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На основу члана 5. Одлуке о изменама Одлуке о
месним заједницама (''Службени лист општине Бор'', бр.
2/09), Комисија за прописе Скупштине општине Бор, на
седници одржаној 04. септембра 2009. године, утврдила је
пречишћен текст Одлуке о месним заједницама.
Пречишћен текст Одлуке o месним заједницама
обухвата:
1. Одлуку о месним заједницама (''Службени
лист општина'', бр. 13/06) из ове одлуке, у пречишћени
текст није унет члан 57. који гласи: '' Постојеће месне
заједнице ускладиће своје статуте и друга општа акта са
овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.; члан 58. који гласи: ''Постојећи органи у
месним заједницама, изабрани у складу са прописима који
су били на снази до ступања на снагу ове одлуке,
настављају са радом до истека мандата.;
2. У месним заједницама у којима нису
извршени избори за чланове савета, избори ће се
спровести по одредбама статута месних заједница који су
на снази на дан доношења ове одлуке, а нај касније до
30.09.2006. године.''; члан 59. који гласи: ''Ова одлука
ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општина''.;
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
месним заједницама (''Службени лист општина'', бр.
27/06), из ове одлуке у пречишћени текст није унет члан 6.
који гласи: '' Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службени лист општина''.;
4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
месним заједницама (''Службени лист општина'', бр. 1/07)
из ове одлуке у пречишћени текст није унет члан 3. који
гласи: '' Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службени лист општина''.;
5. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
месним заједницама (''Службени лист општина'', бр.
10/07) из ове одлуке у пречишћени текст није унет члан 4.
који гласи: ''Месне заједнице ускладиће своје статуте и
друга општа акта са овом одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.''; члан 5. који гласи:''
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службени лист општина''.;
6. Одлуку о изменама Одлуке о месним
заједницама (''Службени лист општине Бор'', бр. 2/09) из
ове одлуке у пречишћени текст није унет члан 5. који
гласи: ''Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћен текст Одлуке о месним заједницама.''; члан 6.
који гласи:'' Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службени лист општина''.
Број: 016-7/2009-I
У Бору, 04. септембра 2009. године
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Невенка Мирошевић, с.р.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
ОДЛУКА
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
(пречишћен текст)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се подручја месних
заједница на територији општине Бор, начин образовања,
спајање и укидање месних заједница и друга питања од
значаја за рад месних заједница.
Члан 2.
Месне заједнице се образују ради задовољавања
потреба и интереса од непосредног значаја за грађане, које
они сами утврде.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица, у
оквиру права и дужности утврђених Статутом и овом
одлуком.
Месна заједница има седиште и жиро-рачун.
Месна заједница може одредити дан месне
заједнице.
Члан 4.
Месна заједница има печат.
Изглед и садржинa печата прописаће се
Статутом месне заједнице.
Члан 5.
Имовину месне заједнице чине: новчана
средства, покретне ствари, као и права и обавезе. Савети
месних заједница дужни су да новчаним средствима
располажу у складу са начелима законитости,
ефикасности и целисходности.
Члан 6.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана се ближе
уређује Статутом месне заједнице.
Члан 7.
Месна заједница се може повезивати и
остваривати
сарадњу
са
предузећима,
другим
организацијама и заједницама и другим месним
заједницама.
Члан 8.
Месна заједница има Статут.
Статутом месне заједнице, у складу са Законом,
Статутом општине и овом одлуком утврђују се:
- послови које врши месна заједница,
- органи и поступак избора,
- организација и рад органа,
- начин одлучивања и
- друга питања од значаја за рад месне
заједнице.
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II ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 9.
Месне заједнице на територији општине Бор,
које су образоване до ступања на снагу Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', број: 9/02, 33/04, 135/04),
настављају са радом на подручјима за која су образована,
а у складу са Статутом општине и овом одлуком, а то су:
а) градске:
1. Месна заједница ''Брезоник'';
2. Месна заједница ''Бакар'';
3. Месна заједница ''Брестовачка Бања'';
4. Месна заједница ''Металург'';
5. Месна заједница ''Младост'';
6. Месна заједница ''Напредак'';
7. Месна заједница ''Нови центар'';
8. Месна заједница ''Ново селиште'';
9. Месна заједница ''Рудар'';
10. Месна заједница ''Север'';
11. Месна заједница ''Слога'';
12. Месна заједница ''Стари центар'';
13. Месна заједница ''Старо селиште''.
б) сеоске:
1. Месна заједница Брестовац;
2. Месна заједница Бучје;
3. Месна заједница Горњане;
4. Месна заједница Доња Бела Река;
5. Месна заједница Злот;
6. Месна заједница Кривељ;
7. Месна заједница Лука;
8. Месна заједница Метовница;
9. Месна заједница Оштрељ;
10. Месна заједница Слатина;
11. Месна заједница Танда;
12. Месна заједница Шарбановац и
13. Месна заједница Шарбановац-Тимок.

III УСЛОВИ И НАЧИН ОБРАЗОВАЊА, СПАЈАЊА
И УКИДАЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 10.
Месна заједница се образује за подручје (насеље,
део насеља или више повезаних насеља) које представља
територијалну и функционалну целину и на коме постоји
међусобна повезаност грађана у свакодневном животу и
могућност непосредног договарања и одлучивања о
остваривању заједничких интереса и задовољавања
потреба.
Члан 11.
Предлог за образовање, спајање, односно
укидање, месне заједнице могу поднети:
1. грађани заинтересованих подручја, путем
грађанске иницијативе, на начин одређен законом и
Статутом општине;
2. Савет месне заједнице;
3. 1/3 одборника у Скупштини општине;
4. Председник општине.
Члан 12.
Предлог за образовање, спајање, односно
укидање, месне заједнице мора да садржи:
1. подручје (опис и границе) месне заједнице;
2. број становника подручја;
3. седиште;
4. делатности месне заједнице;
5. начин финансирања;
6. друга питања од интереса за
функционисање месне заједнице.
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Члан 13.
Предлог из предходног члана ове одлуке
подноси се Скупштини општине која оцењује да ли
постоје услови да грађани могу:
- најнепосредније изражавати, усклађивати и
задовољавати заједничке интересе и потребе;
- обезбеђивати материјалну основу за
задовољавање заједничких интереса и потреба;
- развијати сарадњу у решавању питања од
заједничког интереса са предузећима, установама,
органима и организацијама на територији месне заједнице
и другим месним заједницама.
Члан 14.
Правне последице укидања месне заједнице се
регулишу у складу са Законом и посебном одлуком којом
се укида месна заједница.
Члан 15.
У случају предлога за образовање, односно
укидање месне заједнице, предлагач је обавезан да
прибави мишљење грађана са територије те месне
заједнице, а у случају спајања, да прибави мишљење
грађана свих месних заједница, за које се предлаже
спајање.
Члан 16.
Мишљење у случају образовања нове, укидања
постојеће месне заједнице или спајања постојећих месних
заједница дају грађани на
Збору грађана на коме
присуствује најмање 10% грађана који имају бирачко
право и пребивалиште на територији месне заједнице.
У случају из предходног става овог члана
потребно је да се за образовање нове, укидање постојеће
месне заједнице или спајања постојећих месних заједница
изјасни више од половине присутних грађана који имају
пребивалиште на територији месне заједнице.
У случају немогућности обезбеђења кворума за
пуноважно одлучивање на два узастопно заказана збора
грађана одлука се може донети и без мишљења грађана.
Члан 17.
Одлуку о образовању, спајању, односно укидању
месне заједнице, доноси Скупштина општине на начин и
по поступку предвиђеним Статутом општине и
Пословником Скупштине општине, већином гласова од
укупног броја одборника.
Члан 18.
Одлука о образовању, спајању, односно укидању
месне заједнице мора да садржи:
- назив насељеног места, односно тачан опис
подручја за које се образује нова, спаја, односно укида
постојећа месна заједница;
- назив месне заједнице, и друга питања од
значаја за функционисање месне заједнице.
IV ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 19.
Грађани у месној заједници сами утврђују
потребе и интересе који су од непосредног значаја за
локално становништво на овом подручју у складу са
Законом, Статутом општине и овом одлуком.
Члан 20.
У вршењу послова месне заједнице, грађани и
органи месне заједнице:
- организују зборове грађана, јавне расправе,
анкете и покрећу иницијативе за питања од непосредног
интереса за грађане;
- организују изјашњавање грађана о питањима од
значаја за месну заједницу;
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- анализирају социјалну ситуацију и положај
грађана и предлажу мере за унапређење социјалног
статуса за грађане у стању социјалних потреба;
- спроводе хуманитарне акције на својој
територији;
- организују рад органа и радних тела месне
заједнице;
- предлажу комунални развој насеља (изградња
путева, тротоара, водовода,електричне мреже и др.);
- учествују у расправама о одржавању чистоће,
одржавању зелених површина,
уређењу паркова, одржавању фудбалских
игралишта и другом уређењу месне заједнице;
- дају предлоге за постављање објеката мале
привреде на изграђеном и неизграђеном земљишту;
- предлажу мере конкретне акције за унапређење
пољопривреде на својој територији за подручје сеоских
месних заједница;
- остварују сарадњу са јавним предузећима и
установама;
- старају се о уређењу насеља;
- спроводе изборе за органе месне заједнице;
- обављају и друге послове утврђене Законом и
Статутом месне заједнице.
Члан 21.
Месној заједници може се Одлуком Скупштине
општине поверити вршење одређених послова из оквира
права и дужности Општине.
За вршење поверених послова Месној заједници
се обезбеђују одговарајућа средства.
V ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 22.
Као орган месне заједнице образује се Савет
месне заједнице.
Месна заједница може образовати и друге органе
у складу са Статутом месне заједнице.
Савет месне заједнице је представничко тело
месне заједнице, које обавља следеће послове и задатке:
1. доноси Статут месне заједнице;
2. доноси финансијски план и завршни рачун
месне заједнице;
3. доноси програм рада и полугодишњи и
годишњи извештај о раду;
4. доноси Пословник о раду;
5. покреће иницијативу за увођење
самодоприноса;
6. врши надзор над спровођењем програма
реализације уведеног самодоприноса;
7. покреће иницијативу за доношење нових или
измену постојећих прописа општине у области месне
самоуправе;
8. сарађује са удружењима грађана и невладиним
организацијама у питањима која су од интереса за грађане
месне заједнице;
9. сазива збор грађана и извршава одлуке и
спроводи закључке зборова грађана;
10. усваја једногодишњи и четворогодишњи
извештај о раду месне заједнице;
11. образује комисије, мировна већа, одборе и
друга радна тела ради задовољавања заједничких потреба
грађана у складу са законом и овом Одлуком;
12. врши и друге послове утврђене овом одлуком
и Статутом месне заједнице.
Савет месне заједнице одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја чланова.
Савет месне заједнице одлучује већином гласова
присутних чланова.
Савет месне заједнице представља и заступа
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председник Савета.
Члан 23.
Савет месне заједнице има од седам до петнаест
чланова.
Број чланова Савета месне заједнице утврђује се
Статутом месне заједнице.
Члан 24.
Савет месне заједнице, из редова чланова Савета,
бира председника Савета и заменика на начин и по
поступку утврђеним Статутом месне заједнице.
VI ПОСТУПАК ИЗБОРА И ПРЕСТАНАК МАНДАТА
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 25.
Чланове Савета месне заједнице (у даљем тексту:
Савет) бирају грађани на основу слободног, општег и
једнаког изборног права на начин и по поступку
утврђеним Статутом месне заједнице и овом одлуком.
Члан 26.
Изборно право грађани остварују непосредно
тајним гласањем за чланове Савета месне заједнице, у
месној заједници у којој имају пребивалиште.
Члан 27.
Нико нема право да по било ком основу спречава
или приморава грађанина да гласа, да га позове на
одговорност због гласања или да од њега тражи да се
изјасни зашто није гласао.
Члан 28.
Чланови Савета бирају се на временски период
од четири године.
Изборе за чланове Савета расписује председник
Скупштине општине, најкасније 30 дана пре истека
мандата претходног сазива.
Од дана расписивања избора до дана одржавања
избора не може протећи мање од 30 ни више од 60 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан
одржавања избора, као и дан од када почињу да теку
рокови за вршење изборних радњи.
Избори ће се одржавати недељом у временском
термину од 7,00 до 20,00 часова.
Члан 29.
Право да бира чланове Савета има грађанин
општине Бор који има бирачко право и има пребивалиште
на територији месне заједнице у којој се обављају избори
за чланове Савета.
Члан 30.
За члана Савета може бити изабран грађанин
општине Бор који има бирачко право и адресу становања
на територији месне заједнице, у којој је предложен за
члана Савета, и кога својим потписом подржи најмање 10
бирача са територије те месне заједнице.
Бирач може својим потписом подржати само
једног кандидата.
Забрањено је прикупљање потписа на радним
местима, као и сваки вид вршења притиска на грађане да
својим потписом подрже кандидата.
Члан 31.
Грађани
се
на
изборима
изјашњавају
заокружујући редни број испред имена кандидата.
Заокружује се највише онолико кандидата
колико се бира чланова Савета месне заједнице.
Гласачки листић на коме је заокружено више
кандидата него што се бира чланова Савета се сматра
неважећим.

114

БРОЈ 11

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Члан 32.
За чланове Савета месне заједнице изабрани су
кандидати који су добили највећи број гласова од укупног
броја бирача који су гласали.
Ако два или више кандидата добију једнак број
гласова, изабран је кандидат жребањем од стране
Комисије месне заједнице, по завршетку гласања.
Члан 33.
Председник Скупштине општине у року од 30
дана расписаће поновне и допунске изборе за чланове,
односно члана Савета у случају да се избори за Савет не
одрже или ако буду поништени.
Председник Скупштине општине расписаће
изборе у року утврђеном у ставу 1. овог члана и:
- кад прими обавештење да је члану Савета
престала функција пре истека мандата, а Савет нема
могућности да поступа у складу са чланом 35. став 4.,
- ако Савету престане функција пре истека
мандата,
- на основу иницијативе из члана 36. ове Одлуке.
Обавештење из става 2. овог члана доставља Савет или
збор грађана месне заједнице.
Члан 34.
Савет месне заједнице се конституише у року од
осам дана, од дана одржаних избора.
На конститутивној седници Савета бира се
председник Савета и његов заменик.
Конститутивну седницу Савета месне заједнице
сазива председник Савета месне заједнице из претходног
сазива, а у случају да је он не сазове, сазива је његов
заменик.
Члан 35.
Члану Савета престаје мандат пре истека
времена на које је изабран:
1. подношењем оставке;
2. доношењем одлуке о распуштању Савета;
3. ако је правоснажном судском одлуком осуђен
на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6
месеци;
4. ако је правоснажном одлуком лишен пословне
способности;
5. ако му престане пребивалиште на територији
месне заједнице;
6. губитком бирачког права;
7. ако наступи смрт члана Савета;
8. опозивом.
Члану Савета престаје мандат наступањем
случаја из става 1. овог члана.
Дан престанка мандата констатује Савет на првој
наредној седници, после пријема обавештења о разлозима
за престанак мандата члана Савета.
На истој седници Савет ће именовати новог
члана Савета, а који је следећи на листи по броју
освојених гласова.
Члан 36.
Одлука о распуштању Савета доноси се на начин
и у поступку како је вршен избор за чланове Савета месне
заједнице, осим рока за расписивање гласања, за
распуштање Савета, који не може бити краћи од 15 ни
дужи од 30 дана и ако овом одлуком није другачије
одређено, уколико Савет не обавља послове из своје
надлежности у периоду од 3 месеца, или обавља у
супротности са Законом и овом Одлуком.
Иницијативу за распуштање Савета, из става 1.
овог члана може поднети два пута већи број бирача са
територије месне заједнице него што је било потребно за
кандидовање изабраних чланова Савета или 1/3 одборника
у Скупштини општине.
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Предлог за распуштање Савета мора бити
образложен.
Савет је распуштен ако је за његово распуштање
гласала већина бирача коа је гласала.
Члан 37.
Предлог за опозив члана Савета може поднети
два пута већи број бирача са територије месне заједнице,
него што је било потребно за кандидовање изабраног
члана Савета.
Члан савета је опозван на исти начин и по
поступку како је изабран, ако је за опозив гласала већина
бирача која је гласала.
Члан 38.
Седницама Савета грађана могу присуствовати
изабрани одборници са територије месне заједнице и
помагати у раду Савета.
Одборнике са територије те месне заједнице,
позива председник Савета, писаним путем.
VII ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 39.
Органи за спровођење избора у складу са овом
Одлуком су:
1. Комисија за спровођење избора за органе
месне самоуправе (у даљем тексту: Изборна комисија);
2. Комисија за изборе у месним заједницама (у
даљем тексту: Комисија месне заједнице).
Органи за спровођење избора за свој рад
одговарају органу који их је именовао.
Члан 40.
Изборна комисија има председника, четири
члана и секретара, који имају заменике.
Изборну комисију именује Скупштина општине.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици
не могу бити бирани за чланове Савета.
Члан 41.
Изборна комисија:
1. стара се о законитости спровођења избора за
чланове Савета;
2. утврђује рокове за спровођење изборних
радњи у складу са одредбама ове Одлуке;
3. одређује бирачка места и Комисију за изборе у
месним заједницама и именује чланове и заменике;
4. прописује обрасце за спровођење поступка
избора за чланове Савета у року од 5 дана од дана
расписивања избора;
5.даје упутства Комисијама у погледу
спровођења поступка избора за чланове Савета;
6. припрема и оверава гласачке листиће;
7. подноси збирни извештај Скупштини општине
о спроведеним изборима.
Члан 42.
Комисија месне заједнице има председника и два
члана, који имају заменике, које именује Изборна
комисија, са територије те месне заједнице.
Кандидати за члана Савета и групе грађана могу
одредити лице које ће контролисати поступак избора.
Предлагач контролора дужан је да Комисији,
најкасније 3 дана пре одржавања избора, достави
овлашћење са личним подацима и то:
- име и презиме
- јединствени матични број грађана
- адресу становања
Овлашћени контролор је дужан да на дан
спровођења избора омогући Комисији утврђивање
идентитета увидом у личну карту или други лични
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документ издат од надлежног органа.
Чланови Савета не могу бити чланови Комисије
месне заједнице.
Чланови Комисије месне заједнице не могу бити
бирани за чланове Савета.
Комисија има секретара који учествује у раду
Комисије без права одлучивања. Секретар Комисије је
извршилац за послове месне самоуправе. У месним
заједницама у којима нема извршилаца за послове месне
самоуправе секретар Комисије је шеф месне канцеларије,
или лице које одреди Изборна комисија.
Члан 43.
Комисија месне заједнице:
- спроводи изборе за Савет;
- упућује јавни позив грађанима за предлагање
кандидата за чланове Савета;
- утврђује да ли су предлози кандидата сачињени
и поднети у складу са одредбе ове Одлуке;
- утврђује коначне резултате гласања у месној
заједници и издаје уверење изабраним члановима Савета;
- подноси извештај Изборној комисији о
спроведеним изборима;
- обавља и друге послове везане за спровођење
избора за Савет.
Члан 44.
Комисија месне заједнице упућује јавни позив
грађанима за предлагање кандидата за избор чланова
Савета наредног дана од дана расписивања избора.
Члан 45.
Предлог кандидата за члана Савета подноси
лично кандидат и он мора да садржи:
1. потврду о изборном праву за кандидата у којој
је назначено име и презиме, датум рођења, јединствен
матични број кандидата, занимање и адреса становања;
2. личне податке и својеручне потписе бирача
који подржавају предлог кандидатуре.
Члан 46.
Изборна комисија прописује облик и садржину
обрасца за потпис бирача који подржавају кандидата за
члана Савета, као и начин провере података које садржи
образац.
Члан 47.
Предлог кандидата за члана Савета доставља се
Комисији месне заједнице најкасније у року од 10 дана
пре дана одређеног за одржавање избора.
Члан 48.
Комисија месне заједнице решењем утврђује
одмах, а најкасније у року од 24 часа, по пријему предлога
кандидата за члана Савета, да ли је поднет у утврђеном
року и сачињен у складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 49.
Уколико поднети предлог има недостатке у
смислу чл. 45. и чл. 46. ове одлуке, кандидат је дужан да,
најкасније у року од 24 часа од пријема решења, исте
отклони.
Ако кандидат за члана Савета не отклони уочене
недостатке Комисија месне заједнице одбациће решењем
предлог за кандидата.
Приговор на акта Комисије месне заједнице
подноси се Изборној комисији у року од 24 часа, која
доноси коначну одлуку.
Изборна комисија у року од 24 часа, од момента
пријема приговора, одлучује о приговору.
Одлука Изборне комисије по приговору је
коначна.
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Члан 50.
Комисија месне заједнице ће, најкасније у року
од 3 дана пре дана одређеног за одржавање избора за
чланове Савета месне заједнице, утврдити и јавно
објавити коначну листу кандидата за изборе чланова
Савета у месној заједници.
Коначна листа кандидата садржи све прихваћене
предлоге кандидата са личним именима кандидата и
подацима о години рођења, занимању и адреси становања
кандидата.
Редослед на коначној листи кандидата и
гласачком листићу утврђује се по азбучном реду
презимена и истиче се на видном месту у просторији
месне заједнице.
Подносилац кандидатуре може одустати од
кандидатуре најкасније до дана утврђивања коначне листе
кандидата, у писаној форми.
Члан 51.
Комисија месне заједнице утврђује коначне
резултате гласања у месној заједници, број гласова за
сваког кандидата појединачно и коначне резултате
гласања за чланове Савета месне заједнице о чему
сачињава записник, а у року од 24 часа га истиче на
видном месту у просторијама месне заједнице.
Члан 52.
Примопредаја изборног материјала врши се
најкасније 24 часа пре дана одржавања избора.
Члан 53.
Сваки од кандидата са утврђене листе може
уложити приговор Комисији месне заједнице на ток
гласања и утврђене коначне резултате гласања у року од
24 часа од извршене радње или учињеног пропуста.
Комисија месне заједнице одлучује по приговору
у року од 24 часа од његовог пријема.
На одбијени приговор може се изјавити жалба
Изборној комисији у року од 24 часа од пријема решења.
Изборна комисија одлучује по жалби у року од
24 часа.
Решење Изборне комисије по жалби је коначно.
Коначне резултате спроведених избора по
месним заједницама објавиће Изборна комисија у року од
5 дана од дана истицања листе из члана 51. ове Одлуке.
VIII СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА
Члан 54.
Савет месне заједнице може да образује стална
или повремена радна тела: комисије, одборе и слично, у
циљу припреме, разматрања и решавања питања из
надлежности месне самоуправе.
IX
СРЕДСТВА И СТРУЧНИ
ПОТРЕБЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПОСЛОВИ

ЗА

Члан 55.
Средства за рад месне заједнице су:
- средства која Општина пренесе месној
заједници,
- средства која грађани обезбеђују
самодоприносом,
- средства од накнада за услуге,
- поклони и друга средства. Месна заједница
користи средства у складу са својим програмима и
плановима.
Члан 56.
Стручне, административне и књиговодствене
послове за потребе месних заједница вршиће стручни
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органи Општинске управе Бор уз сагласност органа
месних заједница.
Изузетно, обављање послова из става 1. овог
члана за месну заједницу, може се поверити другом лицу,
о чему одлуку доноси орган месне заједнице у оквиру
расположивих средстава, као и потреба за реализацију
послова у месној заједници.
223
На основу члана 3. Одлука о изменама и
допунама Одлуке о платама и другим накнадама и
примањима за изабрана, именована и постављена лица у
органима општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 5/09), Комисија за прописе Скупштине општине Бор,
на седници одржаној 04. септембра 2009. године, утврдила
је пречишћен текст Одлуке о платама и другим накнадама
и примањима за изабрана, именована и постављена лица у
органима општине Бор.
Пречишћен текст Одлуке о платама и другим
накнадама и примањима за изабрана, именована и
постављена лица у органима општине Бор обухвата:
1. Одлука о платама и другим накнадама и
примањима за изабрана, именована и постављена лица у
органима општине Бор (''Службени лист општина'', бр.
11/04), из ове одлуке у пречишћени текст није унет члан
6. који гласи: ''Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општина'', а
примењиваће се почев од обрачуна плате за октобар
2004.године.'';
2. Одлука о измени Одлуке о платама и другим
накнадама и примањима за изабрана, именована и
постављена лица у органима општине Бор (''Службени
лист општина'', бр. 5/05), из ове одлуке у пречишћени
текст није унет члан 2. који гласи: '' Ова одлука ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општина'', а примењиваће се почев од обрачуна
плате за мај 2005.године.'';
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
платама и другим накнадама и примањима за изабрана,
именована и постављена лица у органима општине Бор
(''Службени лист општина'', бр. 19/06) из ове одлуке у
пречишћени текст није унет члан 2. који гласи: '' Ова
одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општина'', а примењиваће се почев од
обрачуна накнада за јул 2006.године.'';
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листу општине Бор'', а примењиваће се почев од обрачуна
плате за јануар 2008.године.'';
7. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
платама и другим накнадама и примањима за изабрана,
именована и постављена лица у органима општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 5/09) из ове одлуке у
пречишћени текст није унет члан 3. који гласи:
''Овлашћује се Комисија за прописе да утврди пречишћен
текст Одлуке о платама и другим накнадама и примањима
за изабрана, именована и постављена лица у органима
општине Бор''; члан 4. који гласи:'' Ова одлука ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Бор'', а примењиваће се почев од обрачуна
плате за јануар 2009.године.'';
8. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
платама и другим накнадама и примањима за изабрана,
именована и постављена лица у органима општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 9/09) из ове одлуке у
пречишћени текст није унет члан 2. који гласи:'' Ова
одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Бор'', а примењиваће се почев
од обрачуна плате за јун 2009.године.'';
Број:120-31/2009-I
У Бору, 04. септембра 2009. године
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Невенка Мирошевић, с.р.
ОДЛУКУ
О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА И
ПРИМАЊИМА ЗА ИЗАБРАНА, ИМЕНОВАНА И
ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
БОР
(пречишћен текст)

5. Одлуку о измени Одлуке о платама и другим
накнадама и примањима за изабрана, именована и
постављена лица у органима општине Бор (''Службени
лист општина'', бр. 12/07) из ове одлуке у пречишћени
текст није унет члан 2. који гласи:'' Ова одлука ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општина'', а примењиваће се почев од обрачуна и
исплате плате и накнада за август 2007.године.'';

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина, услови и
начин обрачунавања плата и других накнада и примања
изабараних, именованих и постављених лица у органима
општине Бор.
Члан 2
Изабрана, именована и постављена лица по
основу рада или по основу радног односа у органима
општине Бор за свој рад примају плату која се утврђује на
основу:
1)основице за обрачун плата;
2)коефицијента који се множи основицом;
3)додатка на плату;
4)обавеза које запослени плаћа по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у
складу са законом.
Члан 3
Основицу за обрачун и исплату плата по овој
Одлуци утврђује Влада Републике Србије.
У случају да је неопходно да висина основице
буде различита од висине коју утврди Влада Републике
Србије, основицу за обрачун утврђује Председник
општине Бор, у зависности од расположивих средстава у
буџету Општине Бор за плате.

6. Одлуку о измени Одлуке о платама и другим
накнадама и примањима за изабрана, именована и
постављена лица у органима општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 1/08) из ове одлуке у пречишћени
текст није унет члан 2. који гласи:'' Ова одлука ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном

Члан 4.
Коефицијент изражава сложеност послова,
одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за
исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег
одмора.

4. Одлуку о измени Одлуке о платама и другим
накнадама и примањима за изабрана, именована и
постављена лица у органима општине Бор (''Службени
лист општина'', бр. 25/06) из ове одлуке у пречишћени
текст није унет члан 2. који гласи: '' Ова одлука ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општина''.;
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Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица
које бира Скупштина износе:
- 7,74 за председника општине Бор;
- 5,40

за заменика председника општине Бор;

- 5,40 за председника Скупштине општине;
- 3,82 за заменика председника Скупштине
општине Бор;
- 3,76 за члана Општинског већа општине Бор.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица
које поставља Скупштина износе:
- 14,85 за секретара Скупштине општине Бор и
Општинског јавног правобраниоца;
- 14,00 за заменика Општинског јавног
правобраниоца.
Коефицијенти за лица које поставља Скупштина
увећавају се за 20% осим за заменика Општинског јавног
правобраниоца коме се коефицијент увећава за 15%.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица
које поставља Општинско веће и председник Општине
износе:
- 14,85 за начелника Општинске управе Бор;
- 14,56 за помоћника председника Општине.
Коефицијент за лице које поставља Општинско
веће увећава се за 30%.
Заменик председника Скупштине општине Бор
није на сталном раду у органима општине Бор.
Члан 4а.
Изабрано лице за које је овом одлуком утврђено
да има право на плату, а које није на сталном раду у
органима општине Бор, има право на накнаду у висини
разлике између пуног износа плате утврђене за функцију
коју обавља и зараде коју остварује у радном односу или
од пензије.
Члан 4б.
Изабраном лицу које има право на плату у
складу са овом одлуком, а које наставља рад и остварује
плату у предузећу, установи, од самосталне делатности
или остварује друга примања која имају карактер плате,
може се утврдити накнада за вршење функције која
износи 30%, од укупног износа плате утврђене за
функцију коју обавља.
Члан 4в.
На накнаде утврђене у смислу члана 4а. и 4б. ове
одлуке плаћају се порези и доприноси у складу са
законом.

04. септембар 2009.

224
На основу члана 4. Пословника о раду
Општинског већа Општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.6/08), Општинско веће Општине Бор, на седници
одржаној 02. септембра 2009. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Комисије за
решавање у управном поступку у другом степену
I
Миливоје Јаношевић разрешава се дужности
председника Комисије за решавање у управном поступку
у другом степену, на лични захтев.
II
Синиша Сараковић именује се за председника
Комисије за решавање у управном поступку у другом
степену.
III
Мандат именованом траје до истека мандата
Комисије за решавање у управном поступку у другом
степену.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 06-130/2009-IV
У Бору, 02. септембра 2009. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
Бранислав Ранкић с.р
Утврђено је да се у Одлуци о ликвидацији Јавног
предузећа 'Штампа, радио и филм'' Бор објављеној у
''Службеном листу општине Бор'' број 10/09, поткрала
грешка, па се на основу члана 7. Одлуке о објављивању
општинских прописа и других аката и о издавању
''Службеног листа општине Бор'' (''Службени лист
општине Бор'' број: 1/07) даје

ИСПРАВКА
У уводном делу Одлуке у четвртом реду после
заграде, изостављен је део текста и треба да се дода зарез
и речи: ''члана 348. Закона о привредним друштвима
(''Службени гласник РС'' бр. 125/04).

СКУПШ ТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
Члан 5.
Додатак на плату припада, обрачунава се и
исплаћује према Закону, Општем колективном уговору,
односно Колективном уговору код послодавца за
запослене у Општинској управи Бор.

СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа с.р.
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