се у облику амандмана. 

Амандман може да поднесе овлашћени 
предлагач општег акта. 

 
Члан 146. 

Амандман се подноси у писаном облику и мора 
бити образложен. 

Амандман садржи: назив предлога општег акта 
на који се подноси, текст измена, односно допуна које се 
предлажу, образложење и назив подносиоца амандмана. 

 
Члан 147. 

Амандман се подноси најкасније 48 сата пре 
заказаног почетка седнице Скупштине на којој се 
разматра општи акт на који се амандман подноси. 

Изузетно, амандман може да се поднесе до 
почетка седнице, уколико се подноси на општи акт који 
се доноси по хитном поступку и ако је седница 
Скупштине сазвана у краћем року од рока из члана 97. 
став 3. овог пословника. 

Предлагач општег акта може да поднесе 
амандман све до закључења претреса о том акту. 

На предлог Статута, програма развоја Општине, 
генералног плана и буџета, амандмани се подносе 
најкасније 72 сата пре заказаног почетка седнице 
Скупштине. 

Неблаговремени амандман не може бити 
предмет расправе на седници Скупштине. 

Подносилац амандмана може да повуче 
амандман све до закључења претреса на седници 
Скупштине. 

Члан 148. 
Амандман се подноси председнику Скупштине, 

који га доставља предлагачу и надлежном радном телу 
ради давања мишљења.  

Предлагач и надлежно радно тело, дужни су да 
пре седнице Скупштине размотре амандмане и предложе 
Скупштини прихватање или одбијање сваког амандмана 
посебно. 

Уколико предлагач и надлежно радно тело не 
размотре амандмане пре седнице Скупштине и не 
предложе Скупштини прихватање или одбијање сваког 
амандмана посебно о амандманима ће се расправљати и о 
њима ће се одлучивати на Скупштини и без мишљења. 
 

Члан 149. 
Амандман који је поднео предлагач општег акта 

као и амандман са којим се сагласио предлагач општег 
акта постају саставни део предлога општег акта, и о 
њима Скупштина посебно не одлучује. 

Ако се предлагач општег акта не сложи са 
формулацијом поднетог амандмана, предложиће нову 
формулацију. 

Ако подносилац амандмана прихвати нову 
формулацију, амандман постаје саставни део предлога 
општег акта. 
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Скупштина посебно одлучује о сваком 
амандману који предлагач општег акта није предложио 
да се прихвати. 

 
Члан 150. 

Скупштина прво одлучује о поднетим 
амандманима по редоследу чланова општег акта на које 
се односе.  

Ако је поднето више амандмана на исти члан 
општег акта, прво се одлучује о амандману којим се 
предлаже брисање тог члана, а затим о амандману којим 
се предлаже измена целог члана. 

 
4. Хитан поступак 

Члан 151. 
Акт се може, изузетно, донети и по хитном 

поступку.  
По хитном поступку може да се донесе само акт 

којим се уређују питања и односи настали ради 
спровођења закона или услед околности које нису могле 
да се предвиде, а недоношење акта по хитном поступку 
могло би да проузрокује штетне последице по живот и 
здравље људи и рад органа и организација.  

Предлагач акта је дужан да, у писаном 
образложењу предлога акта, наведе разлоге или 
последице које би настале због недоношења овог акта по 
хитном поступку.  

 
Члан 152. 

Предлог акта за чије се доношење предлаже 
хитни поступак може се ставити на дневни ред седнице 
Скупштине ако је поднет најкасније до утврђивања 
дневног реда те седнице. 
 

Члан 153. 
Предлог акта за чије се доношење предлаже 
хитан поступак Скупштини могу поднети 

Општинско веће или 1/3 одборника.  
Предлог се подноси председнику Скупштине у 

писаној форми, са образложењем. 
Скупштина одмах одлучује о томе да ли 

предлог прихвата.  
Ако Скупштина прихвати предлог да се акт 

донесе по хитном поступку, тај предлог постаје прва 
тачка дневног реда.  

 
Члан 154. 

Предлог акта који је Скупштина прихватила да 
донесе по хитном поступку не разматрају надлежни 
одбори.  

О предлогу акта посебно се изјашњава 
Општинско веће, у писаној или усменој форми, уколико 
он није предлагач акта.  

Уколико се предлогом умањују приходи буџета 
или се захватају средства која буџетом нису планирана, о 
томе се посебно изјашњавају Општинско веће и начелник 
управе надлежне за послове финансија, у писаној или 
усменој форми.  

Амандман на предлог акта који се доноси по 
хитном поступку може бити дат у писаној или усменој 
форми до закључивања расправе по тој тачки дневног 
реда.  

 
5. Поступак за доношење појединачних аката 

 
Члан 155. 

Поступак за доношење појединачног акта 
покреће се подношењем предлога појединачног акта. 

О предлозима појединачних аката води се 
претрес. 

На поступак доношења појединачног акта 
примењују се одредбе овог пословника које се односе на 
поступак за доношење општих аката. 
 

6. Поступак за доношење аката која се износе на 
зборове грађана 

 
Члан 156. 

Скупштина може да одлучи да поједине одлуке 
и друга општа акта изнесе на расправу на зборове 
грађана, ради прибављања мишљења. 

У случају из става 1 овог члана, Скупштина 
предлог одлуке или другог општег акта утврђује као 
нацрт и одређује своје представнике који су дужни да 
присуствују зборовима грађана. 

Рок за разматрање општих аката на зборовима 
грађана не може бити краћи од 15 дана од дана 
достављања. 

Члан 157. 
Након разматрања општег акта на зборовима 

грађана, Општинско веће, односно други предлагач 
припрема извештај о резултатима разматрања нацрта 
општег акта и заузима ставове о изнетим примедбама и 
предлозима. На основу резултата разматрања на 
зборовима грађана и заузетих ставова, Општинско веће, 
односно други предлагач доставља Скупштини извештај 
и предлог акта на разматрање и доношење. 

 
7. Поступак давања аутентичног тумачења  

општег акта 
 

Члан 158. 
Захтев за давање аутентичног тумачења општег 

акта може да поднесе свако заинтересовано лице. 
Ако Комисија за прописе оцени да је захтев за 

давање аутентичног тумачења оправдан, задужује 
Општинску управу, односно службу, да сачини предлог 
тумачења и доставља га Скупштини, а ако оцени да 
захтев није оправдан извештава Скупштину која о томе 
одлучује. 

 
Члан 159. 

У погледу поступка за давање аутентичног 
тумачења сходно се примењују одредбе овог пословника, 
које се односе на поступак доношења општих аката. 
 

IX – ПОСТУПАК ЗА РАСПИСИВАЊЕ 
ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА 

 
Члан 160. 

 Скупштина може одлучити да поједина питања 
из свог делокруга изнесе на референдум, а дужна је да га 
распише у случајевима утврђеним законом и Статутом 
општине. 
 Референдум за целу територију општине може 
да се распише на предлог Општинског већа или једне 
трећине од укупног броја одборника, а обавезно се 
расписује на захтев 10 % бирача у Општини. 
  

За део територије Општине референдум може 
да се распише на предлог једне трећине од укупног броја 
одборника или Општинског већа, а обавезно се расписује 
на захтев 10 % бирача са дела територије Општине за 
коју се тражи расписивање референдума. 
 

Члан 161. 
 Референдум се може расписати као претходни, 
односно пре доношења неког акта, и као накнадни, 
односно након доношења акта из делокруга Скупштине. 
 О расписивању референдума Скупштина 
доноси одлуку која садржи: назначење територије за коју 
се референдум расписује, питање о коме се грађани 
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изјашњавају, датум спровођења референдума и време 
одређено за изјашњавање на референдуму.  
 Одлука о расписивању референдума објављује 
се у службеном гласилу. 
 Истовремено са доношењем одлуке о 
расписивању референдума, Скупштина образује 
комисију за спровођење референдума, у складу са 
законом. 

 
X – РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ 
РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ 

СТАЊА 
 

Члан 162. 
 Одредбе овог пословника примењују се у раду 
Скупштине у случају непосредне ратне опасности, у рату 
и у случају другог ванредног стања, ако одредбама овог 
поглавља или другим општим актима Скупштине није 
другачије одређено. 

 
Члан 163. 

 Председник Скупштине у случају непосредне 
ратне опасности, ратног или ванредног стања: 
 - одређује време и место одржавања седнице 
Скупштине, 
 - одлучује о начину позивања одборника на 
седнице и начину и роковима достављања материјала за 
те седнице, 
 - може, по потреби, одредити посебан начин 
вођења записника са седнице Скупштине, 
 - може одредити да се предлози одлука и других 
општих аката, као и други материјали не стављају на 
располагање средствима јавног информисања, док 
Скупштина другачије не одлучи. 

 
Члан 164. 

 У случају непосредне ратне опасности, за време 
ратног или ванредног стања предлоге одлука и других 
општих аката Скупштина разматра без претходног 
разматрања у надлежним радним телима. 
 О овим актима овлашћени предлагач даје 
мишљење на самој седници Скупштине. 
 

Члан 165. 
 Одборници су дужни да, у случају непосредне 
ратне опасности, ратног или ванредног стања, 
извештавају секретара Скупштине о свакој промени 
пребивалишта или боравишта. 
 

XI – ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 166. 
  

Рад Скупштине доступан је јавности. 
 

Члан 167. 
Представници средстава јавног информисања 

имају право да присуствују седницама Скупштине и 
њених радних тела ради обавештавања јавности о 
њиховом раду. 

 
Члан 168. 

Седници Скупштине имају право да 
присуствују и грађани, осим када се седница држи без 
присуства јавности. 

Председник Скупштине може ограничити 
укупан број грађана који може да присуствује седници, 
ако је то потребно ради обезбеђивања несметаног тока 
седнице. 

 
 
 

Члан 169. 
Скупштина и њена радна тела, на образложени 

предлог председника Скупштине, сталног радног тела, 
Општинског већа или најмање пет одборника, изузетно 
могу ограничити или искључити јавност из свог рада, у 
складу са законом. 

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина 
одлучује без расправе. 

 
Члан 170. 

Представницима средстава јавног информисања 
стављају се на располагање предлози одлука, других 
прописа и општих аката, као и информативни и 
документациони материјали о питањима из рада 
Скупштине и њених радних тела. 

Представницима средстава јавног информисања 
обезбеђују се потребни услови за праћење рада на 
седницама Скупштине и њених радних тела. 

 
Члан 171. 

Радио-станице и телевизијске станице могу 
преносити ток седнице Скупштине, уколико Скупштина 
друкчије не одлучи, у складу са чланом 169. овог 
пословника. 

 
Члан 172. 

Скупштина може да изда службено саопштење 
за средства јавног информисања. 

Текст службеног саопштења саставља надлежна 
служба Општинске управе, а одобрава председник 
Скупштине или лице које он овласти. 

Конференцију за штампу, у вези са питањима 
која разматра Скупштина, може да одржи председник и 
заменик председника Скупштине, а председник радног 
тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног 
тела. 
 

XII - ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ  И ПРОМЕНА  
 

Члан 173. 
Аутентично тумачење Пословника доноси 

Скупштина општине, на предлог Комисије за прописе 
Скупштине.  

Предлог за доношење и промену Пословника 
може поднети Општинско веће, најмање трећина 
одборника или одборничка група.  

О предлогу се отвара расправа. 
О предлогу се одлучује јавним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 
Кад Скупштина одлучи да се приступи 

доношењу, односно промени Пословника, актом о 
прихватању предлога за доношење, односно промену 
пословника одређује начин и поступак доношења, 
односно промене пословника, одређује радно тело или 
именује комисију за израду нацрта пословника, коју чине 
представници одборничких група у Скупштини. 

Председник Комисије из става 5 овог члана је 
председник Скупштине. 

Секретар Скупштине је стални члан Комисије. 
Комисија припрема предлог пословника и 

доставља га Општинском већу као овлашћеном 
предлагачу. 

Скупштина доноси, односно врши промену 
пословника већином гласова од укупног броја одборника. 

 
XIII– ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 174. 

 Даном ступања на снагу овог пословника 
престаје да важи Пословник о раду Скупштине општине 
Бор (''Службени лист општина'', бр. 8/04 и 15/05).  
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Члан 175. 
 Овај пословник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 110-33/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године 
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

                                                       
                                      ПРЕДСЕДНИК,  

      
                             др Предраг Балашевић с.р 
 

174 
На основу члана 38. став 4. и члана 45. став 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној 26. септембра 2008. године, донела 
је 

О Д Л У К У  
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
Члан 1. 

 Председник Скупштине општине др Предраг 
Балашевић и члан Општинског већа Драган Стрилић  (у 
даљем тексту: изабрана лица) су на сталном раду у 
Скупштини општине Бор и Општинском већу Општине 
Бор (у даљем тексту: Скупштина). 
 Права по основу става 1. овог члана изабрана 
лица остварују у Скупштини. 

 
Члан 2. 

 Административно-мандатна комисија одлучује 
о правима изабраних лица из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 Права из ове одлуке изабрана лица остварују од 
дана избора на функцију. 
 

Члан 4.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 016-11/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

                          ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

175 
На основу члана 4. и 12. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор на 
седници одржаној 26. септембра 2008. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ 

БОР 
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Центра за културу 

општине Бор (''Службени лист општина'', број: 5/92 и 
11/94) члан 7. мења се и гласи:  

 
''Члан 7. 

 Управни одбор Центра за културу има седам 
чланова, од којих су два из реда запослених. 
 Председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава Скупштина општине Бор. 
 Представници запослених предлажу се на начин 
утврђен Статутом Центра за културу. 
 Мандат чланова Управног одбора траје 4 године 
и могу бити поново именовани.'' 

 
Члан 2. 

 Члан 10. мења се и гласи: 
''Члан 10. 

 Надзорни одбор Центра за културу има три 
члана од којих је један из реда запослених. 
 Председника и чланове Надзорног одбора 
именује и разрешава Скупштина општине Бор. 
 Представник запослених предлаже се на начин 
утврђен Статутом Центра за културу. 
 Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 
године и могу бити поново именовани.'' 
 

Члан 3. 
 Центар за културу дужан је да усклади свој 
Статут са овом одлуком у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
  
Број: 022-263/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године 

    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                       

                                   ПРЕДСЕДНИК,  
      
                             др Предраг Балашевић с.р 
 
 

176 
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 26. септембра 2008. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА  ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о накнадама одборника Скупштине 
општине Бор (''Службени лист општина'' 11/2004) у 
члану 2. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
 ''Ако се у истом дану одржи више седница 
Скупштине општине, радних тела Скупштине општине 
или седница Скупштине општине и радног тела 
Скупштине општине, одборнику припада једна накнада 
за учешће у раду ових седница, која је за њега 
повољнија''. 

Члан 2. 
 У члану 3. после речи: ''Бор'' додају се речи: ''а 
на територији општине Бор''. 
 После става 1. додају се ставови 2. и 3. који 
гласе:  
 

''Дневница за службени пут у земљи и 
иностранству припада одборнику, председнику и 
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заменику председника радног тела, члану Општинског 
већа и члану радног тела које образује Општинско веће 
када по службеном задатку на основу путног налога, 
треба да обави одређени посао за органе Општине.  

Путни налог за службени пут потписује 
Председник Општине. '' 

 
Члан 3. 

 У члану 5. после става 1. додаје се став 2. који 
гласи: 
 

''Одлуку о употреби сопственог возила доноси 
Председник општине''. 

 
Члан 4. 

 Одредбе чланова 4., 5. и 6. Одлуке  о накнадама 
одборника Скупштине општине Бор сходно се 
примењују и на чланове Општинског већа. 

 
Члан 5. 

 После члана 6. додаје се нови члан 6а који 
гласи:  

''Члан 6а 
 Права на накнаде утврђена овом одлуком 
припадају одборницима од дана потврђивања до дана 
престанка мандата, а грађанима и члановима 
Општинског већа од дана избора до дана престанка 
функције''. 

 
Члан 6.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 120-21/2008-I  
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                         
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

177 
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 2. 
Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давањa у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини (''Службени лист општине Бор'', бр. 
1/08), Скупштина општине Бор на седници одржаној дана 
26. септембра 2008. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини 

 
I 

 Образује се Комисија за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини. 
 

II 
 Комисија се састоји од председника и шест 
чланова и то: 
 
 - председник Комисије 

1. Дејан Вељковић, 
 
- чланови комисије: 
1. Бранислав Јовановић, 
2. Бора Станковић, 

3. Весна Драгашановић-Кочовски, 
4. Милутин Стојановић, 
5. Чедомир Паулић, 
6. Велимир Грофуловић. 
 
Председник и чланови Комисије се именују на 

мандатни период од годину дана. 
 

III 
 Задатак Комисије из тачке I овог решења је 
прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење 
поступка јавне лицитације,вођење записника и давање 
предлога Одлуке о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини Председнику општине. 

 
IV 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 320-22/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године    
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
     

             ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
178 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника, заменика председника 

 и чланова Управног одбора ЈКП ''Водовод'' у Бору 
 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
ЈКП ''Водовод'' Бор: 
 
          - председник 

       Љубиша Младеновић;  
    - заменик председника 
      Бојан Ђорђијевски; 
 
    -  чланови: 

1. Никола Јовановић,  
2. Саша Вукадиновић, 
3. Синиша Сараковић, 
4. Хранислав Миловановић, 
5. Милан Кубуровић, 
6. Биљана Пауновић, 
7. Зоран Белчић. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број:023-69/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

     
             ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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179 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника, заменика председника и  
чланова Управног одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
ЈКП ''3. октобар'' Бор: 
 - председник 
             Драган Миловановић; 
 
          - заменик председника 
            Војка Јојић; 
          - чланови: 
            1.  Божо Лукић, 
            2.  Винко Мадановић, 
            3.  Дејан Милић, 
            4.  Властимир Ћосић. 
        

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-70/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

  
             ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 
 
 

180 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника, заменика председника и  
чланова Управног одбора ЈКП ''Топлана'' у Бору 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
ЈКП ''Топлана'' Бор: 
 
 - председник 
             Миланче Митовски; 
 
          - заменик председника 
             Бојан Дробњаковић; 
 
          - чланови: 
            1. Градимир Пајић, 
             2. Миодраг Кекић, 
             3. Милован Ступар, 
             4. Миле Петровић, 

5. Горан Дејановић, 
6. Драги Марковић, 
7. Светлана Јовановић. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 023-71/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 
 

  
181 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу 

Бора'' у Бору 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор: 
 
 - председник 
             Борислав Рајић; 
 
          - заменик председника 
             Драгослав Симовић; 
 
          - чланови: 
             1.  Небојша Јовановић, 
             2.  Радисав Проловић, 
             3.  Милан Михајловић, 
              4.  Драган Николић, 

 5.  Миомир Микић, 
  6.  Драгутин Дамњановић, 
  7.  Александар Милетић, 
  8.  Радмила Зајкесковић, 

 9. Мирјана Дукић, 
10. Јанко Ђорђевић. 

   
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-264/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                 
                           ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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182 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора ЈП ''Штампа, радио и 

филм'' у Бору 
 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
ЈП ''Штампа, радио и филм'' Бор: 
 
 - председник 
             Саша Мирковић, на лични захтев; 
  
          - заменик председника 
             Младен Думитрашковић; 
 
          - чланови: 
             1.  Надежда Пелениш Фајнишевић, 
             2.  Славиша Станковић, 
             3.  Родољупка Радосављевић, 
             4.  Добрила Филиповић, 

5.  Славиша Бугариновић, 
6. Бојана Трујић, 
7. Милољуб Милошевић. 

 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-195/2008-I  
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 

183 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника, заменика председника и 

чланова Управног одбора ЈП за стамбене услуге 
''Бор'' у Бору 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор: 
 
 - председник 

  Сава Милић; 
 
          - заменик председника 

  Петар Живковић; 

 
           - чланови: 
              1. Бобан Јовановић; 

  2. Славко Жункејевић; 
  3. Драган Јанкуцић; 
  4. Славко Вукосављевић, 
  5. Љиљана Илић, 
  6. Драгутин Мирчић, 
  7. Миодраг Рајић. 

                    
       II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
 

Број: 022-265/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
       

 
 
184 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
именовању председника, заменика председника 

 и чланова Управног одбора ЈКП ''Водовод'' у Бору 
 
I 

 У Управни одбор ЈКП ''Водовод'' Бор именују 
се: 
          - за председника 

        Љубиша Младеновић;  
 
    - за заменика председника 
       Горан Пауновић; 
 
    -  за чланове: 
1. Синиша Сараковић,  
2. Хранислав Миловановић, 
3. Бојан Ђорђијевски, 
4. Саша Перишић, 
5. Ненад Ивановић, 
6. Винко Јовановић, 
7. Петар Николић. 

 
Мандат именованима траје четири године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број:023-25/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
            ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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185  
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника, заменика председника и  
чланова Управног одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору 

 
I 

 У Управни одбор ЈКП ''3. октобар'' Бор 
именују се: 
 - за председника 
             Десимир Миљковић; 
 
          - за заменика председника 
             Винко Мадановић; 
 
          - за чланове: 
            1.  Зоран Живковић, 
            2.  Дејан Милић 
            3.  Властимир Ћосић, 
            4.  Властимир Балановић. 
        

Мандат именованима траје до истека мандата  
Управног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-72/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                            ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
              

 
186 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника, заменика председника и  
чланова Управног одбора ЈКП ''Топлана'' у Бору 

 
I 

 У Управни одбор ЈКП ''Топлана'' Бор именују 
се: 
 - за председника 
             Миланче Митовски; 
 
          - за заменика председника 
             Драган Јанкуцић; 
 
           - за чланове: 
             1. Миодраг Кекић, 
             2. Миле Петровић, 
             3. Слађана Шћопић, 

             4. Бојан Дробњаковић, 
5. Срђан Соринкановић, 
6. Миле Арсић, 
7. Ненад Пауновић. 

 
Мандат именованима траје четири године. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 023-26/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

187 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника, заменика председника и 

чланова Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу 
Бора'' у Бору 

 
I 

 У Управни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу 
Бора'' Бор именују се: 
 
 - за председника 
             Драгутин Дамњановић; 
 
          - за заменика председника 
             Мирослав Карабашевић; 
 
          - за чланове: 
             1.  Драгослав Симовић, 
             2.  Драган Николић, 
             3.  Миомир Микић, 
             4.  Александар Милетић, 

5.  Радмила Зајкесковић, 
 6.  Душица Адамовић, 
 7.  Добросав Јовановић, 
 8.  Перислав Јовановић, 

9.  Рудолф Стреховец, 
10. Боривоје Јовановић, 
11. Миланка Филиповски. 

   
Мандат именованима траје четири године. 

        
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
Број: 022-266/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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188 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника, заменика председника и 

чланова Управног одбора ЈП ''Штампа, радио и 
филм'' у Бору 

 
I 

 У Управни одбор ЈП ''Штампа, радио и 
филм'' Бор именују се: 
 
 - за председника 
             Добрица Ђурић, 
  
          - за заменика председника 
            Родољупка Радосављевић, 
 
          - за чланове: 
            1.  Славиша Станковић, 
             2.  Добрила Филиповић, 
             3.  Милојка Миливојевић, 
             4.  Ненад Лападатовић, 

5.  Славиша Бугариновић, 
6. Бојана Трујић, 
7. Милољуб Милошевић. 

 
Мандат именованима траје четири године. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-267/2008-I  
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                            ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

 
 
189 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора ЈП за стамбене услуге 

''Бор'' у Бору 
 
I 

 У Управни одбор ЈП за стамбене услуге ''Бор'' 
Бор именују се: 
 
 - за председника 

  Мирослав Марковић; 
 

          - за заменика председника 
 Крунислав Костадиновић; 
 

           - за чланове: 
            1. Славко Жункејевић, 

2. Драган Јанкуцић, 
3. Синиша Србуловић, 
4. Славољуб Сметановић, 
5. Милош Јовановић, 
6. Бранислав Димитријевић, 
7. Бобан Стојановски. 

 
            Мандат именованима траје четири године. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
Број: 022-197/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

     
               ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 
190 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног 

одбора ЈКП ''Водовод'' у Бору 
 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈКП ''Водовод'' у Бору: 
 
          1. Братислав Ђурић, председник; 
          2. Горица Николић, члан, 
          3. Горан Топаловић, члан. 

 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број:023-73/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

     
             ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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191 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног 

одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору 
 
 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈКП ''3.октобар''  у Бору: 

 
     1. Бранислава Мишић, председник; 
     2. Бобан Остојић, члан, 
     3. Љиљана Мијаковић, члан. 

        
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-74/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                  
                           ПРЕДСЕДНИК, 

                    др Предраг Балашевић 
 
 
 
 
 
192 

На основу члана 15. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 

 ЈКП ''Топлана'' у Бору 
 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈКП ''Топлана''  у Бору: 
 

     1. Владанка Михајловић, председник; 
             2. Јован Стојадиновић, члан. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-75/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

193 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног 

одбора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору 
 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора''  у Бору: 
 

1. Едита Перић, председник; 
2.  Драган Радосављевић, члан; 
3.  Дејан Ђокић, члан; 
4.  Зоран Марковић, члан; 
5.  Мира Алексић, члан. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-268/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР  
                            

           ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

194 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора ЈП ''Штампа, радио и филм'' у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈП ''Штампа, радио и филм'' у Бору: 

 
1. Катарина Недељковић, председник; 
2. Јасмина Петровић, члан, 
3. Исмет Хотњанин, члан. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-269/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

     
        ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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195 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора  ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору: 
        

1. Томислав Гаврић, председник; 
2. Зорка Југовић, члан, 
3. Јулијана Богдановић, члан. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-270/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
         ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
                

196 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора ЈКП ''Водовод'' у Бору 
 
I 

У Надзорни одбор ЈКП ''Водовод'' у Бору 
именују се: 
 
          1. Жељко Васковић, председник; 
          2. Горица Николић, члан, 

  3. Предраг Крачуновић, члан. 
 
 Мандат именованима траје четири године. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број:023-25/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

197 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор ЈКП ''3.октобар''  у Бору 
именују се: 

 
     1. Бранислава Мишић, председник; 
     2. Предраг Николић, члан, 

             3. Дејан Динић, члан. 
        

 Мандат именованима траје четири године. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-76/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 

198 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора  ЈКП ''Топлана'' у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор ЈКП ''Топлана''  у Бору 
именују се: 

     1. Владанка Михајловић, председник; 
             2. Слободан Мирошевић, члан, 

     3. Јасмина Дамњановић, члан. 
 

Мандат именованима траје четири године. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 023-49/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                              ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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199 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу 
Бора''  у Бору именују се: 
 

1.  Едита Перић, председник; 
2.  Дејан Ђокић, члан; 
3.  Зоран Марковић, члан; 
4.  Бобан Испировић, члан; 
5.  Дарко Дукић, члан. 
 
Мандат именованима траје четири године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-271/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
200 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора ЈП ''Штампа, радио и филм'' у Бору 
 
I 

У Надзорни одбор ЈП ''Штампа, радио и 
филм'' у Бору именују се: 

1. Катарина Недељковић, председник; 
2. Снежана Лападатовић, члан, 
3. Исмет Хотњанин, члан. 

 
Мандат именованима траје четири године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-272/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

201 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора  ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору 
 
I 

У Надзорни одбор ЈП за стамбене услуге 
''Бор'' у Бору именују се: 
        

1. Миодраг Ћосић, председник; 
2. Зорка Југовић, члан, 
3. Зоран Матовић, члан. 

 
Мандат именованима траје четири године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-197/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                         
                           ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
202 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора 

Центра за културу у Бору 
 
I 

Разрешавају се дужности у Управном одбору 
Центра за културу Бор: 

          
 - председник 
   Властимирка Степић – Стојановић;  

- чланови: 
1. Сања Миленковић; 
2. Миладин Журкић; 
3. Адам Стојковић; 
4. Лидија Ђорђевић; 
5. Драган Илић. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-273/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

   ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 



26.  септембра 2008                  „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                   БРОЈ 10                            154 
 

203 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08)  Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова  

Управног одбора Народне библиотеке у Бору 
 
I 

Разрешавају се дужности у Управном одбору   
Народне библиотеке у Бору: 

 
 – председник                                 
              Оливера Тасић; 
  
                  - чланови: 

1. Анита Ђорђевић; 
2. Емилија Чолак; 
3. Јелица Живковић; 
4. Весна Јовановић. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
Број: 022-274/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 
204 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), а у вези са 
чланом 69. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', 
бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/01, 84/04 и 115/05) и члана 43. став 1. тачка 10. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
26. септембра 2008. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора  

Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности у Управном одбору 
Центра за социјални рад ''Бор'': 
 
   - председник 

           
Милорад Рошић;  

 
                  - чланови: 

       
       1. Драган Ђорђевић, 
       2. Андрија Станић. 
        
 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-275/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

     
                    ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
205 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и чланова Управног одбора 
 Музеја рударства и металургије у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности у Управном одбору   
Музеја рударства и металургије у Бору: 

 
              - председник 
            Живојин Јовановић; 
 

- чланови: 
1. Горан Живановић; 
2. Живота Живановић; 
3. Душан Кабић; 
4. Слађана Ђурђекановић. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-276/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

     
             ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

 
206 
На основу члана 14. и 15. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације ''Бор'' (''Службени лист 
општина'', број: 19/06) и члана 43. став 1. тачка 10. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
26. септембра 2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Управног одбора 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 

I 
Разрешавају се дужности у Управном одбору 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору: 
 
          - председник 

Александар Стојановић; 
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- члан: 
Радмила Лежајић. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-277/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                            
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
207 
На основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор (''Службени 
лист општина'', број: 2/06 и 16/06) и члана 43. став 1. 
тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 26. септембра 2008. године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор 
 

I 
Разрешавају се дужности у Управном одбору 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор: 
 

          - председник 
            Јован Марковић; 
 

- чланови: 
1. Маријана Павловић; 
2. Милан Јоновић; 
3. Добрица Ђурић; 
4. Драган Попорановић. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-278/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                          
                              ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

208 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора 
Центра за културу у Бору 

 
I 

У Управни одбор Центра за културу Бор 
именују се: 

          

 - за председника 
   Миливоје Стангачиловић; 
 

- за чланове: 
1. Милорад Радовић, 
2. Тамара Живковић, 
3. Властимирка Степић-Стојановић, 
4. Драгослав Вајкић, 
5. Иван Илић, 
6. Јовица Зечевић. 
 
Мандат именованима траје четири године. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-189/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                    

                              ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
209 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и чланова  

Управног одбора Народне библиотеке у Бору 
 
I 

У Управни одбор   Народне библиотеке у Бору 
именују се: 

 
 – за председника                                 
              Славиша Марковић; 
                       

- за чланове: 
1. Весна Јенић, 
2. Емилија Чолак, 
3. Драгица Радетић, 
4. Горан Миленковић. 
 
Мандат именованима траје четири године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-279/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                              
                              ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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210 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94), а у вези са 
чланом 69. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', 
број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/01, 84/04 и 115/05) и члана 43. став 1. тачка 10. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
26. септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора  
Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору 

 
I 

У Управни одбор Центра за социјални рад 
''Бор'' у Бору именују се: 
 
         - за председника 

          Андрија Станић;  
 

                  - за чланове: 
       1. Милорад Рошић, 
       2. Горан Голубовић, 

  
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-280/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                            
                          ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 
 
 

211 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и чланова Управног одбора 

 Музеја рударства и металургије у Бору 
 
I 

У Управни одбор   Музеја рударства и 
металургије у Бору именују се: 

 
              - за председника 
             Живојин Јовановић; 
 

- за чланове: 
1. Звонимир Станковић, 
2. Живота Живановић, 
3. Слађана Ђурђекановић-Мирић, 
4. Душан Кабић. 
 
Мандат именованима траје четири године. 

 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-281/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                              
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 

212 
На основу члана 14. и 15. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације ''Бор'' (''Службени лист 
општина'', број: 19/06) и члана 43. став 1. тачка 10. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08)  Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 26. септембра 2008. године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и члана Управног одбора 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 

I 
У Управни одбор Туристичке организације 

''Бор'' у Бору именују се: 
 
          - за председника 

Александар Стојановић; 
 
- за члана: 
Светлана Чорболоковић. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-282/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

         
                           ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 

213 
На основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор (''Службени 
лист општина'', број: 2/06 и 16/06) и члана 43. став 1. 
тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 26. септембра 2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и чланова Управног одбора 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор 
 

I 
У Управни одбор Јавне установе Спортски 

центар ''Бор'' Бор именују се: 
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          - за председника 
            Миомир Цветковић 
 

- за чланове: 
1. Слађан Ивановски, 
2. Бобан Јовановић, 
3. Јован Петровић, 
4. Дамир Адамовић, 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-283/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

       
                           ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
              

214 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
26. септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Управног одбора 
Установе за децу ''Бамби'' у Бору 

 
I 

 У Управни одбор  Установе за децу ''Бамби'' у 
Бору именују се: 
                        

- представници локалне самоуправе 
1. Бора Стојиљковић;   
2. Милован Ступар;   
3. Вишња Станојев;   

 
- представници запослених  
1. Љиљана Радичевић; 
2. Светлана Адамовић; 
3. Славица Николић; 
 
-  представници родитеља:      
1. Марија Јошић; 
2. Ивана Митрашиновић; 
3. Валентина Стојановић. 
 
Мандат именованима траје четири године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-284/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
                       

215 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног 

одбора Центра за културу у Бору 
 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Центра за културу Бор: 

          
 - председник 
  Наташа Јовановић;  
 

- чланови: 
1. Милица Шапоњић, 
2. Сава Петровић. 

 
II 

Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-189/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                              ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 
 

216 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног 

одбора Народне библиотеке у Бору 
 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору  
Народне библиотеке у Бору: 

 
 – председник                                 
              Милутин Ристић; 
                       

- чланови: 
   1. Зоран Тодоровић; 
   2. Гордана Којић.  
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-285/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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217 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94), а у вези са 
чланом 69. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', 
број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/01, 84/04 и 115/05) и члана 43. став 1. тачка 10. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
26. септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору: 
 
         - председник 
                  Леонида Ступаревић; 

 
                  - чланови: 

1. Марица Де Кандија, 
2. Милица Петковић. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-286/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                       

                  ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
   218 

На основу члана 22. Закона о јавним службама 
(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора  Музеја рударства и металургије у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору   
Музеја рударства и металургије у Бору: 
     
          - председник 
            Хранислав Љубомировић; 

- чланови 
1. Даринка Трујић, 
2. Душан Кабић. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-287/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                        
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

219 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Установе за децу ''Бамби'' Бор 

 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Установе за децу ''Бамби'' Бор: 

 
- председник 
Љиљана Мијаковић; 
 
- чланови: 
1. Сима Човикановић, 
2. Зорана Жикић. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-288/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                         
                           ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 

220 
На основу члана 21. и 22. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације ''Бор'' (''Службени лист 
општина'', бр. 19/06) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 

I 
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору: 
 
 - председник 
            Бранислав Гавриловић; 
 

- члан 
Гордана Ранчић. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-289/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                               
                             ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 



26.  септембра 2008                  „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                   БРОЈ 10                            159 
 

221 
На основу члана 15. и 16. Одлуке о оснивању 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор (''Службени 
лист општина'', бр. 2/06 и 16/06) и члана 43. став 1. тачка 
10. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 26. септембра 2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор 
 

I 
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор: 
 

                  - председник 
             Марија Савић; 

- члан 
Ненад Јанков. 
        

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-290/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                         ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
222 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Центра за културу у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор Центра за културу Бор 
именују се: 

          
 - за председника 
   Маја Сретеновић;  
 

- за чланове: 
1. Милица Шапоњић, 
2. Данијел Чорболоковић. 

 
Мандат именованима траје четири године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-189/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 

223 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Народне библиотеке у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор   Народне библиотеке у 
Бору именују се: 

 
 – за председника                                 
              Милутин Ристић; 
                       

- за чланове: 
   1. Гордана Натавејић; 
   2. Зорица Николић. 
 
Мандат именованима траје четири године. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-292/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

  
  

                          
224 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), а у вези са 
чланом 69. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС, 
бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/01, 84/04 и 115/05) и члана 43. став 1. тачка 10. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
26. септембра 2008. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и члана Надзорног одбора  

Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору 
 
I 

У Надзорни одбор Центра за социјални рад 
''Бор'' у Бору именују се: 
 

- за председника 
                     Иван Бачиловић; 

 
                  - за члана: 

 1. Марица Де Кандија. 
 

Мандат именованима траје четири године. 
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II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-293/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 
 
 

225 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора  Музеја рударства и металургије у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор   Музеја рударства и 
металургије у Бору именују се: 
 
           - за председника 
              Љубинка Стојков; 
 

- за чланове: 
1. Даринка Трујић, 
2. Милица Кабић, 
3. Игор Јовановић, 
4. Вукашин Јовић. 

 
Мандат именованима траје четири године. 

 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-294/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

               
 

226 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и члана Надзорног одбора 

Установе за децу ''Бамби'' Бор 
 
I 

У Надзорни одбор Установе за децу ''Бамби'' 
Бор именују се: 

 

- за председника 
Љиљана Мијаковић; 
- за члана: 
1. Грацијан Страјиновић. 
Мандат именованима траје четири године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-295/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
227 
На основу члана 21. и 22. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације ''Бор'' (''Службени лист 
општина'', бр. 19/06) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и члана Надзорног одбора 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 

У Надзорни одбор Туристичке организације 
''Бор'' у Бору именују се: 
 
 - за председника 
               Роберт Мишић; 
 

- за члана 
Гордана Ранчић. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-296/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
                 ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
228 
На основу члана 15. и 16. Одлуке о оснивању 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор (''Службени 
лист општина'', бр. 2/06 и 16/06) и члана 43. став 1. тачка 
10. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 26. септембра 2008. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и члана Надзорног одбора 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор 
 

I 
У Надзорни одбор Јавне установе Спортски 

центар ''Бор'' Бор именују се: 
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- за председника 
              Зоран Стојић; 
 

- за члана: 
  1. Александар Шакић. 
        
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-297/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 
 

 
229 
На основу члана 43. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и 
члана 9. Одлуке о формирању Еколошког фонда општине 
Бор (''Службени лист општина'', бр. 19/06) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника, заменика председника и 

чланова  Управног одбора Еколошког фонда општине 
Бор  

 
I 
 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
Еколошког фонда општине Бор: 

- председник 
            Зринка Милановић; 
 

- заменик  председника 
Драган Ранђеловић; 

 
- чланови: 
1. Винко Симоновић; 
2. Верица Марковић; 
3. Јасмина Лилић; 
4. Светлана Чорболоковић; 
5. Бранислав Живановић. 

 
II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-298/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

   
 
 
 

230 
На основу члана 43. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и 
члана 9. Одлуке о формирању Еколошког фонда општине 
Бор (''Службени лист општина'', бр. 19/06) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника, заменика председника и 
чланова  Управног одбора Еколошког фонда општине 

Бор  
 
I 

 У Управни одбор Еколошког фонда општине 
Бор именују се: 

- за председника 
             Снежана Шербула; 
 

- за заменика  председника 
Зринка Милановић; 

 
- за чланове: 
1. Драган Ранђеловић; 
2. Јасмина Лилић; 
3. Данијела Урошевић; 
4. Бранислав Живановић 
5. Дејан Вацић. 

 
 Мандат именованима траје до истека мандата 
Управног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-299/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
 
 
231 
На основу члана 43. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и 
члана 11. Одлуке о формирању Еколошког фонда 
општине Бор (''Службени лист општина'', бр. 19/06) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и чланова  
Надзорног одбора Еколошког фонда општине Бор  

 
I 
 

 Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Еколошког фонда општине Бор: 
 

- председник 
             Слађана Вулета; 
 

- чланови: 
1. Радивоје Јенић; 
2. Предраг Крачуновић. 
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II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 

Број: 022-300/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

    
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
232 
На основу члана 43. став 1. тачка 10. Статута 

општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и 
члана 11. Одлуке о формирању Еколошког фонда 
општине Бор (''Службени лист општина'', бр. 19/06), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  
  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника и чланова  

Надзорног одбора Еколошког фонда општине Бор  
 
I 

 У Надзорни одбор Еколошког фонда општине 
Бор именују се: 
 

- за председника 
             Душанка Миљковић; 
 

- за чланове: 
1. Марија Савић; 
2. Предраг Крачуновић. 
 

 Мандат именованима траје до истека мандата 
Надзорног одбора. 
    

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-301/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
 

   ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
233 
На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању председника Управног 
одбора Апотеке Бор 

 
I 

Звонко Марковић разрешава се дужности 
председника Управног одбора Апотеке Бор. 

 

II 
Др Жика Голубовић именује се  за председника 

Управног одбора Апотеке Бор. 
 

Мандат именованог  траје до истека мандата  
Управног одбора. 

 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-302/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
234 
На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу и именовању  члана Надзорног одбора  

Апотеке Бор 
 
I 

др Душанка Плећевић разрешава се дужности 
члана  Надзорног одбора Апотеке Бор. 

 
II 

др Горан Богдановић именује се  за члана 
Надзорног одбор Апотеке Бор. 

 
Мандат именованог траје до истека мандата  

Надзорног одбора. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-303/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
235 
На основу члана 53. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општина'', бр. 11/02, 8/03 и 4/05), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу чланова Школског одбора  
ОШ '' Бранко Радичевић'' у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности чланова у Школском 
одбору ОШ ''Бранко Радичевић '' у Бору: 
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- представници запослених 
 
1. Бојана Милојевић, 
2. Биба Јовановић, 
3. Добрила Филиповић. 

             
- представници родитеља 
 
1. Снежана Милосављевић, 
2. Бора Ћирић. 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-25/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
               

236 
На основу члана 53. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општина'', бр. 11/02, 8/03 и 4/05), 
Скупштина општине Бор на седници одржаној дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора  
ОШ '' Бранко Радичевић'' у Бору 

 
 
I 
 

У Школски одбор ОШ ''Бранко Радичевић'' у 
Бору за чланове именују се: 

 
-  представници запослених: 
1. Татјана Ђурђевић, 
2. Радмила Петковић, 
3. Славољуб Тоскић. 

 
-  представници родитеља: 
1.  Небојша Љубомировић, 
2.  Радосав Обреновић. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Школског одбора. 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-25/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 

237 
На основу члана 53. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измени Решења о разрешењу чланова Школског 
одбора ОШ '' Бранко Радичевић'' у Бору 

 
I 

У Решењу о разрешењу чланова Школског 
одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору (''Службени 
лист општине Бор'', број:6/2008) тачка I мења се и гласи: 
 

 ''Разрешавају се дужности чланова из реда 
представника локалне самоуправе У Школском одбору 
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору: 

 
1. Лидија Костић,  
2. Мирослава Божић, 
3.  Драган Ђорђевић.'' 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-304/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
238 
На основу члана 53. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број: 
62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности чланова у Школском 
одбору  ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору, због 
престанка основа по коме су именовани, и то: 

 
- представници родитеља 
 
     1. Славица Милојевић и 
     2. Верица Гроздановић. 

 
II 

У Школски одбор  ШОМО ''Миодраг 
Васиљевић'' у Бору именују се: 

 
- представници родитеља 
     1. Љиљана Пелемиш и 
     2. Томислав Вучковић. 
 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Школског одбора 
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III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 022-194/2008-I  
У Бору, 26. септембра 2008. године   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
  
             

239 
На основу члана 53. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број: 
62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Школског одбора  
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору 

 
I 

Разрешава се Лидија Начић дужности члана у 
Школском одбору Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору 
из реда представника родитеља, због престанка основа по 
коме је именована. 

II 
У Школски одбор Гимназије ''Бора 

Станковић'' у Бору именује се Весна Максимовић за 
члана из реда представника родитеља. 

 
Мандат именоване траје до истека мандата 

Школског одбора. 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-196/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
 

240 
На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 
Статута ЈКП ''Водовод'' Бор 

 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни 
Статута ЈКП ''Водовод'' Бор, коју је донео Управни одбор 
тог предузећа на седници одржаној 14.08.2008. године. 

 
 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 110-27/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године         

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

241 
На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 43. став 1 тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 26. септембра 
2008. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о измени  
Статута Центра за културу Бор 

 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Центра за културу Бор, коју је донео Управни одбор те 
установе на седници одржаној 20.06.2008. године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
Број: 110-16/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године         

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 

242 
На основу члана 23. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр.16/97 и 42/98) 
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 26. септембра 2008. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на цене јавног превоза путника  
ДОО ''Бортравел'' Бор  на  градским и приградским 

линијама на подручју општине Бор 
 
 

I 
Даје се сагласност на цене јавног превоза 

путника ДОО „Бортравел“ Бор, на  градским и 
приградским линијама на подручју општине Бор и то: 

 
ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНИХ КАРАТА: 
 

ЗОНА УДАЉЕНОСТ ЦЕНА 
ЗОНА 1 0-5 км 20,00 динара 
ЗОНА 2 >5-10 км 30,00 динара 
ЗОНА 3 >10-20 км 55,00 динара 
ЗОНА 4 >20-30 км 75,00 динара 
ЗОНА 5 >30-45 км 100,00 динара 
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ЦЕНА МЕСЕЧНИХ КАРАТА: 
 

ЗОНА УДАЉЕНОСТ ЦЕНА 
ЗОНА 1 0-5 км 650,00 динара 
ЗОНА 2 >5-10 км 900,00 динара 
ЗОНА 3 >10-20 км 1800,00 динара 
ЗОНА 4 >20-30 км 2800,00 динара 
 ЗОНА 5 >30-45 км 3000,00 динара 

Ученици средњих школа за било 
коју зону 

650,00 динара 

 
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном дошења. 
 
 

III 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор“. 
 
Број: 344-254/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008.године                                                        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
 
 
243 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/2000, 25/2002 и 
107/2005) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'' 7/08) на седници 
одржаној, дана 26. септембра 2008. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу дужности вршиоца директора ЈКП 
''Топлана'' Бор 

 
 
I 
 

 Душан Јањић, дипл. инг. металургије из Бора, 
разрешава се дужности вршиоца директора ЈКП 
''Топлана'' Бор, са даном 26.09.2008. године. 

 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-77/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 
 

244 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/2000, 25/2002 и 
107/2005) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'' 7/08) на седници 
одржаној, дана 26. септембра 2008. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈКП 
''Топлана'' Бор 

 
 
I 
 

 Драгослав Николић, дипл. инг. машинства из 
Кривеља, именује се за вршиоца дужности директора 
ЈКП ''Топлана'' Бор, са даном 26.09.2008. године. 

 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-78/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

                                ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

 
245 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/2000, 25/2002 и 
107/2005) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'' 7/08) на седници 
одржаној, дана 26. септембра 2008. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора  
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор 

 
 
I 
 

 Ивица Стојковић, дипл. инг. грађевинарства 
из Бора, разрешава се дужности вршиоца директора ЈП 
''Дирекција за изградњу Бора'' Бор, са даном 26.09.2008. 
године. 

 
II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-305/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

              
                   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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246 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број: 25/2000, 25/2002 и 
107/2005) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'' 7/08) на седници 
одржаној, дана 26. септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор 

 
 
I 
 

 Милан Шербула, дипл. инг. металургије из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора ЈП 
''Дирекција за изградњу Бора'' Бор, са даном 26.09.2008. 
године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-306/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
 

247 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(«Службени гласник РС» бр. 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'' 7/08) на седници одржаној, дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу директора Музеја рударства и 
металургије у Бору 

 
 
I 
 

 Сава Босиоковић, професор ликовних 
уметности из Бора, разрешава се дужности директора  
Музеја рударства и металургије у Бору, са даном 
26.09.2008. године. 
 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број 022-307/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

   
 
 
 
 

248 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(«Службени гласник РС» бр. 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'' 7/08) на седници одржаној, дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Музеја рударства и металургије у Бору 

 
 
I 
 

 Слађана Ђурђекановић Мирић, дипломирани 
историчар уметности из Бора, именује се за вршиоца 
дужности директора Музеја рударства и металургије у 
Бору, са даном 26.09.2008. године. 

 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број 022-308/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

 
 
 

249 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(«Службени гласник РС» бр. 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'' 7/08) на седници одржаној, дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу директора Туристичке организације 
''Бор'' у Бору 

 
 
I 
 

 Бора Станковић, правник из Бора, разрешава 
се дужности директора Туристичке организације 
општине ''Бор'' у Бору, са даном 26.09.2008. године. 

 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број 022-309/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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250 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(«Службени гласник РС» бр. 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'' 7/08) на седници одржаној, дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Туристичке организације ''Бор'' у Бору 

 
 
I 
 

 Јасна Томић, дипломирани економиста из 
Кривеља, именује се за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације ''Бор'' у Бору, са даном 
26.09.2008. године. 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број 022-310/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 

   
     

251 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(«Службени гласник РС» бр. 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'' 7/08) на седници одржаној, дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу директора Јавне установе Спортски 
центар Бор у Бору 

 
 
I 
 

 Милутин Симић, из Бора, разрешава се 
дужности директора Јавне установе Спортски центар Бор 
у Бору, са даном 26.09.2008. године. 

 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број 022-311/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(«Службени гласник РС» бр. 42/91 и 71/94) и члана 43. 
став 1. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'' 7/08) на седници одржаној, дана 26. 
септембра 2008. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора 
 Јавне установе Спортски центар Бор у Бору 

 
I 

 Душан Јањић, дипл. инг. металургије из Бора 
именује се за вршиоца дужности директора Јавне 
установе Спортски центар Бор у Бору, са даном 
26.09.2008. године. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број 022-312/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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На основу члана 7. став 1. и члана 104. и 106. 

Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", број: 
125/04), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број:  129/07) и 
члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'' 7/08) на седници 
одржаној, дана 26. септембра 2008. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

о измени Одлуке о оснивању друштва са  
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор 

центар Бор'' у Бору  
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању друштва са ограниченом 

одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору 
(''Службени лист општина'', број: 19/06, 1/07 и 10/07) у 
члану 16. став 1. мења се и гласи: 

 ''За в. д. директора поставља се Славиша 
Карабашевић, л.к. број 136.707 издата од СУП Бор; ЈМБГ 
2707963751013.'' 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број 022-313/2008-I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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На основу члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општина'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
26. септембра 2008. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата нових одборника Скупштине 

општине Бор 
 
I 

 На основу Уверења Општинске изборне 
комисије потврђују се мандати нових одборника 
Скупштине општине Бор, који су додељени у складу са 
чланом 48. Закона о локалним изборима и то: 
 

1. Дејан Туфегџић; 
2. Сава Милић. 

 
II 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-35/2008- I 
У Бору, 26. септембра 2008. године   
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

                  ПРЕДСЕДНИК,  
      
                                  др Предраг Балашевић с.р 
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