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На основу члана 63. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', број: 54/2009,73/2010 и 101/2010)  и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', број: 7/2008), Скупштина општине Бор на седници 
одржаној дана  24. новембра 2011. године,  донела је  
 

ОДЛУКУ  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ БОР ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету општине Бор за 2011. годину 

(''Службени лист општине Бор'', број 21/2010, 4/2011, 6/2011 
и 9/2011), у члану 1, став 1, алинеја 1 износ од 
«1.167.688.396» замењује се износом од «1.224.238.237». 

У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од  
«1.257.092.396» замењује се износом од «1.313.642.237». 

У истом члану, став 1, алинеја 5 износ од  «63.000.000» 
замењује се износом од «60.100.000».  

У истом члану, став 1, алинеја 6 износ од  «3.000.000» 
замењује се износом од «100.000».  

 
Члан 2. 

 У члану 2 износ од «3.000.000» замењује се износом 
од «100.000». 

Члан 3. 
У члану 3 износ од «1.165.664» замењује се износом 

од «1.253.143». 
Члан 4. 

У члану 4 износ од «2.777.840» замењује се износом 
од «3.728.561». 

Члан 5. 
У члану 5 износ од «6.310.000» замењује се износом 

од «1.410.000». 
Члан 6. 

У члану 6, у табели рачун прихода и примања, расхода 
и издатака буџета општине врше се следеће измене: 

 
-  за опис «I Укупнa примања» износ у колони 3 
«1.167.688.396» замењује се износом од «1.224.238.237»,  
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи» износ у 
колони 3 «1.167.688.396» замењује се износом од 
«1.224.238.237»,  
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи» 
износ у колони 3 од «714.404.334» замењује се износом 
«768.256.849»,  
-  за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на 
доходак,добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од 
«436.240.934» замењује се износом «503.093.449»,  
- за економску класификацију 714 – «1.2. Порез на добра и 
услуге» износ у колони 3 од «63.014.400» замењује се 
износом «71.014.400», 
- за економску класификацију 712+713+716+719 – «1.3. 
Остали порески приходи» износ у колони 3 од  «215.149.000» 
замењује се износом «194.149.000», 
- за економску класификацију 74 – «2. Непорески приходи, 
од чега:» износ у колони 3 од «170.655.171» замењује се 
износом «180.736.671»,  

- за економску класификацију 7415 – «- накнада за 
коришћење простора и грађевинског земљишта:» износ у 
колони 3 од «134.824.171» замењује се износом 
«144.824.171»,  
- за економску класификацију 733 – «3. Трансфери» износ у 
колони 3 од «282.628.891» замењује се износом 
«275.244.717»,  
-  за опис «II Укупни издаци» износ у колони 3 
«1.257.092.396» замењује се износом од «1.313.642.237», 
- за економску класификацију 4 – «Текући расходи» износ у 
колони 3 од «1.101.595.388» замењује се износом 
«1.147.428.215», 
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за запослене» 
износ у колони 3 од «397.829.170» замењује се износом 
«394.104.337», 
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга и 
роба» износ у колони 3 од «303.509.000» замењује се 
износом «313.685.630», 
- за економску класификацију 44 – «3. Отплата камата» износ 
у колони 3 од «3.310.000» замењује се износом «1.310.000», 
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ у 
колони 3 од «165.977.866» замењује се износом 
«176.773.029», 
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци за социјалну 
заштиту» износ у колони 3 од «11.403.624» замењује се 
износом «11.593.624», 
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали расходи» 
износ у колони 3 од «83.013.856» замењује се износом 
«85.669.091», 
-  за економску класификацију 46 – «7. Трансфери осталом 
нивоу власти» износ у колони 3 од «136.551.872» замењује се 
износом «164.292.504», 
-за економску класификацију 5 – «Капитални расходи» износ 
у колони 3 од «155.497.008» замењује се износом 
«166.214.022», 
-  за економску класификацију 91 – «V Примања од 
задуживања» износ у колони 3 од «63.000.000» замењује се 
износом «60.100.000», 
-  за економску класификацију 911 – «1 Примања од домаћих 
задуживања» износ у колони 3 од «63.000.000» замењује се 
износом «60.100.000», 
- за економску класификацију 
9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119 – «1.2 Задуживање 
код осталих извора» износ у колони 3 од «3.000.000» 
замењује се износом «100.000», 
-  за економску класификацију 61 – «.VII Отплата главнице» 
износ у колони 3 од «3.000.000» замењује се износом 
«100.000», 
-  за економску класификацију 611 – «1. Отплата главнице 
домаћим кредиторима» износ у колони 3 од «3.000.000» 
замењује се износом «100.000», 
-  за економску класификацију 6113+6114 – «1.1. Отплата 
главнице домаћим јавним финансијским институцијама и 
пословним банкама» износ у колони 3 од «3.000.000» 
замењује се износом «100.000». 

 
Члан 7. 

 У члану 7, у табели примања буџета општине Бор за 
2011. годину врше се следеће измене: 
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- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 од 
«807.893.496» замењује се износом «857.943.337», 
- за економску класификацију 711100 – «Порез на доходак 
грађана» износ у колони 3 од «430.899.434» замењује се 
износом «488.833.449», 
- за економску класификацију 711110 – «Порез на зараде» 
износ у колони 3 од «367.247.538» замењује се износом 
«423.181.553», 
- за економску класификацију 711111 – «Порез на зараде» 
износ у колони 3 од «367.247.538» замењује се износом 
«423.181.553», 
- за економску класификацију 711190 – «Порез на друге 
приходе» износ у колони 3 од «42.867.896» замењује се 
износом «44.867.896», 
- за економску класификацију 711191 – «Порез на остале 
приходе» износ у колони 3 од «42.747.896» замењује се 
износом «44.747.896», 
- за економску класификацију 713420 – «Порез на капиталне 
трансакције(-на пренос апсолутних права)» износ у колони 3 
од «22.050.000» замењује се износом «20.050.000», 
- за економску класификацију 713421 – «Порез на пренос 
апсолутних права на непокретности» износ у колони 3 од 
«16.000.000» замењује се износом «14.000.000», 
- за економску класификацију 733150 – «Текући трансфери 
од других нивоа власти у корист нивоа општина» износ у 
колони 3 од «282.628.891» замењује се износом 
«275.244.717», 
- за економску класификацију 733151 – «Текући трансфери 
од др.нивоа власти у корист нивоа општина-доп.ср. из 
Републике» износ у колони 3 од «267.328.891» замењује се 
износом «259.944.717», 
- за економску класификацију 733152 – «Други текући 
трансфери од Републике у корист нивоа општина» износ у 
колони 3 од «10.000.000» замењује се износом «8.000.000», 
- за економску класификацију 733154 – «Текући наменски 
трансфери» износ у колони 3 од «5.300.000» замењује се 
износом «7.300.000», 
- за економску класификацију 714540 – «Накнада за 
коришћење добара од општег интереса» износ у колони 3 од 
«16.887.000» замењује се износом «18.387.000», 
- за економску класификацију 714549 – «Накнада од емисија 
NO2, SO2, прашкастих материја и одложеног отпада» износ 
у колони 3 од «12.565.000» замењује се износом 
«14.065.000», 
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од 
«359.794.900» замењује се износом «366.294.900», 
- за економску класификацију 711140 – «Порез на приходе од 
имовине(прих.од непокрет., на прих.од пољопр. и шумар..)» 
износ у колони 3 од «5.271.500» замењује се износом 
«14.190.000», 
- за економску класификацију 711147 – «Порез на 
земљиште» износ у колони 3 од «5.271.500» замењује се 
износом «14.190.000», 
- за економску класификацију 713120 – «Порез на имовину» 
износ у колони 3 од «122.489.000» замењује се износом 
«112.489.000», 
- за економску класификацију 713122 – «Порез на имовину 
(осим на земљиште, акције и удела) од правних лица» износ 
у колони 3 од «113.800.000» замењује се износом 
«103.800.000», 
- за економску класификацију 714560 – «Општинске 
накнаде» износ у колони 3 од «14.335.000» замењује се 
износом «20.835.000», 
- за економску класификацију 714562 – «Општинске 
накнаде» износ у колони 3 од «14.235.000» замењује се 
износом «20.735.000», 
- за економску класификацију 716110 – «Комунална такса на 
фирму» износ у колони 3 од «70.050.000» замењује се 
износом «61.050.000», 
- за економску класификацију 716111 – «Комунална такса за 
истицање фирме на пословном простору» износ у колони 3 
од «70.000.000» замењује се износом «61.000.000», 

- за економску класификацију 741530 – «Накнада за 
коришћење простора и грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «94.600.000» замењује се износом «104.600.000», 
- за економску класификацију 741534 – «Накнада за 
коришћење грађевинског земљишта» износ у колони 3 од 
«93.000.000» замењује се износом «103.000.000», 
- за економску класификацију 745150 – «Мешовити и 
неодређени приходи у корист нивоа општине» износ у 
колони 3 од «2.000.000» замењује се износом «2.081.500», 
- за економску класификацију 745151 – «Мешовити и 
неодређени приходи у корист нивоа општине» износ у 
колони 3 од «2.000.000» замењује се износом «2.081.500», 
- за опис «Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине» износ у колони 3 од «63.500.000» замењује се 
износом «60.600.000», 
- за економску класификацију 911551 – «Примања од 
задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист 
општине» износ у колони 3 од «3.000.000» замењује се 
износом «100.000», 
- за опис «Укупно приходи и примања (7+9)» износ у колони 
3 од «1.231.188.396» замењује се износом «1.284.838.237». 
- за опис «Укупно (7+9+3)» износ у колони 3 од 
«1.260.093.396» замењује се износом «1.313.743.237». 

 
Члан 8. 

          У члану 8, у табели издаци буџета врше се следеће 
измене: 
- за економску класификацију 410000 – «Издаци за 
запослене» износ у колони 3 од «397.829.170» замењује се 
износом «394.104.337», 
- за економску класификацију 420000 – «Коришћење услуга 
и роба» износ у колони 3 од «303.509.000» замењује се 
износом «313.685.630», 
- за економску класификацију 440000 – «Отплата камата» 
износ у колони 3 од «3.310.000» замењује се износом 
«1.310.000», 
- за економску класификацију 450000 – «Субвенције» износ у 
колони 3  «165.977.866» замењује се износом «176.773.029», 
- за економску класификацију 460000 – «Трансфери осталим 
нивоима власти» износ у колони 3 од «136.551.872» замењује 
се износом «164.292.504», 
- за економску класификацију 470000 – «Социјална заштита 
из буџета» износ у колони 3 од «11.403.624» замењује се 
износом «11.593.624», 
- за економску класификацију 480000 – «Остали издаци» 
износ у колони 3 од «79.070.352» замењује се износом 
«80.687.387», 
- за економску класификацију 499110–«Стална резерва» 
износ у колони 3 од «1.165.664» замењује се износом 
«1.253.143», 
-за економску класификацију 499120–«Текућа резерва» износ 
у колони 3 од «2.777.840» замењује се износом «3.728.561» 
- за економску класификацију 523000 – «Робе залихе за даљу 
продају» износ у колони 3 од «114.000» замењује се износом 
«1.000», 
- за економску класификацију 510000 – «Основна средства» 
износ у колони 3 од «153.365.264» замењује се износом 
«164.195.278», 
- за економску класификацију 610000 – «Отплата главнице» 
износ у колони 3 од «3.000.000» замењује се износом 
«100.000», 
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од 
«1.260.093.396» замењује се износом «1.313.743.237». 

 
Члан 9. 

          У члану 9 врше се следеће измене: 
- за тачку из колоне 2 табеле «1. Примања без прихода од 
задуживања у износу од», износ из колоне 3 «1.168.188.396» 
замењује се износом «1.224.738.237»; 
- за тачку из колоне 2 табеле «2. Прихода од задуживања у 
износу од», износ из колоне 3 «63.000.000» замењује се 
износом «60.100.000»; 
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- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од 
«1.260.093.396» замењује се износом «1.313.743.237». 

 
Члан 10. 

          У члану 10 врше се следеће измене: 
 
- за тачку из колоне 2 табеле «1. Појединачне издатке у 
износу од», износ из колоне 3 «1.249.839.892» замењује се 
износом «1.307.351.533»; 
- за тачку из колоне 2 табеле «2. Сталну буџетску резерву 
од», износ из колоне 3 «1.165.664» замењује се износом 
«1.253.143», 
- за тачку из колоне 2 табеле «3. Текућу буџетску резерву 
од», износ из колоне 3 «2.777.840» замењује се износом 
«3.728.561», 
- за тачку из колоне 2 табеле «4. Отплату кредита и камата у 
износу од», износ из колоне 3 «6.310.000» замењује се 
износом «1.410.000», 
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од 
«1.260.093.396» замењује се износом «1.313.743.237». 
 

Члан 11. 
          У члану 11 врше се следеће измене: 
 
- за економску класификацију 410 – «Издаци за запослене» 
износ у колони 3 од «397.829.170» замењује се износом 
«394.104.337», износ у колони у 4 од «3.694.690» замењује се 
износом «3.688.650» и износ у колони 5 од «401.523.860» 
замењује се износом «397.792.987», 
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и 
додаци за запослене» износ у колони 3 од «316.925.399» 
замењује се износом «305.810.399», износ у колони у 4 од 
«110.000» замењује се износом «113.300» и износ у колони 5 
од «317.035.399» замењује се износом «305.923.699», 
- за економску класификацију 412 – «Социјални доприноси 
(на терет послодавца)» износ у колони 3 од «56.958.830» 
замењује се износом «54.831.830», износ у колони у 4 од 
«19.690» замењује се износом «20.350» и износ у колони 5 од 
«56.978.520» замењује се износом «54.852.180», 
- за економску класификацију 414 – «Социјална давања 
запосленима-отпремнине и помоћи» износ у колони 3          
од «11.579.952» замењује се износом «10.125.503», износ у 
колони у 4 од «3.400.000» замењује се износом «3.390.000»  и 
износ у колони 5 од «14.979.952» замењује се износом 
«13.515.503», 
- за економску класификацију 415 – «Накнаде за превоз са 
посла и на посао» износ у колони 3 од «8.088.489» замењује 
се износом «8.154.489» и износ у колони 5 од «8.153.489» 
замењује се износом «8.219.489», 
- за економску класификацију 416 – «Накнаде и други 
посебни расходи» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«1.909.000» замењује се износом «12.814.616», 
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «303.509.000» замењује се 
износом «313.685.630», износ у колони 4 од «86.730.517» 
замењује се износом «88.318.862» и износ у колони 5 од 
«390.239.517» замењује се износом «402.004.492», 
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови» 
износ у колони 3 од «77.765.967» замењује се износом 
«81.470.967», износ у колони 4 од «13.304.926» замењује се 
износом «12.696.926» и износ у колони 5 од «91.070.893» 
замењује се износом «94.167.893», 
- за економску класификацију 422 – «Трошкови за пословна 
путовања» износ у колони 3 од «2.972.000» замењује се 
износом «3.066.818» и износ у колони 5 од «3.967.000» 
замењује се износом «4.061.818»,                                                                                        
- за економску класификацију 423 – «Опште услуге по 
уговору» износ у колони 3 од «26.023.379» замењује се 
износом «25.226.520», износ у колони 4 од «12.247.960» 
замењује се износом «12.871.585» и износ у колони 5 од 
«38.271.339» замењује се износом «38.098.105», 

- за економску класификацију 4239 – «Услуге по повереним 
комуналним пословима» износ у колони 3 и у колони 5  од 
«91.068.408» замењује се износом «96.228.408», 
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване 
услуге» износ у колони 3 од «17.308.400» замењује се 
износом «18.448.937», износ у колони 4 од «5.314.120» 
замењује се износом «5.160.160» и износ у колони 5 од 
«22.622.520» замењује се износом «23.609.097», 
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и 
одржавање» износ у колони 3 од «73.246.324» замењује се 
износом «73.310.830», износ у колони 4 од «23.252.199» 
замењује се износом «24.248.879» и износ у колони 5 од 
«96.498.523» замењује се износом «97.559.709», 
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ у 
колони 3 од «12.624.522» замењује се износом «13.433.150», 
износ у колони 4 од «31.616.312» замењује се износом 
«32.346.312» и износ у колони 5 од «44.240.834» замењује се 
износом «45.779.462», 
- за економску класификацију 440 – «Отплата камате» износ 
у колони 3 и у колони 5  од «3.310.000» замењује се износом 
«1.310.000», 
- за економску класификацију 441 – «Отплата домаћих 
камате» износ у колони 3 и у колони 5  од «3.000.000» 
замењује се износом «1.000.000», 
- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ у 
колони 3 и у колони 5  од «165.977.866» замењује се износом 
«176.773.029», 
- за економску класификацију 4511 – «Текуће субвенције 
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и у 
колони 5  од «83.977.866» замењује се износом «94.773.029», 
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим 
нивоима власти и орг. социј.осигурања» износ у колони 3 од 
«136.551.872» замењује се износом «164.292.504», износ у 
колони 4 од «5.996.795» замењује се износом «6.886.795» и 
износ у колони 5 од «142.548.667» замењује се износом 
«171.179.299», 
- за економску класификацију 4631 – «Трансфери осталим 
нивоима власти-школе,МЗ, соц.заштита» износ у колони 3 од 
«132.512.165» замењује се износом «160.252.797», износ у 
колони 4 од «5.996.795» замењује се износом «6.886.795»  и 
износ у колони 5 од «138.508.960» замењује се износом 
«167.139.592», 
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита из 
буџета» износ у колони 3 од «11.403.624» замењује се 
износом «11.593.624», износ у колони 4 од «4.400.000» 
замењује се износом «4.700.000» и износ у колони 5 од 
«15.803.624» замењује се износом «16.293.624», 
- за економску класификацију 4727 – «Студенске накнаде и 
стипендије и друга давања у науци, култури и образовању, 
превоз и смештај ученика» износ у колони 3 и у колони 5  од 
«9.347.624» замењује се износом «9.537.624», 
- за економску класификацију 4729 – «Накнаде за социјалну 
заштиту» износ у колони 4 од «4.400.000» замењује се 
износом «4.700.000» и у колони 5  од «6.456.000» замењује се 
износом «6.756.000», 
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци» износ у 
колони 3 од «79.070.352» замењује се износом «80.687.387», 
износ у колони 4 од «5.543.905» замењује се износом 
«4.314.275»  и износ у колони 5 од «84.614.257» замењује се 
износом «85.001.662», 
- за економску класификацију 481 – «Дотације непрофитним 
организ.» износ у колони 3 од «33.981.520» замењује се 
износом «33.598.555» износ у колони 4 од «2.391.405» 
замењује се износом «1.089.405»  и износ у колони 5 од 
«36.372.925» замењује се износом «34.687.960», 
- за економску класификацију 482 – «Порези, обавезне таксе 
и казне наметнуте од једног хивоа власти другом» износ у 
колони 4 од «2.822.500» замењује се износом «2.861.500» и 
износ у колони 5 од «3.604.400» замењује се износом 
«3.643.400», 
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и пенали 
по решењима судова и суд. тела» износ у колони 3 од 
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«43.555.932» замењује се износом «45.555.932», износ у 
колони 4 од «310.000» замењује се износом «343.370» и 
износ у колони 5 од «43.865.932» замењује се износом 
«45.899.302», 
- за економску класификацију 510 – «Основна средства» 
износ у колони 3 од «153.365.264» замењује се износом 
«164.195.278», износ у колони 4 од «240.640.054» замењује 
се износом «237.902.054» и износ у колони 5 од 
«394.005.318» замењује се износом «402.097.332», 
- за економску класификацију 5113 – «Капитално одржавање 
зграда и објеката» износ у колони 3 од «101.963.100» 
замењује се износом «109.413.539» износ у колони 4 од 
«78.353.000» замењује се износом «75.300.000» и износ у 
колони 5 од «182.346.725» замењује се износом 
«186.744.164», 
- за економску класификацију 5114 – «Израда пројеката и 
просторног и урбанистичких планова» износ у колони 3 и у 
колони 5  од «24.506.000» замењује се износом «27.806.000», 
- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема» 
износ у колони 3 од «14.659.039» замењује се износом 
«14.746.114», износ у колони 4 од «6.841.054» замењује се 
износом «7.156.054»  и износ у колони 5 од «21.500.093» 
замењује се износом «21.902.168», 
- за економску класификацију 515 – «Остала основна 
средства» износ у колони 3 од «1.974.000» замењује се 
износом «1.966.500»  и износ у колони 5 од «2.524.000» 
замењује се износом «2.516.500», 
- за економску класификацију 520 – «Залихе» износ у колони 
3 од «114.000» замењује се износом «1.000», износ у колони 
4 од «6.450.000» замењује се износом «7.950.000»  и износ у 
колони 5 од «6.564.000» замењује се износом «7.951.000», 
- за економску класификацију 523 – «Робе залиха за даљу 
продају» износ у колони 3 од «114.000» замењује се износом 
«1.000», износ у колони 4 од «6.450.000» замењује се 
износом «7.950.000»  и износ у колони 5 од «6.564.000» 
замењује се износом «7.951.000», 
- за економску класификацију 610 – «Отплата главнице» 
износ у колони 3 и колони 5 од «3.000.000» замењује се 
износом «100.000»,   
- за економску класификацију 611 – «отплата главнице 
домаћим кредиторима» износ у колони 3 и колони 5 од 
«3.000.000» замењује се износом «100.000»,   
- за економску класификацију 499000 – «Средства резерви» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «3.943.504» замењује се 
износом «4.981.704», 
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.165.664» замењује се 
износом «1.253.143», 
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «2.777.840» замењује се 
износом «3.728.561», 
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од 
«1.260.093.396» замењује се износом «1.313.743.237», износ 
у колони 4 од «354.365.961» замењује се износом 
«354.670.636» и износ у колони 5 од «1.614.459.357» 
замењује се износом «1.668.413.873». 

 
Члан 12. 

            У члану 12, у ставу 1 износ од «1.260.093.396» 
замењује се износом од «1.313.743.237» за средства буџета и 
износ од «354.365.961» замењује се износом од 
«354.670.636» за сопствена средства. 
 
 У истом ставу, у табели, у Разделу 1 – «Скупштина 
општине Бор, Председник општине и општинско веће», за 
финкцију  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 «7.063.769» замењује се износом «6.926.769», 
- на позицији број 2 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 

колони 6 и  колони 8 од «1.259.051» замењује се износом 
«1.240.051», 
- на позицији број 5 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали пос.расходи-накнаде одборн.и чл. 
комисија» износ  у колони 6 и  колони 8 од «1.900.000» 
замењује се износом «1.750.000», 
- на позицији број 7 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови (КЗМ-100.000)» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.030.000» замењује се износом «930.000», 
- на позицији број 8 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања (КЗМ-50.000)» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «900.000» замењује се износом 
«1.000.000», 
- на позицији број 10 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге (КЗМ-210.000)» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «2.347.700» замењује се износом «1.847.700», 
- на позицији број 12 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од «3.730.000» 
замењује се износом «4.230.000», 
- на позицији број 15 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. тела» 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «30.149.886» замењује се 
износом «31.649.886», 
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110 – 
«Стална резерва» износ у колони 6 и  колони 8 од 
«1.165.664» замењује се износом «1.253.143», 
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120 – 
«Текућа резерва» износ у колони 6 и  колони 8 од 
«2.777.840» замењује се износом «3.728.561», 
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од 
«68.005.230» замењује се износом «70.237.430», 
- на позицији број 23 и економској класификацији 451– 
«Субвнције јавним предузећима» износ у колони 6 и  колони 
8 од «2.285.166» замењује се износом «5.985.166», 
- на позицији број 24 и економској класификацији 451– 
«Субвнције –средс.за подстицај развоја пољопривреде и др. 
делатности» износ у колони 6 и  колони 8 од «3.270.000» 
замењује се износом «3.665.163», 
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од 
«100.186.666» замењује се износом «104.281.829», 
- на позицији број 30 и економској класификацији 463– 
«Транфери осталим нивоима власти-апотеке» износ у колони 
6 и  колони 8 од «500.000» замењује се износом «100.000», 
- укупан износ за функцију 700 у колони 6 и колони 8 од 
«500.000» замењује се износом «100.000», 
- на позицији број 31 и економској класификацији 423– 
«Услуге превоза ученика основних школа ван територије 
општине и смештај у специјалне школе са интернатом» 
износ у колони 6 и  колони 8 од «2.000.000» замењује се 
износом «1.634.521», 
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од 
«2.000.000» замењује се износом «1.634.521», 
- на позицији број 32 и економској класификацији 4727– 
«Давања у науци, култури и образовању и спорту» износ у 
колони 6 и  колони 8 од «5.500.000» замењује се износом 
«5.690.000», 
- укупан износ за функцију 090 у колони 6 и колони 8 од 
«5.501.000» замењује се износом «5.691.000», 
- на позицији број 33-1 и економској класификацији 441– 
«Отплата домаћих камата» износ у колони 6 и  колони 8 од 
«3.000.000» замењује се износом «1.000.000», 
- на позицији број 34 и економској класификацији 611– 
«Отплата главнице домаћим кредиторима» износ у колони 6 
и  колони 8 од «3.000.000» замењује се износом «100.000», 
- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од 
«6.250.000» замењује се износом «1.350.000», 
 
 У истом разделу, глава 1.2. «ЈКП 3.октобар-поверени 
послови», функција 620 – «развој заједнице» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 35 и економској класификацији 4239 – 
«Услуге одржавања чистоће у граду и насељима у општини 
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Бор» износ у колони 6 и  колони 8 од «39.000.000» замењује 
се износом «43.660.000», 
- на позицији број 38 и економској класификацији 4239 – 
«Програм мера заштите животиња (паса и мачака луталица)» 
износ у колони 6 и  колони 8 од «5.388.408» замењује се 
износом «5.888.408», 
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од 
«91.068.408» замењује се износом «96.228.408», 
- укупан износ за главу 1.2. у колони 6 и колони 8 од 
«91.068.408» замењује се износом «96.228.408», 
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 износ од 
«273.511.304» замењује се износом «279.523.188». 
 
 У Разделу 2 – «Општинско јавно 
правобранилаштво», за функцију 330 – «судови» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 41 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «2.601.103» замењује се износом «2.393.103», 
- на позицији број 42 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «466.669» замењује се износом 
«428.669», 
- на позицији број 45 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «29.616», 
- на позицији број 50 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од «192.000» 
замењује се износом «196.000», 
- на позицији број 52 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«80.000» замењује се износом «76.000», 
- укупан износ за функцију 330 у колони 6 и колони 8 од 
«4.109.219» замењује се износом «3.891.835», 
- укупан износ за раздео 2 у колони 6 и колони 8 износ од 
«4.109.219» замењује се износом «3.891.835». 
 
  У Разделу 3 – «Општинска управа Бор», за 
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 53 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «115.767.269» замењује се износом 
«107.267.269», 
- на позицији број 54 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «20.741.546» замењује се износом 
«19.241.546», 
- на позицији број 56 и економској класификацији 414 – 
«Отпремнина и друга социјална давања запосленима» износ  
у колони 6 и  колони 8 од «9.529.952» замењује се износом 
«8.075.503», 
- на позицији број 58 и економској класификацији 416 – 
«Награде и други посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «4.501.000», 
- на позицији број 59 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«12.000.000» замењује се износом «13.000.000», 
- на позицији број 62 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«3.586.000» замењује се износом «2.986.000», 
- на позицији број 65 и економској класификацији 426 – 
«Материјали (КЗМ-50.000)» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«4.135.540» замењује се износом «4.439.989», 
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од 
«179.263.983» замењује се износом «173.013.983». 
  
 У Разделу 3, глава 3.1. «Установа у делатности 
културе», функција 820 – «услуге културе» врше се следеће 
измене: 

- на позицији број 73 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «36.595.325» замењује се износом «36.125.325», 
- на позицији број 74 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «6.579.350» замењује се износом 
«6.459.350», 
- на позицији број 76 и економској класификацији 415 – 
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «774.650» замењује се износом «744.650», 
- на позицији број 77 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «3.000» замењује се износом «988.000», 
- на позицији број 78 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «8.764.310» 
замењује се износом «8.804.310», а износ у колони 8 од 
«8.985.310» замењује се износом «9.025.310»,  
- на позицији број 79 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 од 
«550.000» замењује се износом «544.818», а износ у колони 8 
од «670.000» замењује се износом «664.818»,  
- на позицији број 80 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 од «4.568.151» 
замењује се износом «4.528.371», износ у колони 7 од 
«773.000» замењује се износом «758.000»   и износ у колони 
8 од «5.341.151» замењује се износом «5.286.371», 
- на позицији број 81 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ  у колони 6 од «5.283.700» 
замењује се износом «6.444.237» и износ у колони 8 од 
«6.212.700» замењује се износом «7.373.237», 
- на позицији број 82 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од 
«2.032.300» замењује се износом «2.067.306», и износ у 
колони 8 од «2.300.916» замењује се износом «2.335.922», 
- на позицији број 83 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 од «1.350.435» замењује се 
износом «1.328.614» и износ у колони 8 од «1.616.435» 
замењује се износом «1.594.614», 
- на позицији број 85 и економској класификацији 482 – 
«Порези, обав.таксе и казне нам.од др.нивоу» износ  у 
колони 7 од «30.000» замењује се износом «45.000» и износ у 
колони 8 од «115.000» замењује се износом «130.000», 
- на позицији број 87 и економској класификацији 5113 – 
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ  у колони 6 
и  колони 8 од «4.217.100» замењује се износом «4.167.539», 
- на позицији број 89 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 од «1.018.500» 
замењује се износом «989.575» и износ у колони 8 од 
«1.089.954» замењује се износом «1.061.029», 
- на позицији број 90 и економској класификацији 515 – 
«Остала основна средства» износ  у колони 7 од «1.824.000» 
замењује се износом «1.816.500» и износ у колони 8 од 
«1.974.000» замењује се износом «1.966.500», 
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од «74.725.637» 
замењује се износом «76.173.411», и износ у колони 8 од 
«77.864.707» замењује се износом «79.312.481»,  
- укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «74.725.637» 
замењује се износом «76.173.411», и износ у колони 8 од 
«77.864.707» замењује се износом «79.312.481».  
     
  У Разделу 3, глава 3.2. «Друштвена брига о деци 
Установа за децу «Бамби» мења назив у «Друштвена брига о 
деци Предшколска установа «Бамби», функција 040 – 
«породица и деца» врше се следеће измене: 
- на позицији број 92 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 6 од 
«78.996.796» замењује се износом «77.296.796», износ у 
колони 7 од «110.000» замењује се износом «113.300» и 
износ у колони 8 од «79.106.796» замењује се износом 
«77.410.096», 
- на позицији број 93 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца) » износ  у 
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колони 6 од «14.143.669» замењује се износом «13.763.669», 
износ  у колони 7 од «19.690» замењује се износом «20.350» 
и износ у колони 8 од «14.163.359» замењује се износом 
«13.784.019», 
- на позицији број 97 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «3.721.000», 
- на позицији број 98 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «9.170.000» 
замењује се износом «10.815.000», износ у колони 7 од 
«8.675.000» замењује се износом «8.485.000» а износ у 
колони 8 од «17.845.000» замењује се износом «19.300.000»,  
- на позицији број 100 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 и колони 8 од 
«790.000» замењује се износом «950.000»,  
- на позицији број 101 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ у колони 7 и колони 8 од 
«2.150.000» замењује се износом «1.996.040»,  
- на позицији број 102 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 7 од 
«3.558.320» замењује се износом «3.605.000» и износ у 
колони 8 од «4.312.320» замењује се износом «4.359.000»,  
- на позицији број 103 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ у колони 7 и колони 8 од «20.218.000» 
замењује се износом «20.458.000»,  
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 од «115.756.719» 
замењује се износом «119.041.719», износ у колони 7 од 
«42.860.610» замењује се износом «42.967.290», и у колони 8 
од «158.617.329» замењује се износом «162.009.009», 
- укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «115.756.719» 
замењује се износом «119.041.719», износ у колони 7 од 
«42.860.610» замењује се износом «42.967.290» и у колони 8 
од «158.617.329» замењује се износом «162.009.009». 
     
 У Разделу 3, глава 3.3. «Комунална делатност – ЈП 
«Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој 
заједнице» врше се следеће измене:  
- на позицији број 111 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 6 и 
колони 8 од «17.374.569» замењује се износом «16.974.569»,  
- на позицији број 112 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 и колони 8 од «3.110.048» замењује се износом 
«3.040.048», 
- на позицији број 113 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима-Накнаде» износ  у колони 7 
од «20.000» замењује се износом «10.000» и у колони 8 од 
«210.000» замењује се износом «200.000», 
- на позицији број 114 и економској класификацији 415 – 
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «566.014» замењује се износом «662.014», 
- на позицији број 115 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «381.000», 
- на позицији број 118 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 од «35.000» 
замењује се износом «55.000» и у колони 8  од «435.000» 
замењује се износом «455.000»,  
- на позицији број 119 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 и колони 8 од 
«565.000» замењује се износом «1.065.000»,  
- на позицији број 121 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ у колони 7 од «45.000» замењује се 
износом «35.000» и у колони 8 од «545.000» замењује се 
износом «535.000»,  
- на позицији број 123 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. тела» 
износ у колони 6 од «12.800.000» замењује се износом 
«13.300.000», износ у колони 7 од «30.000» замењује се 
износом «15.000» и износ у колони 8 од «12.830.000» 
замењује се износом «13.315.000»,  

- на позицији број 124 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ у колони 7 од «50.000» замењује 
се износом «65.000» и у колони 8  од «160.000» замењује се 
износом «175.000»,  
- на позицији број 132 и економској класификацији 5114 – 
«Услуге пројектовања и израде планова»износ у колони 6 и у 
колони 8 од «13.585.000» замењује се износом «14.385.000»,  
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 од «227.185.039» 
замењује се износом «228.991.039» и износ у колони 8 од 
«227.385.039» замењује се износом «229.191.039»,  
- укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «227.185.039» 
замењује се износом «228.991.039» и износ у колони 8 од 
«227.385.039» замењује се износом «229.191.039».  
 
 У Разделу 3, глава 3.4. «Месне заједнице – све», 
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на 
другом месту» врше се следеће измене: 
- на позицији број 139 и економској класификацији 482 – 
«Порези, обав.таксе и казне нам.од др.нивоу» износ  у 
колони 7 од «47.500» замењује се износом «71.500» и износ у 
колони 8 од «107.400» замењује се износом «131.400», 
- на позицији број 140 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. тела» 
износ у колони 7 од «0» замењује се износом «48.370» и 
износ у колони 8 од «4.000» замењује се износом «52.370», 
- укупан износ за функцију 160 у колони 7 од «216.423.221» 
замењује се износом «216.495.591» и  износ у колони 8 од 
«230.913.212» замењује се износом «230.985.582»,  
- укупан износ за главу 3.4. у колони 7 од «216.423.221» 
замењује се износом «216.495.591» и  износ у колони 8 од 
«230.913.212» замењује се износом «230.985.582»   
 
        У Разделу 3, глава 3.5. «Туристичка организација», 
функција 473 – «Туризам» врше се следеће измене: 
- на позицији број 148 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «43.000», 
- на позицији број 151 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од «997.000» 
замењује се износом «1.160.000» и у колони 8  од «2.337.000» 
замењује се износом «2.500.000»,  
- на позицији број 152 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «231.000» 
замењује се износом «181.000»  и износ у колони 8 од 
«908.000» замењује се износом «858.000», 
- на позицији број 161 и економској класификацији 523 – 
«Залихе робе за даљу продају» износ у колони 6 од «114.000» 
замењује се износом «1.000»  и износ у колони 8 од 
«814.000» замењује се износом «701.000», 
- укупан износ за функцију 473 у колони 6 од «6.215.509» 
замењује се износом «6.257.509», и у колони 8 износ од 
«14.453.509» замењује се износом «14.495.509», 
- укупан износ за главу 3.5. у колони 6 од «6.215.509» 
замењује се износом «6.257.509», и у колони 8 износ од 
«14.453.509» замењује се износом «14.495.509». 
   
 У Разделу 3, глава 3.6. «Установа спортски центар 
Бор», функција 810 – «услуге рекреације и спорта» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 166 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «1.401.000», 
- на позицији број 167 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «13.100.000» 
замењује се износом «14.100.000» и у колони 8 од 
«14.950.000» замењује се износом «15.950.000»,  
- на позицији број 169 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 од «1.200.000» 
замењује се износом «1.400.000» и у колони 8 од «1.500.000» 
замењује се износом «1.700.000», 
- на позицији број 172 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ у колони 7 од «3.750.000» замењује се 
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износом «4.250.000» и у колони 8 од «4.550.000» замењује се 
износом «5.050.000»,  
- на позицији број 174 и економској класификацији 481 – 
«Дотације за Народну кухињу» износ у колони 6 и у колони 
8 од «2.500.000» замењује се износом «2.000.000»,  
- на позицији број 178 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ у колони 7 од «1.000.000» 
замењује се износом «1.300.000» и у колони 8 од «3.650.000» 
замењује се износом «3.950.000»,  
- на позицији број 178-1 и економској класификацији 523 – 
«Залихе робе за даљу продају» износ у колони 7 и у колони 8 
од «5.050.000» замењује се износом «6.550.000»,  
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 од «93.499.279» 
замењује се износом «95.699.279», износ у колони 7 од 
«18.665.000» замењује се износом «21.165.000» и у колони 8 
износ од «112.164.279» замењује се износом «116.864.279», 
- укупан износ за главу 3.6. у колони 6 од «93.499.279» 
замењује се износом «95.699.279», износ у колони 7 од 
«18.665.000» замењује се износом «21.165.000» и у колони 8 
износ од «112.164.279» замењује се износом «116.864.279». 
   
 У Разделу 3, глава 3.7. «Буџетски фонд за заштиту 
животне средине», функција 560 – «заштита животне 
средине некласифицирана на другом месту» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 184 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама» износ  у колони 6 и колони 8 од 
«16.800.000» замењује се износом «23.300.000», 
- на позицији број 186 и економска класификација 511 – 
«Изградња, капитално одржавање зграда и објеката и 
пројектно планирање» износ  у колони 6 и колони 8 од 
«10.800.000» замењује се износом «13.300.000», 
- укупан износ за функцију 560 износ у колони 6 и колони 8 
од «41.600.000» замењује се износом «49.600.000»,  
- укупан износ за главу 3.7. износ у колони 6 и колони 8 од 
«41.600.000» замењује се износом «49.600.000».  
- укупан износ за раздео 3 у колони 6 од «757.237.157» 
замењује се износом «767.767.931», износ у колони 7 од 
«289.525.901» замењује се износом «292.204.951» и у колони 
8 износ од «1.046.763.058» замењује се износом 
«1.059.972.882». 
 
 У Разделу 4, «Основно образовање», функција 912 – 
«основно образовање», за 4631 «текући трансфери осталим 
нивоима власти» врше се следеће измене: 
- на позицији број 190 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ  у колони 6 
и  колони 8 од «400.000» замењује се износом «550.000», 
- на позицији број 192 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «10.000» замењује се износом «7.054.000», 
- на позицији број 193 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«55.520.000» замењује се износом «62.540.000», 
- на позицији број 194 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за службена путовања» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «2.330.000» замењује се износом «2.300.000», 
- на позицији број 195 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«3.943.000» замењује се износом «4.061.000», 
- на позицији број 197 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  колони 
8 од «3.097.000» замењује се износом «3.209.500», 
- на позицији број 198 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од «4.440.000» 
замењује се износом «4.462.500», 
- на позицији број 202 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«985.000» замењује се износом «1.005.000», 
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и  колони 8 од 
«78.570.000» замењује се износом «93.027.000», 

- укупан износ за раздео 4 у колони 6 и  колони 8 од 
«78.570.000» замењује се износом «93.027.000». 
 
 У Разделу 5, «Средње образовање», функција 920 – 
«средње образовање», за 4631 «текући трансфери осталим 
нивоима власти» врше се следеће измене: 
- на позицији број 206 и економској класификацији 415 – 
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.000.000» замењује се износом «1.100.000», 
- на позицији број 207 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «4.000» замењује се износом «3.414.000», 
- на позицији број 208 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«30.770.000» замењује се износом «40.402.359», 
- на позицији број 209 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за службена путовања» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.702.500» замењује се износом «1.652.500», 
- на позицији број 212 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  колони 
8 од «1.475.916» замењује се износом «1.375.916», 
- на позицији број 213 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од «2.431.270» 
замењује се износом «2.581.270», 
- на позицији број 216 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«440.000» замењује се износом «467.000», 
- укупан износ за функцију 920   у колони 6 и  колони 8 од 
«41.792.816» замењује се износом «54.962.175», 
- укупан износ за раздео 5   у колони 6 и  колони 8 од 
«41.792.816» замењује се износом «54.962.175». 
 
 У Разделу 6, «Социјална заштита-Центар за 
социјални рад», функција 070 – «Социјална помоћ 
угроженом становништву», за 4631 «текући трансфери 
осталим нивоима власти» врше се следеће измене: 
- на позицији број 219 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ  у колони 6 
и  колони 8 од «150.000» замењује се износом «142.500», 
- на позицији број 221 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«753.000» замењује се износом «715.350», 
- на позицији број 224 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  колони 
8 од «40.000» замењује се износом «38.000», 
- на позицији број 225 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од «234.000» 
замењује се износом «222.300», 
- на позицији број 226 и економској класификацији 4729 – 
«Једнократне помоћи соц.угроженом станов.» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «2.500.000» замењује се износом 
«3.083.123», 
- на позицији број 228 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. тела» 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «200.000» замењује се 
износом «190.000», 
- укупан износ за функцију 070   у колони 6 и  колони 8 од 
«8.147.344» замењује се износом «8.661.617», 
- укупан износ за раздео 6   у колони 6 и  колони 8 од 
«8.147.344» замењује се износом «8.661.617». 
 
 У Разделу 8, «Физичка култура, спортске 
организације – за реализацију спортских манифестација и 
масовни спорт», функција 810 – «Услуге рекреације и 
спорта» врше се следеће измене: 
- на позицији број 240 и економској класификацији 481 – 
«Дотације спортским и омладинским организацијама за 
реализацију спортских манифестација и масовни спорт» 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «17.000.000» замењује се 
износом «16.500.000», 
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 и  колони 8 од 
«17.000.000» замењује се износом «16.500.000», 
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- укупан износ за раздео 8 у колони 6 и  колони 8 од 
«17.000.000» замењује се износом «16.500.000», 
     
 У Разделу 10, «ЈП Боговина», функција 630 – 
«Водоснабдевање», врше се следеће измене: 
- позиција број 242 и економској класификацији 451– 
«Субвенције јавним нефин. предузећима и орг» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «15.000.000» замењује се износом 
«16.200.000», 
- укупан износ за функцију 630   у колони 6 и  колони 8 од 
«15.000.000» замењује се износом «16.200.000», 
- укупан износ за раздео 10   у колони 6 и  колони 8 од 
«15.000.000» замењује се износом «16.200.000». 
 
 У Разделу 11 «Невладине и друштвене организације 
и удружења», функција 160 – «опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту», врше се  измене: 
- на позицији број 244 и економској класификацији 481 – 
«Дотације осталим непрофитним институцијама-невладине и 
др. организације» износ у колони 6 и колони 8 од 
«10.470.000» замењује се износом «10.970.000», 
- укупано за функцију 160 у колони 6 и колони 8 износ од 
«10.970.000» замењује се износом «11.470.000», 
- укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од 
«10.970.000» замењује се износом «11.470.000». 
 
 У Разделу 14, «Средства за пружање помоћи 
избеглим и расељеним лицима», функција 070 – «Социјална 
помоћ угроженом становништву» врше се следеће измене: 
- на позицији број 256 и економској класификацији 472 – 
«Социјалне помоћи» износ у колони 7 од «0» замењује се 
износом «300.000» и у колони 8 од «265.000» замењује се 
износом «565.000»,  
- укупан износ за функцију 070  у колони 7 од «0» замењује 
се износом «300.000» и у колони 8 од «440.000» замењује се 
износом «740.000», 
 - укупан износ за раздео 14   у колони 7 од «0» замењује се 
износом «300.000» и у колони 8 од «440.000» замењује се 
износом «740.000». 
 
 У Разделу 20, Пројекат «Уједињени у разликама», 
функција 090 – «социјална заштита некласификована на 
другом месту» врше се следеће измене: 
- на позицији број 274 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 7 од «500.000» замењује 
се износом «82.000» и у колони 8 од «1.000.000» замењује се 
износом «582.000», 
- на позицији број 275 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 7 од «5.631.050» 
замењује се износом «5.889.675» и у колони 8 од «5.631.050» 
замењује се износом «5.889.675», 
- додаје се нова позиција број 276-1 са економском 
класификацијом 425 – «Текуће поправке и одржавање» и у 
колони 7 и 8 са износом од «950.000», 
- на позицији број 278 и економској класификацији 463 – 
«Трансфери осталом нивоима власти» износ  у колони 7 и  
колони 8 од «5.150.000» замењује се износом «6.040.000», 
- на позицији број 279 и економској класификацији 481 – 
«Дотације за МНРО-пружаоца услуга» износ у колони 6 од 
«1.302.000» замењује се износом «1.419.035», износ у колони 
7 од «1.302.000» замењује се износом «0» а износ у колони 8 
од «2.604.000» замењује се износом «1.419.035»,  
- на позицији број 280 и економској класификацији 5113 – 
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ  у колони 7 
и  колони 8 од «3.053.000» замењује се износом «0», 
- укупан износ за функцију 090 у колони 6 од «1.802.000» 
замењује се износом «1.919.035», износ у колони 7 од 
«21.305.050» замењује се износом «18.630.675» а износ у 
колони 8 од «23.107.050» замењује се износом «20.549.710»,  
 - укупан износ за раздео 20   у колони 6 од «1.802.000» 
замењује се износом «1.919.035», износ у колони 7 од 

«21.305.050» замењује се износом «18.630.675» а износ у 
колони 8 од «23.107.050» замењује се износом «20.549.710».  
 
  Отвара се нови Раздео 22, Пројекат «Опремање и 
адаптација КЗМ и формирање интернет клуба«, функција 810 
– «услуге рекреације и спорта», са следећим позицијама: 
- на позицији број 288 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошак» са износом у колони 6 и колони 8 од 
«20.000», 
- на позицији број 289 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» са износом у колони 6 и колони 
8 од «45.400», 
- на позицији број 290 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» са износом у колони 6 и колони 8 
од «30.000», 
- на позицији број 291 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» са износом у колони 6 и 
колони 8 од «29.500», 
- на позицији број 292 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» са износом у колони 6 и колони 8 од «22.000», 
- на позицији број 293 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» са износом у колони 6 и колони 8 од 
«120.000», 
- укупано износ за функцију 810 износ  у колони 6 и у колони 
8 је «266.900»,  
- укупан износ за раздео 22  у колони 6 и колони 8 је 
«266.900». 
 
  Отвара се нови Раздео 23, Пројекат «Реконструкција 
Светосавског трга» и «Санација и реконструкција градских 
улица у Бору», функција 451 – «локални путеви и улице», са 
следећим позицијама: 
- на позицији број 294 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошак» са износом у колони 6 и колони 8 од 
«100.000», 
- на позицији број 295 и економској класификацији 5113 – 
«Капитално одржавање и изградња осталих комуналних 
објеката и путне мреже» са износом у колони 6 и колони 8 од 
«7.500.000», 
- укупано износ за функцију 451 износ  у колони 6 и у колони 
8 је «7.600.000»,  
- укупан износ за раздео 23  у колони 6 и колони 8 је 
7.600.000». 
 
 За опис из колоне 5 «Укупно буџет» износ у колони 6 
од «1.260.093.396» замењује се износом «1.313.743.237», у 
колони 7 износ од «354.365.961» замењује се износом 
«354.670.636», а износ у колони 8 од  «1.614.459.357» 
замењује се износом «1.668.413.873». 
 

Члан 13. 
 У укупан износ средстава утврђен овом Одлуком о 
изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2011. 
годину урачунате су промене текуће буџетске резерве на 
основу појединачних решења председника општине Бор за 
коришћење средстава резерве, као и промене апропријација и 
повећање апропријација из сопствених средстава. 
 

Члан 14. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у «Службеном листу општине Бор». 
 
Број: 400- 133/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године    
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР                                                                                      
                                                                                                                             
   ПРЕДСЕДНИК,                                      
Драган Жикић, с.р   
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На основу члана 43. Статута општине Бор (''Службени 

лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 24. новембра 2011. године,  донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ЗА 2011. 

ГОДИНУ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 
„РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТОСАВСКОГ ТРГА“ 

 
I 

 Одлука се доноси у циљу кандидовања пројекта за 
финансирање Пројекта „Реконструкција Светосавског трга“ 
по Јавном  позиву  за кандидовање пројеката   за 
финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације 
школа, обданишта, здравствених установа, спортских 
објеката, институција културе, објеката станоградње и 
других објеката од јавног значаја у 2010/2011 години 
Министарства   животне  средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије. 
 

II 
 У буџету општине Бор за 2011 годину обезбеђују се 
средства за учешће општине у Пројекту „Реконструкција 
Светосавског трга“. 
 Учешће се обезбеђује у складу са Јавним позивом и 
Програмом ванредне подршке грађевинској индустрији у 
условима светске економске кризе у 2010. години усвојеним 
Закључком Владе Републике Србије 05 бр.351-4192/2010 од 
03.06.2010. године у висини од 10% од вредности пројекта 
(са ПДВ-ом) што износи 2.500.000 динара, с обзиром да је 
укупна вредност пројекта 25.000.000 динара. 
 

III 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном   листу општине Бор“. 
    
Број: 401-837/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године    
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР                                                       
                                                                    ПРЕДСЕДНИК,
                                   Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Бор (''Службени 

лист општине Бор'', бр.7/08),Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана   24. новембра 2011. године,  донела 
је  

ОДЛУКУ 
О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ СЕРВИСИРАЊА ДУГА У 
ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „РЕКОНСТРУКЦИЈА 

СВЕТОСАВСКОГ ТРГА“ 
 
I 

 Одлука се доноси у циљу кандидовања пројекта за 
финансирање Пројекта „Реконструкција Светосавског трга“ 
по Јавном  позиву  за кандидовање пројеката   за 
финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације 
школа, обданишта, здравствених установа, спортских 
објеката, институција културе, објеката станоградње и 
других објеката од јавног значаја у 2010/2011 години 
Министарства   животне  средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије. 
 

II 
 Општина Бор прихвата обавезу сервисирања дуга 
по основу кредита за   финансирање 50% од 80% вредности 
(са ПДВ-ом) Пројекта „Реконструкција Светосавског трга“, а 
према условима из јавног позива. 
 Укупна вредност Пројекта „Реконструкција 
Светосавског трга“ износи 25.000.000 динара (са ПДВ-ом). 

 Рочност кредита из става 1. овог члана је 5(пет) 
година од дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, са једном годином периода 
почека. 
 Каматна стопа је једнака референтној каматној 
стопи Народне банке   Србије увећаној за 2,5%. 
 Отплату кредита општина Бор ЋЕ ВРШИТИ ИЗ 
СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕНИХ у буџету општине. 
 

III 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном   листу општине Бор“. 
 
Број: 401-838 /2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године    
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР                                                                                                   
   ПРЕДСЕДНИК,                      

                       Драган Жикић, с.р.  
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На основу члана 43. Статута општине Бор (''Службени 

лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана  24. новембра 2011. године,  донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ЗА 2011. 
ГОДИНУ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 

„САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ 
УЛИЦА“ 

 
I 

 Одлука се доноси у циљу кандидовања пројекта за 
финансирање Пројекта „Санација и реконструкција градских 
улица“ по Јавном  позиву  за кандидовање пројеката   за 
финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације 
школа, обданишта, здравствених установа, спортских 
објеката, институција културе, објеката станоградње и 
других објеката од јавног значаја у 2010/2011 години 
Министарства   животне  средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије. 

 
II 

 У буџету општине Бор за 2011 годину обезбеђују се 
средства за учешће општине у Пројекту „Санација и 
реконструкција градских улица“. 
 Учешће се обезбеђује у складу са Јавним позивом и 
Програмом ванредне подршке грађевинској индустрији у 
условима светске економске кризе у 2010. години усвојеним 
Закључком Владе Републике Србије 05 бр.351-4192/2010 од 
03.06.2010. године у висини од 10% од вредности пројекта 
(са ПДВ-ом) што износи 5.000.000 динара, с обзиром да је 
укупна вредност пројекта 50.000.000 динара. 
 

III 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном   листу општине Бор“. 
    
Број: 401-839/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године   
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР                                               
                                                                

ПРЕДСЕДНИК, 
                Драган Жикић, с.р.   
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На основу члана 43. Статута општине Бор (''Службени 

лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана  24. новембра 2011. године,  донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ СЕРВИСИРАЊА ДУГА У 

ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „САНАЦИЈА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА“ 

 
I 

 Одлука се доноси у циљу кандидовања пројекта за 
финансирање Пројекта „Санација и реконструкција градских 
улица“ по Јавном  позиву  за кандидовање пројеката   за 
финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације 
школа, обданишта, здравствених установа, спортских 
објеката, институција културе, објеката станоградње и 
других објеката од јавног значаја у 2010/2011 години 
Министарства   животне  средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије. 

 
II 

 Општина Бор прихвата обавезу сервисирања дуга 
по основу кредита за   финансирање 50% од 80% вредности 
(са ПДВ-ом) Пројекта „Санација и реконструкција градских 
улица“, а према условима из јавног позива. 
 Укупна вредност Пројекта „Санација и 
реконструкција градских улица“ износи 50.000.000 динара 
(са ПДВ-ом). 
 Рочност кредита из става 1. овог члана је 5(пет) 
година од дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, са једном годином периода 
почека. 
 Каматна стопа је једнака референтној каматној 
стопи Народне банке   Србије увећаној за 2,5%. 
 Отплату кредита општина Бор ЋЕ ВРШИТИ ИЗ 
СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕНИХ у буџету општине. 
 

III 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном   листу општине Бор“. 
 
Број: 401-840/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године    
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
                                                                                                                                                                                                                
       ПРЕДСЕДНИК, 

    Драган Жикић, с.р. 
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На основу члан 47.  став 2 . Закона о становању  

(''Службени гласник РС'', бр. 50/92, 76/92, 33/93, 53/93, 67/93, 
46/94, 47/94, 44/95, 49/95, 17/97, 46/98, 26/11 и 101/05) и 
члана 43. Статута Општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.7/08), Скупштина Општине Бор, на седници 
одржаној дана 24. новембра 2011. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о стамбеним односима (''Службени лист 
општина'', бр. 11/01, 6/03, 15/04, 15/05 и ''Службени лист 
општине Бор'', бр. 1/08,13/08 и 4/11) у члану 3. став 2. после 
тачке 11. додаје се тачка 12. која гласи: 

''12. стан користи за доделу у закуп младим брачним 
паровима на одређено  или  неодређено време старости до 30 
година''.                                      

Члан 2. 
 После члана  32в,  у глави  III , поглављу  Б  додаје 
се тачка 5. и члан 32г  који гласе: 

  '' 5.  станови за младе брачне парове.'' 
'' Члан 32г 

1) Право учешћа на конкурс 
 Стан које је у смислу члана 3. став 2. тачка 12. ове 
одлуке одређен за доделу у закуп младим брачним паровима 
на одређено или неодређено време, додељује Комисија за 
задовољење стамбених потреба по спроведеном конкурсном 
поступку. Конкурс се објављује најмање у једном локалном 
листу који се издаје у Општини Бор и на други погодан 
начин, стим да рок за подношење пријава износи 15 дана од 
дана објављивања у листу за које се комисија определи да од 
објављивања у њему тече рок за подношење пријава. 
  Конкурс спроводи комисија из предходног става по 
одредбама садржаним  у члану 40-57 ове одлуке. 

Право учешћа на конкурс имају супружници: 
- који нису старији од 30 година на дан 

расписивања конкурса;  
- који су држављани Републике Србије;  
- чији  брак траје најмање једну годину до дана 

расписивања конкурса;  
- који су  без стана и   
- који имају пребивалиште на територији 

општине Бор у трајању дужем од 3 године  у моменту 
расписивања конкурса. 

Уз пријаву, супружници који конкуришу за стан 
дужни су да поднесу: 

-   доказ о  годинама живота 
-   доказ о постојању брачне заједнице 
-   доказ о стамбеној ситуацији 
-   доказ о броју чланова домаћинства 
-  доказ о стручној спреми, и друге доказе  из којих 

се може утврдити постојање околности на коју се 
подносилац пријаве позива. 

Уколико лица која конкуришу за стан не приложе 
потребне доказе неће се бодовати по оним основима по 
којима нису доказали одређене чињенице од значаја за 
утврђивање ранг листе. 

 
2) Мерила за одлучивање о додели стана 
Право на доделу стана оствариће супружници који 

на ранг листи која се формира за расподелу сваког одређеног 
стана, добију највише  бодова. 

Бодови за формирање ранг листе утврђују се 
применом следећих критеријума: 

 
А) Стамбена ситуација                 бодови                                      
        
- супружници без стана  –  подстанари                           80 
-       супружници без стана  –  самачки смештај                  75 
- становање код родитеља једног или другог  
        брачног друга                                                                  70 
-       становање у неодговарајућем стану у државној  
         или  друштвеној својини                                               60 
-       становање у неодговарајућем стану  који је  
        својина  супружника                                                       30 
-       становање у неодговарајућој индивидуалној  
        стамбеној   згради на подручју општине Бор              20                
-       становање у нехигијенским становима и  
        становима склоним паду                                               20 

Стамбена ситуација доказује се Уговором о 
подстанарском односу, Уговором о закупу стана, Уговором о 
становању у самачком смештају, одговарајућим уверењима и 
решењима надлежних органа , изјавама сведока и на други 
одговарајући начин. 
Б) Број чланова породичног домаћинства 

- За сваког члана породичног домаћинства по  20 
бодова,а највише до 80 бодова по овом основу. 

Чланом породичног домаћинства  сматрају се 
брачни другови, малолетна деца и малолетни усвојеници, а 
родитељи брачних другова браћа и сестре и остали крвни 
сродници у правој усходној и нисходној линији само уколико 
живе у заједничком породичном домаћинству са 
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подносиоцима пријаве дуже од годину дана  рачунајући од 
дана објављивања конкурса. Живљење у заједничком 
домаћинству доказује се овереним изјавама  сведока  и 
пријавом пребивалишта. 

 
В) Стручна спрема учесника на конкурсу:                    бодова 
-    доктор наука или уметности                                         100 
-    магистар наука одн. уметности (VII/2 степен 
      стручне спреме)                                                               90 
-    висока стручна спрема (VII/1 степен стручне  
     спреме),мастер одн. други степен академских или 
     струковних студија                                                           80 
-    виша стручна спрема ( VI степен стручне спреме одн. 
      први степен академских или струковних студија         70 
-    V  степен стручне спреме односно средња стручна 
      спрема и специјализација VKV  60 средња стручна     
      спрема (IV степен стручне спреме)                       50 
-    IIII степен стручне спреме – KV                                    40 
-    остала стручна спрема , основна школа                        20  
 

По овом критеријуму бодују се оба супружника те 
се коначан број бодова по овом основу добија кумулативно.'' 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
Број:  360-235/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР   

                     ПРЕДСЕДНИК,                                                                                 
                                                   Драган Жикић, с.р. 

 
 193 

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском 
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 
91/05, 62/06 и 31/11) и члана 43. Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, број 7/08) Скупштина 
општине Бор на седници одржаној 24. новембра 2011.године, 
донела је  

О Д Л  У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР 
 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о уређењу јавног превоза путника на 
територији општине Бор („Службени лист општина“, бр. 
7/97, 9/97, 19/01, 1/04 и 1/08) после члана 9. додаје се нови 
члан 9 а који гласи: 

„Члан 9 а 
Сви аутобуси којима се обавља приградски превоз 

путника у обавези су да Аутобуску станицу Бор користе као 
почетну у одласку и крајњу у доласку, на свим приградским 
аутобуским линијама“.   

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања У „Службеном листу општине Бор“. 
 
Број: 544-321/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                         

Драган Жикић, с.р. 
 
 
 
 

194 
На основу члана 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености (''Службени гласник 
РС'', бр. 36/09 и 88/2010) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), уз прибављено 
Мишљење Локалног савета за запошљавање број: 06-
106/2011-III-02 од 09.11.2011.године, Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 24. новембра 2011. године, 
донела је 
 

 О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БОР ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 У Локалном акционом плану запошљавања 
општине Бор за 2011. годину, који је саставни део Одлуке о 
усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине 
Бор за 2011. годину (''Службени лист општине Бор'' бр. 
21/2010), у глави 2. План активности, наслову 2.2. Програми 
и мере у тачки 2. Подршка предузетништву кроз субвенцију 
послодавцима за запошљавање незапослених лица на 
новоотвореним радним местима према критеријумима 
Националне службе запошљавања и критеријумима које ће 
препоручити Локални савет запошљавања, речи: ''укупно 24'' 
бришу се. 
 У истој тачки речи:''од 100.000,00 динара по једном 
запосленом'' бришу се. 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 10-5/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
               ПРЕДСЕДНИК, 

                                     Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута 
Оптине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У   
о разрешењу чланова Општинског већа Општине Бор  

 
I 

 Разрешавају се дужности члана Општинског већа 
Општине Бор: 
 
 1. Игор Јанковић; 
 2. Дарко Михајловић; 
 3. Саша Скробоња. 
 

II 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''  
 
Број: 02-19/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР  
                 

  ПРЕДСЕДНИК          
Драган Жикић, с.р.                     
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196 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута 
Оптине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 34. 
новембра 2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У   
о избору чланова Општинског већа Општине Бор  

 
I 

 За чланове Општинског већа Општине Бор бирају 
се: 
 1. Миљана Голубовић; 
 2. Југослав Ђорђевић; 
 3. Бранко Перић. 
 

II 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''  
 
Број: 02-20/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                 

             ПРЕДСЕДНИК     
           Драган Жикић, с.р.      
  

 
197 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм о  изменама  Програма 

пословања ЈКП „3. октобар“ Бор за 2011. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Програм о   изменама  
Програма пословања ЈКП „3. октобар“ Бор за 2011. годину, 
који је донео Управни одбор тог предузећа, на седници 
одржаној 11.11.2011. године, под бројем 957. 

 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 
Број: 023-68/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР      

                                                                                  
        ПРЕДСЕДНИК     
     Драган Жикић, с.р.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈП „Штампа, радио и филм“ Бор за 

2011. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Програм о изменама и 
допунама Програма  пословања ЈП „Штампа, радио и филм“ 
Бор за 2011. годину, који је донео Управни одбор тог 
предузећа, на седници одржаној 14.11.2011. године, под 
бројем 70/11 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 

Број: 022-202/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
       ПРЕДСЕДНИК     

                 Драган Жикић, с.р.     
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм o изменама  и 
допунама Програма пословања ЈП „Дирекција за 

изградњу Бора“ Бор за 2011. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу 
Бора“ Бор за 2011. годину, који је донео Управни одбор тог 
предузећа, на седници одржаној 09.11.2011. године, под 
бројем 1868-10/1. 

 
II 

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

 
Број:022-199/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                 

           ПРЕДСЕДНИК     
         Драган Жикић, с.р.        
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    200 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о измени Програма  
пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2011. годину 

 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о измени програма 
пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2011. годину, коју је донео 
Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној 
09.11.2011. године, под бројем  310/2. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
Број:022-200/2011-I  
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                    
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р.   
 

 
201 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о измени  Програма 

пословања ЈП „Борски туристички центар“ Бор за 2011. 
годину 

 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма 
пословања ЈП „Борски туристички центар“ Бор за 2011. 
годину, коју је донео Управни одбор тог предузећа, на 
седници одржаној 10 .11.2011. године, под бројем 71/2011. 

 
II 

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

 
Број:022-201 /2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                    
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 202 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на   Програм пословања  
ЈП „Зоолошки врт“ Бор за 2011. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм пословања ЈП 
„Зоолошки врт“ Бор за 2011. годину, коју је донео 
Привремени управни одбор тог предузећа, на седници 
одржаној 21.11.2011. године, под бројем 3/2011. 

 
II 

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

 
Број:022-226/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                   
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
 

203 
  На основу члана  32. 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  дана  24. 
новембра 2011. године,  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа 

''Зоолошки врт'' - Бор 
 

I 
 Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа 
''Зоолошки врт'' - Бор  Бор, који је донео Привремени 
Управни одбор тог предузећа на седници одржаној 
14.11.2011. године. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 
Број: 110-43/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                   
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р.   
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 204 
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник 
РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07-др.закон) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe 
Бор'', бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. новембра 2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о не давању сагласности на тачку 3. Одлуке о 
утврђивању накнаде за одржавање и сервисирање 

водомера ЈКП ''Водовод'' Бор 
 

I 
Не даје се сагласност на тачку 3. Одлуке о 

утврђивању накнаде за одређавање и сервисирање водомера, 
коју је донео Управни одбор тог предузећа на седници 
одржаној 26.03.2008 године, бр. 460/2 из разлога што није 
регулисано давање сагласности на део Одлуке. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 023-67/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                    
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
 205 

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и 
сагласности Министарства за људска и мањинска права, 
државну управу и локалну самоуправу бр. 119-015-05-
00052/2011-09 од 15.11.2011. године, Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној 24. новембра 2011. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању назива улици у Бору  

I 
 Постојећој улици, која нема назив у Бору, на 
парцелама број: 195 и 198 КО Бор I у Mесној заједници 
''Север'' и почиње од Улице Ђорђа Вајферта, пресеца Улицу 
Кестенова и завршава се код Улице Иве Лоле Рибара, даје се 
назив: Улица Божина Јовановића. 

 
II 

 О спровођењу овог решења стараће се Одељење 
Општинске управе надлежно за послове урбанизма и 
комуналних делатности.  

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 
Број: 015-5/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                    
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 

 206 
На основу члана 126. Закона о социјалној заштити 

(''Службени гласник РС'', бр. 24/2011) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу директора Центра за социјални рад ''Бор'' у 
Бору 

 
 Разрешава се Ненад Гачић, дипл. специјални 
педагог дужности директора Центра за социјални рад ''Бор'' у 
Бору, на лични захтев. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Одредбом члана 126. Закона о социјалној заштити 
прописано је да ће оснивач разрешити директора пре истека 
мандара, између осталог и на лични захтев. 
 Директор Центра за социјални рад ''Бор'', Ненад 
Гачић поднео је захтев за разрешење дана 25.10.2011. године 
због стицања услова за одлазак у пензију. 
 Како су се стекли услови прописани чланом  126. 
Закона о социјалној заштити за разрешење директора пре 
истека мандата одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 

Поука о правном средству: Против овог решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном 
суду у Београду непосредно или преко поште. 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 022-193/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                   
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 125. Закона о социјалној заштити 
(''Службени гласник РС'', бр. 24/2011) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору 

 
Именује се Мирјана Митровић, дипл. психолог, за 

вршиоца дужности директора Центра за социјални рад ''Бор'' 
у Бору, почев од 24. новембра 2011. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Досадашњи директор Центра за социјални рад 
''Бор'', Ненад Гачић, дипл. спец.педагог из Бора разрешен је 
дужности директора Центра за социјални рад ''Бор'' на лични 
захтев. 
 Код таквог стања ствари неопходно је потребно 
именовати вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад ''Бор''. 
 Општинско веће Општине Бор предложило је 
Мирјану Митровић дипл. психологa, из Бора, за именовање 
за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 
''Бор'' за чије је именовање прибављена сагласност 
Министарства рада и социјалне политике број: 119-01-
138/2011-09 од 01.11.2011. године. 
 Имајући у виду напред наведено Скупштина 
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења. 
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Поука о правном средству: Против овог решења 

може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном 
суду у Београду непосредно или преко поште. 
 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 022-194/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                       

        ПРЕДСЕДНИК     
            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 37. Закона о култури (''Службени 
гласник РС'', бр.72/09) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. новембра 2011. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу вршиоца дужности директора Установе 

''Центар за културу општине Бор'' у Бору 
 
I 

 Даниел Чорболоковић, дипломирани економиста у 
области менаџмента, из Бора, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Установе ''Центар за културу 
општине Бор’' у Бору, са даном 24. новембра 2011. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 022-227/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 
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        ПРЕДСЕДНИК     
            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 37. Закона о култури (''Службени 
гласник РС'', бр.72/09) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. новембра 2011. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности директора Установе  

''Центар за културу општине Бор'' у Бору 
 
I 

 Исидора Димитријевић, дипломирани историчар 
уметности, из Брестовца, именује се за вршиоца дужности 
директора Установе ''Центар за културу општине Бор’' у 
Бору, на време од шест месеци. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 022-228/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                  
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, 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. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
24. новембра 2011. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  директора Установе Спортски центар 
''Бор'' у Бору 

 
I 

 Жељко Васковић, економиста из Бора, разрешава се 
дужности директора Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору, 
са даном 24. новембра 2011. године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број 022-229/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                 
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, 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. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
24. новембра 2011. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора 
 Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору 

 
I 

 Оливер Сретеновић, економиста, из Бора, именује 
се за вршиоца дужности директора Установе Спортски 
центар ''Бор'' у Бору, почев од 24. новембра 2011. године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број 022-230/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                 
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени 
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07-
др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 24. новембра 2011. године, донела је 

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу директора ЈКП ''Водовод'' у Бору 
 
I 

 Дарко Дукић, инг. електротехнике, из Бора, 
разрешава се дужности директора ЈКП ''Водовод'' у Бору, са 
даном 24. новембра 2011. године. 
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II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 023-73/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                  
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени 
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07-
др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 24. новембра 2011. године, донела је 

  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности директора  

ЈКП ''Водовод'' у Бору 
 
I 

 Славиша Фришковић, дипл. инг. машинства, из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора ЈКП 
''Водовод'' у Бору, почев од 24. новембра 2011. године. 

 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 023-74/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                  
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)  и члана 14. Одлуке 
о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис 
инкубатор центар Бор'' у Бору, (''Службени лист општина'' 
бр. 19/06, 1/07 и 10/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр. 
10/08, 10/09, 6/2010, 6/2011 и 9/2011), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 24. новембра 2011. године, 
донела је 

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора  Друштва са 
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар 

Бор'' у Бору 
 
I 

 Анабела Стојановић, економиста, из Бора, 
разрешава се дужности вршиоца дужности директора 
Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор 
центар Бор'' у Бору, због истека мандата . 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број:022-231/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                     

        ПРЕДСЕДНИК     
            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)  и члана 14. Одлуке 
о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис 
инкубатор центар Бор'' у Бору, (''Службени лист општина'' 
бр. 19/06, 1/07 и 10/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр. 
10/08, 10/09, 6/2010, 6/2011 и 9/2011), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 24. новембра 2011. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању директора  Друштва са ограниченом 

одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору 
 

 Анабела Стојановић, економиста, из Бора именује 
се за директора Друштва са ограниченом одговорношћу 
''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 14. Одлуке о оснивању Друштва са 
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у 
Бору, (''Службени лист општина'' бр. 19/06, 1/07 и 10/07 и 
''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08, 10/09, 6/2010, 
6/2011 и 9/2011), прописано је да директора Друштва именује 
и разрешава оснивач. 
 Скупштина општине Бор Решењем бр. 022-
273/2010-I од 13.08.2010. године, именовала је Анабелу 
Стојанвић за в.д. директора Друштва на период од годину 
дана. С обзиром да је именованој истекао мандат в.д 
директора, Комисија за кадровска питања, одликовања и 
друга јавна признања је расписала конкурс у складу са 
чланом 16а Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору и 
доставила Извештај о резултатима конкурса са мишљењем да 
се за директора Друштва именује Анабела Стојановић, која 
испуњава услове конкурса. На основу овог извештаја 
Општинско веће је за директора Друштва предложило 
Анабелу Стојановић из Бора. 
 Анабела Стојановић рођена је 27.04.1972. године у 
Бору, после основне и економске школе завршила је студије 
на вишој школи за менаџмент Зајечар и стекла звање 
економиста. 
 Од августа 2010. године, обављала је дужност в.д. 
директора Друштва. 
 Имајући у виду напред наведено као и досадашњи 
рад предложеног кандидата, Скупштина општине Бор је 
одлучила као у диспозитиву овог решења. 
   

Поука о правном средству: Против овог Решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном 
суду у Београду непосредно или преко поште. 
 
Број: 022-232/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                

        ПРЕДСЕДНИК     
            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 41. и 42. Закона о култури 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09), и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Управног одбора Народне 
библиотеке у Бору 

I 
У Управни одбор Народне библиотеке Бор именују 

се за чланове: 
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           1. Весна Антић, 
           2. Живојин Станић. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
279/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 10/08). 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 
Број: 022-233/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 
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На основу члана 41. и 42. Закона о култури 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09), и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Управног одбора 
Установе ''Центар за културу општине Бор'' 

 
I 

У Управни одбор Установе ''Центар за културу 
општине Бор'' именују се за чланове: 
 
           1. Александра Такач, 
           2. Елда Драгаш. 
  

Мандат именованима траје до истека мандата 
Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
57/2010-I од 22.03.2010. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 4/2010). 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 
Број: 022-234/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 
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На основу члана 32. 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 дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Туристичке организације ''Бор'' у Бору 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
Туристичке организације ''Бор'' у Бору, због истека мандата: 
 
      1. Бора Стојилковић, председник; 

2. Летица Гађић, члан; 
3. Ивана Стефановић, члан. 

 
II 

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

Број: 022-235/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                   

        ПРЕДСЕДНИК     
            Драган Жикић, с.р 
 219 

На основу члана 32. 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 дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 
 

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

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 
I 

У Управни одбор Туристичке организације ''Бор'' 
у Бору именују се: 
         - за председника 

          Бора Стојилковић;  
 

                  - за чланове: 
       1. Летица Миловановић; 
       2. Ивана Стефановић. 

 
II 

Мандат именованима траје пет година. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 022-195/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                         

        ПРЕДСЕДНИК     
            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 32. 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 дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 
Туристичке организације ''Бор'' у Бору 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Туристичке организације ''Бор'' у Бору, због истека мандата: 
 
      1. Саша Лазаревић, председник; 

2. Вељко Савић, члан; 
3. Јасна Томић, члан. 
                      

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

 
Број: 022-236/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                 
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
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 221 
На основу члана 32. 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 дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
 

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

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 

I 
У Надзорни одбор Туристичке организације 

''Бор'' у Бору именују се: 
 

 - за председника 
    Саша Лазаревић;  

 
           - за чланове: 

    1. Вељко Савић; 
    2. Јасна Томић. 

 
II 

Мандат именованима траје пет година. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 022-196/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                  
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
 
 222 

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07-
др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 24. новембра  2011. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

 
I 

Разрешава се Игор Митровић дужности председника 
Надзорног одбора ЈП ''Штампа, радио и филм'' у Бору, на 
лични захтев. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 
Број: 022-187/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                  
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07-
др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 24. новембра 2011. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника Надзорног одбора 

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

Именује се Радмила Динуловић,  за председника 
Надзорног одбора ЈП ''Штампа, радио и филм'' у Бору. 
 
 Мандат именованој траје до истека мандата 
Надзорног одбора који је именован Решењем број: 022-
272/08-I oд 26.09.2008. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 10/08). 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 
Број: 022-237/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                 
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
224 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 
52/2011), члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник 
РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. новембра  2011. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу члана Школског одбора  
Економско-трговинске школе у Бору 

 
Разрешава се Слободан Мијалковић, дужности 

члана Школског одбора Економско-тговинске школе у Бору, 
представник родитеља.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органе 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова.  

Привремени орган Општине Бор је Решењем број: 
022-139/2010-I од 23.07.2010. године именовао Слободана 
Мијалковића, као представника родитеља за члана Школског 
одбора Економско-трговинске школе у Бору. 

Економско-трговинска школа у Бору је актом број: 
Сл./2010 од 03.10.2011. године обавестила Скупштину 
општине Бор да је именованом престао основ по коме је 
именован у Школски одбор.   

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника, ако овлашћени предлагач покрене иницијативу 
за разрешење члана органа управљања због престанка основа 
по коме је именован у орган управљања.   

Имајући у виду напред наведено, Скупштина 
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења. 
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Поука о правном средству: Против овог Решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном 
суду у Београду непосредно или преко поште. 
 
Број: 022-190/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                  
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
 225 

На основу члана 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном 
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и 
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
новембра 2011. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора  
Економско-трговинске школе у Бору 

 
Именује се Драгана Шеговић за члана Школског 

одбора Економско-трговинске школе у Бору, представник 
родитеља.  

Мандат именованој траје до истека мандата 
Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
139/2010-I од 23.07.2010.године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 14/2010). 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Орган управљања 
установе има 9 чланова, од којих су трећина представници 
локалне самоуправе, а по трећину чланова предлажу 
запослени и савет родитеља установе тајним изјашњавањем. 
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице 
локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу 
овлашћеног предлагача. 

Економско-трговинска школа у Бору, је актом бр. 
Сл./2011 од 03.10.2011. године, доставила предлог Савета 
родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање новог 
члана Школског одбора, Драгану Шеговић уместо Слободана 
Мијалковић, који је разрешен дужности због престанка 
основа по коме је именован у орган управљања. 

Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр. 
пов. бр. 235-3-1304/11 од 23.09.2011. године, утврђено је да 
именована није осуђивана за кривична дела утврђена у члану 
54. став 10. тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011). 

С обзиром да је овлашћени предлагач предложио 
новог кандидата за члана Школског одбора, Скупштина 
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења. 

 
Поука о правном средству: Против овог Решења 

може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном 
суду у Београду непосредно или преко поште. 
 
Број: 022-238/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                     

        ПРЕДСЕДНИК     
            Драган Жикић, с.р 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. новембра 2011. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу председника Комисије за 

 представке и предлоге  
 
I 

Драгана Живковић-Обрадовић разрешава се 
дужности председника Комисије за представке и предлоге. 

 
II 

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

 
Број: 02-18/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                 
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
 

227                      
На основу члана 43. Статута општине Бор (''Службени 

лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 24. новембра  2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника Комисије за представке и предлоге 

 
I 

Радиша Грујић, бира се за председника Комисије за 
представке и предлоге.  

II 
 Мандат изабраног председника Комисије за 
представке и предлоге траје до истека мандата Скупштине 
општине. 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 02-21/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                 
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
 

228 
На основу члана 76. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/2010 и 101/2010) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 24. новембра 2011. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БОР У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 

2011. ГОДИНЕ 
 
I 

Усваја се Извештај о извршењу буџета Општине 
Бор у периоду јануар-септембар 2011. године. 
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II 
 Овај закључак објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 401-836/2011-I 
У Бору, 24. новембра 2011. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    

                                                                                  
        ПРЕДСЕДНИК     

            Драган Жикић, с.р 
229 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и 
101/2010)  и  члана 27. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010, 
4/2011, 6/2011 и 9/2011), у поступку извршења буџета донео 
је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2011.годину («Службени лист општинe Бор» 
бр. 21/2010, 4/2011, 6/2011 и 9/2011), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  и   
позиције   број 19-“Текућа резерва”, одобравају се средства у 
износу од 14.273,00 динара, Центру за социјални рад , као 
недостајућа средства за исплату једнократне помоћи по 
Решењу број 886 up 553 од  27.10.2011.године. 

За износ средстава од 14.273.00 динара смањује се 
план позиције број 19-Текућа резерва,  који уместо затечених 
“ 2.742.834,00 ”  динара, износи “2.728.561,00” динара, а 
повећава се план позиције број 226 за економску 
класификацију 4729-«Једнократне помоћи социјално 
угроженом становништву» у оквиру Раздела 6-«Центар за 
социјални рад», и уместо планираних  «2.568.850,00» динара 
износи «2.583.123,00» динара. 

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда где 
је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину. 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Центру за социјални рад Бор, 

Одељењу за финансије ради реализације, Управи за трезор  и 
архиви. 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине 

Бор „. 
О П Ш Т И Н А     Б О Р 

 
Број: 401- 731/ 2011-II 
У Бору, 31.октобар  2011. године   
       

           Председник Општине Бор, 
                                           Небојша Виденовић, с.р. 
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                На основу члана  6. Oдлуке о оснивању буџетског 
фонда за популациону политику („Службени лист општине 
Бор“ бр. 4/11) и на основу члана 9. Правилника о 
критеријумима за коришћење средстава Фонда за 
популациону политику број: 401-631/2011-III/01 од 
30.08.2011. године,  Начелник Општинске управе  Бор,  
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
   о именовању председника и чланова 

 Комисије за  вантелесну оплодњу                                                            
 

I 
             Образује се Комисија  за вантелесну оплодњу  у следећем 
саставу : 
 

1. Др. Станимир Тошић,  председник, 
2. Љиљана Милојевић,  члан, 
3. Сузана Радовановић, члан. 

 
II 

             Задатак Комисије је: 
-да прима и разматра приспеле захтеве, тражи по потреби додатну 
документацију ако за то буде потребе у конкретним случајевима, 
-Комисија сачињава записник и саставља предлог Решења о    
остваривању права на надокнаду трошкова вантелесне оплодње и  
доставља Председнику општине 

 
              Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бор“ 
               

Број:401-735/2011-III/01 
У  Бору, 19.10.2011.године 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                                                           
 

                  НАЧЕЛНИК,                                                    
           Љубинка Јелић, с.р. 
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