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На основу члана 63. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број: 54/2009,73/2010 , 101/2010 
и 101/2011)  и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', број: 7/2008), Скупштина 
општине Бор на седници одржаној дана   5. септембра 
2012. године,  донела је  

 
ОДЛУКУ  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О 
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Бор за 2012. годину 
(''Службени лист општине Бор'', број 13/2011 и 4/2012), у 
члану 1, став 1, алинеја 1 износ од «1.485.462.898» 
замењује се износом од «1.637.788.482». 

У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од  
«1.645.436.898» замењује се износом од «1.809.400.482». 

У истом члану, став 1, алинеја 3 износ од  
«159.974.000» замењује се износом од «171.612.000».  

У истом члану, став 1, алинеја 7 износ од  
«464.015.086» замењује се износом од «470.186.586».  

 
Члан 2. 

У члану 3 износ од «1.485.463» замењује се 
износом од «1.637.788». 

Члан 3. 
У члану 4 износ од «6.546.992» замењује се 

износом од «4.466.283», износ 0,4 % прихода и примања 
од продаје нефинансијске имовине замењује се са 0,27 %,  
а износ 0,8%  прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине  од почетка године замењује се 
са 1,4 %. 

Члан 4. 
У члану 5 износ од «11.560.000» замењује се 

износом од «11.590.000». 
 

Члан 5. 
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 
«1.485.462.898» замењује се износом од «1.637.788.482»,  
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи» 
износ у колони 3 «1.485.462.898» замењује се износом од 
«1.637.788.482»,  
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи» 
износ у колони 3 од «1.079.414.086» замењује се износом 
«1.193.419.086»,  
-  за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на 
доходак,добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од 
«846.321.086» замењује се износом «994.521.086»,  
-  за економску класификацију 714 – «1.2. Порез на добра 
и услуге» износ у колони 3 од «62.992.000» замењује се 
износом «61.492.000»,  
-  за економску класификацију 712+713+716+719 – «1.3. 
Остали порески приходи» износ у колони 3 од 
«170.101.000» замењује се износом «137.406.000»,  

- за економску класификацију 74 – «2. Непорески 
приходи» износ у колони 3 од «157.910.000» замењује се 
износом «134.390.000»,  
-  за економску класификацију 7411 – «Наплаћене 
камате» износ у колони 3 од «2.000.000» замењује се 
износом «1.300.000»,  
-  за економску класификацију 7415 – «Накнада за 
коришћење простора и грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «134.000.000» замењује се износом 
«99.500.000»,  
- за економску класификацију 733 – «3. Трансфери» 
износ у колони 3 од «248.138.812» замењује се износом 
«309.979.396»,  
-  за опис «II  Укупни издаци» износ у колони 3 
«1.645.436.898» замењује се износом од «1.809.400.482», 
- за економску класификацију 4 – «Текући расходи» 
износ у колони 3 од «1.451.054.292» замењује се износом 
«1.575.488.030», 
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за 
запослене» износ у колони 3 од «406.892.780» замењује 
се износом «413.170.755», 
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга 
и роба» износ у колони 3 од «363.778.557» замењује се 
износом «398.493.932», 
- за економску класификацију 44 – «3. Отплата камата» 
износ у колони 3 од «10.260.000» замењује се износом 
«10.290.000», 
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ 
у колони 3 од «363.069.000» замењује се износом 
«434.939.218», 
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци за 
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «31.888.624» 
замењује се износом «20.168.907», 
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали 
расходи» износ у колони 3 од «81.862.993» замењује се 
износом «92.157.665», 
-  за економску класификацију 46 – «7. Трансфери 
осталом нивоу власти» износ у колони 3 од 
«193.302.338» замењује се износом «206.267.553», 
-за економску класификацију 5 – «Капитални расходи» 
износ у колони 3 од «194.382.606» замењује се износом 
«233.912.453». 
-  за опис « (7+8)-(4+5) «III  Буџетски суфицит (буџетски 
дефицит) (I-II)» износ у колони 3 «-159.974.000» 
замењује се износом од «-171.612.000».  
-  за опис «VIII  Промена стања на рачуну (III+IV-VI+V-
VII)» износ у колони 3 «-111.603.000» замењује се 
износом од «-123.241.000».  
-  за опис «IX  Нето финансирање (IV+V-VI-VII-IX=-III)» 
износ у колони 3 «159.974.000» замењује се износом од 
«171.612.000».  
-  за опис  «(III+IV-VI)  B.  Укупни фискални суфицит  
(Укупни фискални  дефицит) »  износ у колони 3 «-
159.473.000» замењује се износом од «-171.111.000».  
 

Члан 6. 
 У члану 7, у табели примања буџета општине Бор 
за 2012. годину врше се следеће измене: 
-  за економску класификацију 3 – «Укупно пренета 
неутрошена и нераспоређена средства из предходне 
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године» износ у колони 3 од «111.603.000» замењује се 
износом «123.241.000», 
-  за економску класификацију 3 – «Пренета и 
неутрошена средства из предходне године» износ у 
колони 3 од «111.603.000» замењује се износом 
«123.241.000», 
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 
од «1.166.312.898» замењује се износом «1.363.158.482», 
- за економску класификацију 711100 – «Порез на 
доходак грађана» износ у колони 3 од «833.291.086» 
замењује се износом «984.491.086», 
- за економску класификацију 711110 – «Порез на 
зараде» износ у колони 3 од «767.467.086» замењује се 
износом «900.467.086», 
- за економску класификацију 711111 – «Порез на 
зараде» износ у колони 3 од «767.467.086» замењује се 
износом «900.467.086», 
- за економску класификацију 711140 – «Порез на приход 
од имовине» износ у колони 3 од «5.500.000» замењује се 
износом «8.500.000», 
- за економску класификацију 711143 – «Порез на 
приходе од непокретности» износ у колони 3 од 
«4.600.000» замењује се износом «7.600.000», 
- за економску класификацију 711160 – «Порез на 
приходе од осигураних лица» износ у колони 3 од 
«20.000» замењује се износом «120.000», 
- за економску класификацију 711161 – «Порез на 
приходе од осигурања лица» износ у колони 3 од 
«20.000» замењује се износом «120.000», 
- за економску класификацију 711190 – «Порез на друге 
приходе» износ у колони 3 од «45.200.000» замењује се 
износом «60.300.000», 
- за економску класификацију 711191 – «Порез на остале 
приходе» износ у колони 3 од «45.000.000» замењује се 
износом «60.000.000», 
- за економску класификацију 711193 – «Порез на 
приходе од спортиста и спортских стручњака» износ у 
колони 3 од «200.000» замењује се износом «300.000», 
-после економске класификације 711193-«Порез на 
приходе од спортиста и спортских стручњака» додају се 
нове економске класификације: 
- економска класификација  712110 – «Порез на фонд 
зарада»  са износом у колони 3 од «1.690.000».  
- економска класификација  712112 – «Порез на фонд 
зарада осталих запослених»  са износом у колони 3 од 
«1.690.000».  
- за економску класификацију 713310 – «Порез на 
наслеђе и поклон» износ у колони 3 од «1.000.000» 
замењује се износом «1.600.000», 
- за економску класификацију 713311 – «Порез на 
наслеђе и поклон» износ у колони 3 од «1.000.000» 
замењује се износом «1.600.000», 
- за економску класификацију 713420 – «Порез на 
капиталне трансакције» износ у колони 3 од «22.050.000» 
замењује се износом «24.550.000», 
- за економску класификацију 713421 – «Порез на пренос 
апсолутних права на непокретности» износ у колони 3 од 
«16.000.000» замењује се износом «18.500.000», 
- за економску класификацију 713610 – «Порез на акције 
на име удела» износ у колони 3 од «1.000» замењује се 
износом «16.000», 
- за економску класификацију 713611 – «Порез на акције 
на име удела» износ у колони 3 од «1.000» замењује се 
износом «16.000», 
- за економску класификацију 733150 – «Текући 
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 
општина» износ у колони 3 од «247.337.812» замењује се 
износом «309.178.396», 
- за економску класификацију 733151 – «Текући 
трансфери од др.нивоа власти у корист нивоа општина-
доп.ср. из буџета Републике» износ у колони 3 од 
«237.037.812» замењује се износом «298.878.396», 

- за економску класификацију 714510 – «Порези,таксе и 
накнаде на моторна возила» износ у колони 3 од 
«8.500.000» замењује се износом «11.000.000», 
- за економску класификацију 714514 – «Порези на 
моторна возила-годишња накнада » износ у колони 3 од 
«8.500.000» замењује се износом «11.000.000», 
- за економску класификацију 714540 – «Накнада за 
коришћење добара од општег интереса» износ у колони 3 
од «16.022.000» замењује се износом «11.522.000», 
- за економску класификацију 714547 – «Накнада за 
загађивање животне средине » износ у колони 3 од 
«3.500.000» замењује се износом «4.000.000», 
- за економску класификацију 714549 – «Накнада од 
емисија NO2, SO2, прашкастих материја и одложеног 
отпада » износ у колони 3 од «12.500.000» замењује се 
износом «7.500.000», 
- за економску класификацију 741510 – «Накнада за 
коришћење природних добара» износ у колони 3 од 
«30.000.000» замењује се износом «10.000.000», 
- за економску класификацију 741511 – «Накнада за 
коришћење минералних сировина » износ у колони 3 од 
«30.000.000» замењује се износом «10.000.000», 
- за економску класификацију 741560 – «Накнада за 
воде» износ у колони 3 од «1.000.000» замењује се 
износом «2.000.000», 
- за економску класификацију 741569 – «Сливна вода 
накнада од правних лица » износ у колони 3 од 
«1.000.000» замењује се износом «2.000.000», 
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од 
«319.150.000» замењује се износом «274.630.000», 
- за економску класификацију 711140 – «Порез на приход 
од имовине» износ у колони 3 од «13.000.000» замењује 
се износом «10.000.000», 
- за економску класификацију 711147 – «Порез на 
земљиште» износ у колони 3 од «13.000.000» замењује се 
износом «10.000.000», 
- за економску класификацију 713120 – «Порез на 
имовину» износ у колони 3 од «97.000.000» замењује се 
износом «64.500.000», 
- за економску класификацију 713121 – «Порез на 
имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од физичких 
лица» износ у колони 3 од «17.000.000» замењује се 
износом «14.500.000», 
- за економску класификацију 713122 – «Порез на 
имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од правних 
лица» износ у колони 3 од «80.000.000» замењује се 
износом «50.000.000», 
- за економску класификацију 714510 – «Порези, таксе и 
накнаде на моторна возила» износ у колони 3 од 
«22.000.000» замењује се износом «23.500.000», 
- за економску класификацију 714513 – «Комунална 
такса за држање моторних друмских и прикључних 
возила» износ у колони 3 од «22.000.000» замењује се 
износом «23.500.000», 
- за економску класификацију 714560 – «Општинске 
накнаде» износ у колони 3 од «15.100.000» замењује се 
износом «14.100.000», 
- за економску класификацију 714562 – «Посебнс 
накнада за заштиту и унапређење животне средине» 
износ у колони 3 од «15.000.000» замењује се износом 
«14.000.000», 
- за економску класификацију 716110 – «Комунална 
такса на фирму» износ у колони 3 од «50.050.000» 
замењује се износом «45.050.000», 
- за економску класификацију 716111 – «Комунална 
такса за истицање фирме на пословном простору» износ 
у колони 3 од «50.000.000» замењује се износом 
«45.000.000», 
- за економску класификацију 741150 – «Приходи од 
камата на средства буџета општине» износ у колони 3 од 
«2.000.000» замењује се износом «1.300.000», 
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- за економску класификацију 741151 – «Приходи од 
камата на средства буџета општине» износ у колони 3 од 
«2.000.000» замењује се износом «1.300.000», 
-после економске класификације 741151-« Приходи од 
камата на средства буџета општине» додају се нове 
економске класификације: 
- економска класификација  741400 – «Приходи од 
имовине који припадају имаоцима»  са износом у колони 
3 од «80.000»,  
- економска класификација  741411 – «Приходи од 
имовине који припадају имаоцима»  са износом у колони 
3 од «80.000».  
- за економску класификацију 741530 – «Накнада за 
коришћење простора и грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «104.000.000» замењује се износом 
«89.500.000», 
- за економску класификацију 741531 – «Накнада за 
коришћење простора(јавне и слободне површине) и 
грађевинског земљишта» износ у колони 3 од «1.000.000» 
замењује се износом «1.500.000», 
- за економску класификацију 741534 – «Накнада за 
коришћење градског грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «103.000.000» замењује се износом 
«88.000.000», 
- за економску класификацију 742150 – «Приходи од 
продаје добара  и услуга или закупа од стране тржишних 
организација» износ у колони 3 од «7.000.000» замењује 
се износом «8.500.000», 
- за економску класификацију 742153 – «Приходи од 
закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 
општине» износ у колони 3 од «2.500.000» замењује се 
износом «4.000.000», 
- за економску класификацију 742250 – «Таксе у корист 
нивоа општине» износ у колони 3 од «4.500.000» 
замењује се износом «6.700.000», 
- за економску класификацију 742251 – «Општинске 
административне таксе» износ у колони 3 од «1.000.000» 
замењује се износом «1.200.000», 
- за економску класификацију 742253 – «Накнада за 
уређивање грађевинског земљишта» износ у колони 3 од 
«3.500.000» замењује се износом «5.500.000», 
- за економску класификацију 742350 – «Приходи од 
обављања делатности општинских органа управе» износ 
у колони 3 од «300.000» замењује се износом 
«3.800.000», 
- за економску класификацију 742351 – «Приходи од 
обављања делатности општинских органа управе» износ 
у колони 3 од «300.000» замењује се износом 
«3.800.000», 
- за економску класификацију 745150 – «Мешовити и 
неодређени приходи у корист нивоа општине» износ у 
колони 3 од «1.200.000» замењује се износом 
«3.400.000», 
- за економску класификацију 745151 – «Мешовити и 
неодређени приходи у корист нивоа општине» износ у 
колони 3 од «1.200.000» замењује се износом 
«2.200.000», 
-после економске класификације 745151 – «Мешовити и 
неодређени приходи у корист нивоа општине» додаје се 
нова економска класификација: 
- економска класификација  745152 – «Закупнина за стан 
у државној својини»  са износом у колони 3 од 
«1.200.000».  
- за економску класификацију 772110 – «Меморандумске 
ставке за рефундацију захтева» износ у колони 3 од 
«100.000» замењује се износом «1.300.000», 
- за економску класификацију 772114 – «Меморандумске 
ставке за рефундацију захтева» износ у колони 3 од 
«100.000» замењује се износом «1.300.000», 
 
 

- за опис «Укупно приходи и примања (7+9)» износ у 
колони 3 од «1.535.133.898» замењује се износом 
«1.687.459.482». 
- за опис «Укупно пренета средства, приходи и 
примања(7+9+3)» износ у колони 3 од «1.646.736.898» 
замењује се износом «1.810.700.482». 
- за опис «Приходи и примања индиректних и осталих 
корисника буџета из осталих извора» износ у колони 3 од 
«464.015.086» замењује се износом «470.186.586». 
- за опис «УКУПНО: (3+7+9+средства индиректних и 
осталих корисника)» износ у колони 3 од «2.110.751.984» 
замењује се износом «2.280.887.068». 
 

Члан 7. 
          У члану 8, у табели издаци буџета врше се следеће 
измене: 
 
- за економску класификацију 410 – «Издаци за 
запослене» износ у колони 3 од «406.892.780» замењује 
се износом «413.170.755», износ у колони 4 од 
«5.986.075» замењује се износом «6.412.280» и у колони 
5 износ од «412.878.855» замењује се износом 
«419.583.035», 
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и 
додаци за запослене» износ у колони 3 од «327.693.576» 
замењује се износом «328.918.170» и у колони 5 износ од 
«328.404.461» замењује се износом «329.629.055», 
  - за економску класификацију 412 – «Социјални 
доприноси (на терет послодавца)» износ у колони 3 од 
«59.148.756» замењује се износом «59.369.803», и у 
колони 5 износ од «59.285.946» замењује се износом 
«59.506.993», 
- за економску класификацију 414 – «Социјална давања 
запосленима-отпремнине и помоћи» износ у колони 3 од 
«7.541.770» замењује се износом «8.429.392», износ у 
колони 4 од «5.060.000» замењује се износом «5.486.205» 
и у колони 5 износ од «12.601.770» замењује се износом 
«13.915.597», 
 - за економску класификацију 416 – «Награде и други 
посебни расходи» износ у колони 4 од «1.759.000» 
замењује се износом «5.703.712» и износ у колони 5 од 
«1.759.000» замењује се износом «5.703.712», 
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «363.778.557» замењује се 
износом «398.493.932», износ у колони 4 од 
«129.363.771» замењује се износом «132.506.271» и у 
колони 5 износ од «493.142.328» замењује се износом 
«531.000.203», 
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови» 
износ у колони 3 од «113.204.637» замењује се износом 
«129.113.382», износ у колони 4 од «13.964.651» 
замењује се износом «14.377.151» и у колони 5 износ од 
«127.169.288» замењује се износом «143.490.533», 
- за економску класификацију 4211 – «Услуге платног 
промета» износ у колони 3 и у колони 5 од «2.590.000» 
замењује се износом «2.790.000», 
- за економску класификацију 422 – «Трошкови за 
пословна путовања» износ у колони 3 од «3.303.000» 
замењује се износом «3.313.000», и износ у колони 5 од 
«4.228.000» замењује се износом «4.238.000»,                                                                                 
- за економску класификацију 423 – «Опште услуге по 
уговору» износ у колони 3 од «34.984.705» замењује се 
износом «37.065.135», износ у колони 4 од «13.836.077» 
замењује се износом «14.207.051» и у колони 5 износ од 
«48.820.782» замењује се износом «51.272.186», 
- за економску класификацију 4239 – «Услуге по 
повереним комуналним пословима» износ у колони 3 и у 
колони 5  од «101.380.000» замењује се износом 
«103.430.000», 
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване 
услуге» износ у колони 3 од «19.618.431» замењује се 
износом «22.328.431», износ у колони 4 од «3.988.120» 
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замењује се износом «4.240.790» и у колони 5 износ од 
«23.606.551» замењује се износом «26.569.221», 
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и 
одржавање» износ у колони 3 од «71.947.424» замењује 
се износом «83.338.624», износ у колони 4 од 
«63.914.551» замењује се износом «64.534.551» и у 
колони 5 износ од «135.861.975» замењује се износом 
«147.873.175», 
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ 
у колони 3 од «16.750.360» замењује се износом 
«17.115.360», износ у колони 4 од «32.735.372» замењује 
се износом «34.221.728» и у колони 5 износ од 
«49.485.732» замењује се износом «51.337.088», 
- за економску класификацију 440 – «Отплата камата» 
износ у колони 3 и у колони 5  од «10.260.000» замењује 
се износом «10.290.000», 
- за економску класификацију 444 – «Пратећи трошкови 
задуживања» износ у колони 3 и у колони 5  од «860.000» 
замењује се износом «890.000», 
- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ 
у колони 3 и у колони 5  од «363.069.000» замењује се 
износом «434.939.218», 
- за економску класификацију 4511 – «Текуће субвенције 
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и 
у колони 5  од «232.909.000» замењује се износом 
«266.679.218», 
- за економску класификацију 4512 – «Капиталне 
субвенције нефинансијским предузећима и орг.» износ у 
колони 3 и у колони 5  од «16.800.000» замењује се 
износом «19.900.000», 
- за економску класификацију 454 – «Субвенције 
приватним предузећима» износ у колони 3 и у колони 5  
од «113.360.000» замењује се износом «148.360.000», 
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим 
нивоима власти и орг. социј.осигурања» износ у колони 3 
од «193.302.338» замењује се износом «206.267.553» и 
износ у колони 5 од «199.895.078» замењује се износом 
«212.860.293», 
- за економску класификацију 4631 – «Трансфери 
осталим нивоима власти- школе, МЗ, соц.заштита» износ 
у колони 3 од «188.861.261» замењује се износом 
«201.826.476» и износ у колони 5 од «195.454.001» 
замењује се износом «208.419.216», 
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита 
из буџета» износ у колони 3 од «31.888.624» замењује се 
износом «20.168.907» и износ у колони 5 од «39.648.624» 
замењује се износом «27.928.907», 
- за економску класификацију 4727 – «Студентске 
награде и стипендије и друга давања ....» износ у колони 
3 и у колони 5 од «6.847.624» замењује се износом 
«5.147.624»,  
- за економску класификацију 4729 – «Накнаде за 
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «25.041.000» 
замењује се износом «15.021.283» и износ у колони 5 од 
«32.801.000» замењује се износом «22.781.283», 
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци» 
износ у колони 3 од «73.830.538» замењује се износом 
«86.053.594», износ у колони 4 од «7.726.000» замењује 
се износом «8.446.000» и у колони 5 износ од 
«81.556.538» замењује се износом «94.499.594», 
- за економску класификацију 481 – «Дотације 
непрофитним организ.» износ у колони 3 од «37.274.032» 
замењује се износом «38.899.641», износ у колони 4 од 
«5.600.000» замењује се износом «5.620.000» и у колони 
5 износ од «42.874.032» замењује се износом 
«44.519.641», 
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и 
пенали по решењима судова и суд. тела» износ у колони 
3 од «34.714.300» замењује се износом «43.811.747», 
износ у колони 4 од «211.000» замењује се износом 
«911.000»  и износ у колони 5 од «34.925.300» замењује 
се износом «44.722.747», 

- за економску класификацију 485 – «Накнада за одузето 
грађевинско земљиште» износ у колони 3 од «750.000» 
замењује се износом «2.250.000» и износ у колони 5 од 
«770.000» замењује се износом «2.270.000», 
- за економску класификацију 510 – «Основна средства» 
износ у колони 3 од «192.181.606» замењује се износом 
«231.711.453», износ у колони 4 од «299.259.500» 
замењује се износом «299.142.295»  и износ у колони 5 
од «491.441.106» замењује се износом «530.853.748», 
- за економску класификацију 511 – «Издаци за 
нефинансијску имовину-зграде и грађевински објекти» 
износ у колони 3 од «13.000.000» замењује се износом 
«15.500.000 и износ у колони 5 од «200.101.000» 
замењује се износом «202.601.000», 
- за економску класификацију 5113 – «Капитално 
одржавање зграда и објеката» износ у колони 3 од 
«115.865.442» замењује се износом «142.280.482» и износ 
у колони 5 од «213.618.442» замењује се износом 
«240.033.482», 
- за економску класификацију 5114 – «Израда пројеката и 
просторног и урбанистичких планова» износ у колони 3 
од «34.737.000» замењује се износом «38.507.000» и 
износ у колони 5  од «39.357.000» замењује се износом 
«43.127.000», 
- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема» 
износ у колони 3 од «26.204.164» замењује се износом 
«33.048.971», износ у колони 4 од «9.445.500» замењује 
се износом «9.328.295» и износ у колони 5 од 
«35.649.664» замењује се износом «42.377.266», 
- за економску класификацију 520 – «Залихе» износ у 
колони 4 и износ у колони 5 од «6.401.000» замењује се 
износом «8.401.000»,  
- за економску класификацију 523 – «Робе залихе за даљу 
продају» износ у колони 3 и у колони 5  од «6.401.000» 
замењује се износом од «8.401.000», 
- за економску класификацију 499000 – «Средства 
резерви» износ у колони 3 и у колони 5 од «8.032.455» 
замењује се износом «6.104.071», 
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.485.463» замењује се 
износом «1.637.788», 
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «6.546.992» замењује се 
износом «4.466.283», 
 
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од 
«1.646.736.898» замењује се износом «1.810.700.482», 
износ у колони 4 од «464.015.086» замењује се износом 
«470.186.586» и износ у колони 5 од «2.110.751.984» 
замењује се износом «2.280.887.068». 

 
Члан 8. 

            У члану 9, у ставу 1 износ од «1.646.876.898» 
замењује се износом од «1.810.700.482» за средства 
буџета и износ од «464.015.086» замењује се износом од 
«470.186.586» за средства од изворних активности 
буџетских корисника. 
 
 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 7 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови (КЗМ-120.000)» износ у колони 6 и 
колони 8 од «1.240.000» замењује се износом 
«1.290.000», 
- на позицији број 9 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору (КЗМ-910.000)» износ у 
колони 6 и колони 8 од «11.774.000» замењује се износом 
«12.114.000», 
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- на позицији број 10 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге (КЗМ-40.000)» износ у колони 
6 и колони 8 од «1.640.000» замењује се износом 
«1.740.000», 
- отвара се нова позиција број 12-1 и економска 
класификација 444 – «Пратећи трошкови задуживања» са 
износом  у колони 6 и колони 8 од «30.000»,  
- на позицији број 13 и економској класификацији 481 – 
«Дотације-средства за финансирање политичких 
странака» износ у колони 6 и колони 8 од «1.300.000» 
замењује се износом «1.925.609», 
- 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 «23.280.000» 
замењује се износом «32.377.447», 
- на позицији број 17 и економској класификацији 485 – 
«Накнада штета за штету од стране органа власти» износ  
у колони 6 и колони 8 од «50.000» замењује се износом 
«1.050.000», 
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110 
– «Стална резерва» износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.485.463» замењује се износом «1.637.788», 
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120 
– «Текућа резерва» износ у колони 6 и  колони 8 од 
«6.546.992» замењује се износом «4.466.283», 
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од 
«84.103.232» замењује се износом «93.417.904». 
- за финкцију  490 – «Економски послови 
некласификовани на другом месту» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 22 и економској класификацији 454– 
«Субвнције јавном линијском саобраћају и ђачки 
превоз...» износ у колони 6 и колони 8 од «110.360.000» 
замењује се износом «145.360.000», 
- на позицији број 23 и економској класификацији 451– 
«Субвнције јавним предузећима» износ у колони 6 и 
колони 8 од «82.000.000» замењује се износом 
«132.000.000» и  то: 
     - за текуће субвенције износ од «70.000.000» замењује 
се износом «120.000.000»     
- отвара се нова позиција број 26-1 и економска 
класификација 512 – «Машине и опрема» са износом  у 
колони 6 и колони 8 од «3.900.000»,  
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од 
«203.200.000» замењује се износом «288.460.000», 
- за финкцију  090 – «Социјална заштита 
некласификована на другом месту» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 33 и економској класификацији 4727– 
«Давања у науци,култури,образовању и спорту» износ у 
колони 6 и  колони 8 од «3.000.000» замењује се износом 
«2.300.000», 
- укупан износ за функцију 090 у колони 6 и колони 8 од 
«3.000.000» замењује се износом «2.300.000». 
 

У оквиру главе 1.3.– ЈКП Водовод-поверени 
послови, за функцију 620-«Развој заједнице врши се 
следећа измена: 
 - на позицији број 42-1 и економској класификацији 
4239– «Услуге одржавања јавне расвете» износ у колони 
6 и  колони 8 од «6.000.000» замењује се износом 
«8.050.000», 
- укупано износ за функцију 620 износ  у колони 6 и 
колони 8  је «8.050.000»,  
- укупан износ за главу 1.3. износ  у колони 6 и колони 8 
је «8.050.000».  
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 износ од 
«403.994.232» замењује се износом «503.558.904», 
- извори финансирања за  раздео 1 у колони 6 и колони 8 
износ од «403.994.232» замењује се износом 
«503.558.904», 

- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«403.994.232» замењује се износом «497.575.904» 
и додаје се 
 -13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 6 и колони 8  од «5.983.000». 
 
  У Разделу 2 – «Општинско јавно 
правобранилаштво», за функцију 330 – «Судови» врше се 
следећа измена: 
- на позицији број 48 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«222.890» замењује се износом «231.135». 
 
- укупан износ за функцију 330 у колони 6 и колони 8 од 
«4.286.945» замењује се износом «4.295.190», 
- укупан износ за раздео 2 у колони 6 и колони 8 износ од 
«4.286.945» замењује се износом «4.295.190», 
- извори финансирања за  раздео 2 у колони 6 и колони 8 
износ од «4.286.945» замењује се износом «4.295.190», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«4.286.945» замењује се износом «4.295.190». 
  
 У Разделу 3 – «Општинска управа Бор», за 
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 58 и економској класификацији 414 – 
«Отпремнине и друга социјална давања запосленима» 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «5.030.256» замењује се 
износом «5.380.256», 
- на позицији број 60 и економској класификацији 416 – 
«Награде и други посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «1.669.966», 
- на позицији број 61 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«12.700.000» замењује се износом «12.995.500», 
- на позицији број 62 и економској класификацији 4211 – 
«Услуге платног промета» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «2.590.000» замењује се износом «2.790.000», 
- на позицији број 73 и економској класификацији 5114 – 
«Услуге пројектовања и израде урбанистичких планова» 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «50.000» замењује се 
износом «6.050.000», 
- на позицији број 74 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«4.430.000» замењује се износом «4.548.000», 
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од 
«190.514.805» замењује се износом «199.147.271», 
- извори финансирања за  раздео 3 у колони 6 и колони 8 
износ од «190.514.805» замењује се износом 
«199.147.271», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«190.514.805» замењује се износом «199.147.271». 
  
 У Разделу 3, глава 3.1. «Установа у делатности 
културе», функција 820 – «услуге културе» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 76 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 
6 и  колони 8 од «37.710.141» замењује се износом 
«38.023.141», 
- на позицији број 77 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «6.750.621» замењује се износом 
«6.806.621», 
- на позицији број 78 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима- накнаде» износ  у 
колони 6 од «601.514» замењује се износом «770.132», 
износ у колони 7 од «95.000» замењује се износом 
«521.205»  и износ у колони 8 од «696.514» замењује се 
износом «1.291.337», 
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- на позицији број 80 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «3.000» замењује се износом «290.000», 
- на позицији број 81 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «9.572.280»   
замењује   се  износом   «9.602.280»,   износ   у   колони   
7    од   « 311.000 »   замењује       се   износом   « 713.500 
» и  износ  у  колони  8  од  « 9.883.280»  замењује    се   
износом     « 10.315.780 », 
- на позицији број 82 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 од 
«631.000»   замењује   се  износом   «641.000»,   и  износ  
у  колони  8  од  « 681.000»  замењује    се   износом   « 
691.000 », 
- на позицији број 83 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 од 
«7.197.368» замењује се износом «7.297.368», износ у 
колони 7 од «869.000» замењује се износом «982.496»  и 
износ у колони 8 од «8.066.368» замењује се износом 
«8.279.864», 
- на позицији број 84 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ  у колони 6 од 
«6.205.200» замењује се износом «8.465.200», износ у 
колони 7 од «611.000» замењује се износом «863.670»  и 
износ у колони 8 од «6.816.200» замењује се износом 
«9.328.870». 
- на позицији број 85 и економској класификацији 425–
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 7 од 
«33.000» замењује се износом «153.000» и износ у 
колони 8 од «5.183.325» замењује се износом 
«5.303.325», 
- на позицији број 86 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 од «1.479.000» замењује 
се износом «1.444.000», износ у колони 7 од «345.298» 
замењује се износом «499.132»  и износ у колони 8 од 
«1.824.298» замењује се износом «1.943.132», 
- на позицији број 91 и економској класификацији 5113 – 
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у 
колони 6 и колони 8 од «1.706.000» замењује се износом 
«3.001.000»,   
- на позицији број 92 и економској класификацији 5114 – 
«Пројектно планирање» износ у колони 6 и колони 8 од 
«200.000» замењује се износом «170.000»,   
- на позицији број 93 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 од «1.660.675» 
замењује се износом «1.690.675», износ у колони 7 од 
«469.000» замењује се износом «351.795» и износ у 
колони 8 од «2.129.675» замењује се износом 2.042.470», 
 
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од 
«82.394.455» замењује се износом «86.879.073», у колони 
7 од «3.220.298» замењује се износом «4.571.798» и износ 
у колони 8 од «85.614.753» замењује се износом 
«91.450.871»,  
- укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «82.394.455» 
замењује се износом «86.879.073», у колони 7 од 
«3.220.298» замењује се износом «4.571.798» и износ у 
колони 8 од «85.614.753» замењује се износом 
«91.450.871»,  
- извори финансирања за  главу 3.1. у колони 6 од 
«82.394.455» замењује се износом «86.879.073», у колони 
7 од «3.220.298» замењује се износом «4.571.798» и износ 
у колони 8 од «85.614.753» замењује се износом 
«91.450.871»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«81.344.455» замењује се износом «85.601.073», 
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од 
«2.331.000» замењује се износом «3.682.500», 
- 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у 
колони 6 износ од «0» замењује се износом «228.000» и 
колони 8 износ од «309.298» замењује се износом 
«537.298» 

 
 У Разделу 3, глава 3.2. «Друштвена брига о деци 
Предшколска установа «Бамби», функција 040 – 
«породица и деца» врше се следеће измене: 
- на позицији број 96 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6 
од «84.524.086» замењује се износом «85.630.684», а 
износ у колони 8 од «84.980.220» замењује се износом 
«86.086.818»,  
- на позицији број 97 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у 
колони 6 од «15.129.810» замењује се износом 
«15.327.857», а износ у колони 8 од «15.211.458» 
замењује се износом «15.409.505»,  
- на позицији број 99 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима- накнаде» износ у 
колони 6 од «1.000.000» замењује се износом 
«1.360.000», а износ у колони 8 од «3.620.000» замењује 
се износом «3.980.000»,  
- на позицији број 101 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ у колони 6 и 
у колони 8 од «1.000» замењује се износом «1.056.746»,  
- на позицији број 102 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «9.490.950» 
замењује се износом «8.690.950», а износ у колони 8 од 
«18.469.575» замењује се износом «17.669.575»,  
- на позицији број 106 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од 
«1.500.000» замењује се износом «2.120.200», а износ у 
колони 8 од «4.908.320» замењује се износом 
«5.528.520»,  
- на позицији број 110 и економској класификацији 472 – 
«Накнаде за социјалну заштиту из буџета(треће дете)» 
износ у колони 6 и у колони 8 од «3.847.624» замењује се 
износом «2.847.624»,  
- на позицији број 114 и економској класификацији 5113 
– «Капитално одржавање зграда и објеката» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «4.696.000» замењује се износом 
«4.075.800», 
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 од 
«124.420.880» замењује се износом «125.341.271» и у 
колони 8 од «169.120.880» замењује се износом 
«170.041.271», 
- укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «124.420.880» 
замењује се износом «125.341.271» и у колони 8 од 
«169.120.880» замењује се износом «170.041.271», 
- извори финансирања за  главу 3.2. у колони 6 од 
«124.420.880» замењује се износом «125.341.271» и у 
колони 8 од «169.120.880» замењује се износом 
«170.041.271», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«124.250.880» замењује се износом «125.171.271», 
 
 У Разделу 3, глава 3.3. «Комунална делатност – ЈП 
«Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој 
заједнице» врше се следеће измене:  
- на позицији број 121 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ у колони 6 и 
у колони 8 од «1.000» замењује се износом «109.000»,  
- на позицији број 122 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 од «1.976.000» 
замењује се износом «2.126.000» и износ у колони 8 од 
«1.986.000» замењује се износом «2.136.000»,  
- на позицији број 124 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 од 
«762.437» замењује се износом «872.437» и износ у 
колони 8 од «797.437» замењује се износом «907.437», 
- на позицији број 126 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «157.000» замењује се износом «207.000», 
- на позицији број 127 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 од «500.000» замењује се 
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износом «600.000» и износ у колони 8 од «545.000» 
замењује се износом «645.000», 
- на позицији број 131 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 од «320.000» 
замењује се износом «1.670.000» и износ у колони 8 од 
«370.000» замењује се износом «1.720.000»,  
- на позицији број 133 и економској класификацији 421 – 
«Трошкови јавне расвете-електрична енергија» износ  у 
колони 6 и колони 8 од «43.000.000» замењује се износом 
«53.000.000»,  
- на позицији број 134 и економској класификацији 5113 
– «Капитално одржавање и изградња путне мреже» износ  
у колони 6 и колони 8 од «47.500.000» замењује се 
износом «75.100.000»,  
- на позицији број 135 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање  путне мреже 
општине,вертикална и хоризонтална сигнализација» 
износ  у колони 6 и колони 8 од «36.225.000» замењује се 
износом «38.325.000»,  
- на позицији број 136 и економској класификацији 5113 
– «Капитално одржавање и изградња осталих 
комуналних објеката» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«34.900.000» замењује се износом «33.040.240», 
- на позицији број 137 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање осталих комуналних 
објеката» износ  у колони 6 и  колони 8 од «17.890.000» 
замењује се износом «26.140.000», 
- на позицији број 138 и економској класификацији 485 – 
«Накнаде штете по основу непл.гр.грађ.земљишта идр. 
комуналних објеката» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«700.000» замењује се износом «1.200.000», 
- на позицији број 139 и економској класификацији 5114 
– «Услуге пројектовања и израде планова» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «15.185.000» замењује се 
износом «16.985.000», 
- укупан износ за функцију 620  у колони 6 од 
«241.133.693» замењује се износом «291.391.933» и износ 
у колони 8 од «241.333.693» замењује се износом 
«291.591.933»,  
- укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «241.133.693» 
замењује се износом «291.391.933» и износ у колони 8 од 
«241.333.693» замењује се износом «291.591.933»,  
- извори финансирања за  главу 3.3  у колони 6 од 
«241.133.693» замењује се износом «291.391.933» и износ 
у колони 8 од «241.333.693» замењује се износом 
«291.591.933»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«192.133.693» замењује се износом «167.135.933». 
и додаје се 
 -13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 6 и колони 8  од «74.074.000», 
 - 14 неутрошена средства од приватизације са износом у 
колони 6 и колони 8  од «1.182.000». 
 
 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 141 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 од «9.410.117.» 
замењује се износом «9.580.117» и  износ у колони 8 од 
«10.180.503» замењује се износом «10.350.503»,  
- на позицији број 142 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 од 
«553.900» замењује се износом «554.613», износ у колони 
7 од «2.001.027» замењује се износом «2.133.505»  и 
износ у колони 8 од «2.554.927» замењује се износом 
«2.688.118», 
- на позицији број 144 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 од 
«2.671.349» замењује се износом «3.049.349»  и износ у 
колони 8 од «61.964.580» замењује се износом 
«62.335.580», 

- на позицији број 145 и економској класификацији 426 –
– «Материјали» износ  у колони 7 од «3.096.800» 
замењује се износом «3.429.322» и износ у колони 8 од 
«4.323.300» замењује се износом «4.655.822», 
- на позицији број 148 и економској класификацији 511 – 
«Изградња објеката и пројекто планирање» износ  у 
колони 6 од «4.000.000» замењује се износом «6.500.000» 
и износ у колони 8 од «158.101.000» замењује се износом 
«160.601.000»,  
- на позицији број 150 и економској класификацији 512– 
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «1.578.739» 
замењује се износом «1.925.546» и  колона 8 од 
«3.007.739» замењује се износом «3.354.546», 
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од 
«21.626.805» замењује се износом «25.015.324», износ у 
колони 7 од «316.989.564» замењује се износом 
«317.454.564» и износ у колони 8 од «338.616.369» 
замењује се износом «342.469.888»,  
- укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «21.626.805» 
замењује се износом «25.015.324», износ у колони 7 од 
«316.989.564» замењује се износом «317.454.564» и износ 
у колони 8 од «338.616.369» замењује се износом 
«342.469.888»,  
- извори финансирања за  главу 3.4  у колони 6 од 
«21.626.805» замењује се износом «25.015.324», износ у 
колони 7 од «316.989.564» замењује се износом 
«317.454.564» и износ у колони 8 од «338.616.369» 
замењује се износом «342.469.888»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«21.626.805» замењује се износом «22.383.324»,  
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и колони 8 износ од «8.252.054» замењује се 
износом «8.717.054»,  
- 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у 
колони 6 износ од «0» замењује се износом «2.632.000»,  
и колони 8 износ од «306.577» замењује се износом 
«2.938.577»  . 
 
 У Разделу 3, глава 3.5. «Туристичка организација», 
функција 473 – «Туризам» врше се следеће измене: 
- на позицији број 155 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ у колони 6 и 
у колони 8 од «1.000» замењује се износом «173.000», 
- на позицији број 158 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 од 
«1.190.000» замењује се износом «1.290.000» и износ у 
колони 8 од «2.774.00» замењује се износом «2.874.000», 
- укупан износ за функцију 473 у колони 6 од «6.768.409» 
замењује се износом «6.940.409», износ у колони 7 од 
«10.572.900» замењује се износом «10.672.900» и износ у 
колони 8 од «17.341.309» замењује се износом 
«17.613.309»,  
- укупан износ за главу 3.5. у колони 6 од «6.768.409» 
замењује се износом «6.940.409», износ у колони 7 од 
«10.572.900» замењује се износом «10.672.900» и износ у 
колони 8 од «17.341.309» замењује се износом 
«17.613.309»,  
- извори финансирања за  главу 3.5  у колони 6 од 
«6.768.409» замењује се износом «6.940.409», », износ у 
колони 7 од «10.572.900» замењује се износом 
«10.672.900» и износ у колони 8 од «17.341.309» 
замењује се износом «17.613.309»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«6.768.409» замењује се износом «6.940.409»,  
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
износ у колони 7 и 8 од «290.000» замењује се износом 
«390.000». 
   
 У Разделу 3, глава 3.6. «Установа спортски 
центар Бор», функција 810 – «услуге рекреације и 
спорта» врше се следеће измене: 
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- на позицији број 169 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 
6 и  колони 8 од «48.583.819» замењује се износом 
«48.397.819», 
- на позицији број 170 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «9.131.737» замењује се износом 
«9.098.737», 
- на позицији број 174 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «654.000», 
- на позицији број 175 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «24.558.500» 
замењује се износом «30.558.500»  и у колони 8 од 
«26.808.500» замењује се износом «32.808.500»,  
- на позицији број 178 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ  у колони 6 и у колони 8 
од «950.000» замењује се износом «1.300.000», 
- на позицији број 179 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 7 од 
«400.000» замењује се износом «900.000» и износ у 
колони 8 од «2.475.750» замењује се износом 
«2.975.750», 
- на позицији број 180 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 од «800.000» замењује се 
износом «1.100.000», износ у колони 7 од «1.950.000» 
замењује се износом «2.950.000»  и износ у колони 8 од 
«2.750.000» замењује се износом «4.050.000», 
- на позицији број 185 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.» износ у 
колони 7 од «100.000» замењује се износом «800.000» и 
износ у колони 8 од «300.000» замењује се износом 
«1.000.000», 
- на позицији број 189 и економској класификацији 523 – 
«Залихе робе за даљу продају.» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «5.000.000» замењује се износом 
«7.000.000», 
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 од 
«106.794.150» замењује се износом «113.878.150», », 
износ у колони 7 од «12.901.000» замењује се износом 
«17.101.000» и у колони 8 износ од «119.695.150» 
замењује се износом «130.979.150», 
- укупан износ за главу 3.6. у колони 6 од «106.794.150» 
замењује се износом «113.878.150», », износ у колони 7 
од «12.901.000» замењује се износом «17.101.000» и у 
колони 8 износ од «119.695.150» замењује се износом 
«130.979.150», 
- извори финансирања за  главу 3.6  у колони 6 од 
«106.794.150» замењује се износом «113.878.150»,  износ 
у колони 7 од «12.901.000» замењује се износом 
«17.101.000» и у колони 8 износ од «119.695.150» 
замењује се износом «130.979.150», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«113.540.150» замењује се износом «113.540.150»,  
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од 
«17.101.000» замењује се износом «17.101.000», 
и додаје се 
-13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 6 и колони 8  од «338.000». 
 
 У Разделу 3, глава 3.7. «Буџетски фонд за 
заштиту животне средине» врше се следеће измене: 
- на позицији број 191 и економска класификација 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «5.210.000» замењује се износом «6.710.000» 
- на позицији број 195 и економска класификација 451 – 
«Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
другим организацијама» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«33.989.000» замењује се износом «24.489.000» и  дели се 
на: 
  - текуће субвенције износ од «19.689.000» и 
  - капиталне субвенције износ од «4.800.000», 

- на позицији број 197 и економска класификација 511 – 
«Изградња, капитално одржавање и пројектно 
планирање» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«20.800.000» замењује се износом «16.800.000» и  дели се 
на: 
  - изградња износ од «1.500.000» и 
  - пројектно планирање износ од «15.300.000», 
- укупан износ за функцију 560 у колони 6 и колони 8 од 
«75.489.000» замењује се износом «63.489.000», 
- укупан износ за главу 3.7. у колони 6 и колони 8 од 
«75.489.000» замењује се износом «63.489.000», 
- извори финансирања за  главу 3.7. у колони 6 и  8 од 
«75.489.000» замењује се износом «63.489.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«75.489.000» замењује се износом «24.893.000», 
и додаје се 
-13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 6 и колони 8  од «38.596.000». 
 
 У Разделу 3, глава 3.8. «Буџетски фонд за развој 
пољопривреде», функција 421 – «пољопривреда» врше се 
следеће измене: 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«4.562.231» замењује се износом «4.557.631», 
и додаје се  
-13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 6 и колони 8  од «4.600». 
 
 У Разделу 3, глава 3.10. «Буџетски фонд за 
популациону политику», функција 040 – «породица и 
деца» врше се следеће измене: 
- на позицији број 203 и економској класификацији 4723 
– «Накнаде из буџета за децу и породицу (помоћ за 
новорођену децу, поклон за прваке, вантелесна оплодња 
и остало) износ  у колони 6 и  колони 8 од «24.000.000» 
замењује се износом «14.000.000», 
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 и колони 8 од 
«24.000.000» замењује се износом «14.000.000», 
- укупан износ за главу 3.10. у колони 6 и колони 8 од 
«24.000.000» замењује се износом «14.000.000», 
- извори финансирања за  главу 3.10. у колони 6 и  8 од 
«24.000.000» замењује се износом «14.000.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«24.000.000» замењује се износом «14.000.000», 
- укупан износ за Раздео 3 у колони 6 од «881.704.428» 
замењује се износом «934.644.662», износ у колони 7 од 
«388.583.762» замењује се износом «394.700.262» и у 
колони 8 износ од «1.270.288.190» замењује се износом 
«1.329.344.924». 
- извори финансирања за  раздео 3  у колони 6 од 
«881.704.428» замењује се износом «934.644.662», износ 
у колони 7 од «388.583.762» замењује се износом 
«394.700.262» и у колони 8 износ од «1.270.288.190» 
замењује се износом «1.329.344.924», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«831.484.428» замењује се износом «767.370.062», 
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од 
«64.545.233» замењује се износом «70.096.733»,  
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и колони 8 износ од «10.542.054» замењује се 
износом «11.107.054», 
- 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у 
колони  6 од «0» замењује се износом «115.872.600» и у 
колони 8 износ од «615.875» замењује се износом 
«116.488.475» 
  и додаје се   
- 14 Неутрошена средства од приватизације износом у 
колони 6 и колони 8  од «1.182.000». 
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 У Разделу 4, «Основно образовање», функција 
912 – «основно образовање», за 4631 «текући трансфери 
осталим нивоима власти» врше се следеће измене: 
- на позицији број 204 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «600.000» замењује се износом 
«750.000», 
- на позицији број 206 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.192.598» замењује се износом 
«3.757.188», 
- на позицији број 207 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«90.005.000» замењује се износом «94.755.000», 
- на позицији број 208 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «2.419.072» замењује се износом 
«2.559.072», 
- на позицији број 209 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «3.962.800» замењује се износом «3.922.800», 
- на позицији број 211 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «3.130.000» замењује се износом 
«3.330.000», 
- на позицији број 212 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и у колони 8 од 
«4.720.000» замењује се износом «4.620.000»,  
- укупан износ за функцију 912 у колони 6  и  8 од 
«122.511.026» замењује се износом «130.175.616», 
- укупан износ за раздео 4 у колони 6 и колони 8 од 
«122.511.026» замењује се износом «130.175.616», 
- извори финансирања за  раздео 4  у колони 6 и колони 8 
од «122.511.026» замењује се износом «130.175.616», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«122.511.026» замењује се износом «130.175.616». 
 
 У Разделу 5, «Средње образовање», функција 920 
– «средње образовање», за 4631 «текући трансфери 
осталим нивоима власти» врше се следеће измене: 
- на позицији број 218 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «320.000» замењује се износом 
«470.000», 
- на позицији број 220 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «4.000» замењује се износом «1.210.625», 
- на позицији број 221 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«40.646.000» замењује се износом «43.946.000», 
- на позицији број 222 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.750.000» замењује се износом 
«1.877.500», 
- на позицији број 225 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.350.000» замењује се износом 
«1.300.000», 
- на позицији број 226 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и у колони 8 од 
«2.400.000» замењује се износом «2.322.500»,  
- укупан износ за функцију 920 у колони 6  и  8 од 
«53.294.000» замењује се износом «57.950.625», 
- укупан износ за раздео 5 у колони 6 и колони 8 од 
«53.294.000» замењује се износом «57.950.625», 
- извори финансирања за  раздео 5  у колони 6 и колони 8 
од «53.294.000» замењује се износом «57.950.625», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«53.294.000» замењује се износом «57.950.625». 
 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 235 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«753.000» замењује се износом «803.000», 
- на позицији број 240 и економској класификацији 4729 
– «Једнократне помоћи социјално угроженом 
становништву» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«3.000.000» замењује се износом «3.594.000», 
- укупан износ за функцију 070 у колони 6  и  8 од 
«8.860.344» замењује се износом «9.504.344», 
- укупан износ за раздео 6 у колони 6 и колони 8 од 
«8.860.344» замењује се износом «9.504.344», 
- извори финансирања за  раздео 6  у колони 6 и колони 8 
од «8.860.344» замењује се износом «9.504.344», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«8.860.344» замењује се износом «9.504.344». 
 
 У Разделу 9, «ЈП»ШРИФ»», функција 830 – 
«Услуге емитовања и издаваштва», врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 255 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ  у колони 6 
и  колони 8 од «37.000.00» замењује се износом 
«37.820.218», 
- отвара се нова позиција број 255-1 и економска 
класификација 4512 – «Капиталне субвенције јавним 
неф.пред.и орган» са износом  у колони 6 и колони 8 од 
«3.100.000»,  
- укупан износ за функцију 830 у колони 6  и  8 од 
«37.000.000» замењује се износом «40.920.218», 
- укупан износ за раздео 9 у колони 6 и колони 8 од 
«37.000.000» замењује се износом «40.920.218», 
- извори финансирања за  раздео 9  у колони 6 и колони 8 
од «37.000.000» замењује се износом «40.920.218», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«37.000.000» замењује се износом «40.920.218». 
 
 У Разделу 10, «ЈП »ЗОО ВРТ» », функција 540 – 
«Заштита животињског света», врше се следеће измене: 
- на позицији број 256 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ  у колони 6 
и  колони 8 од «45.000.000» замењује се износом 
«35.000.000», 
 - укупан износ за функцију 540 у колони 6  и  8 од 
«45.000.000» замењује се износом «35.000.000», 
- укупан износ за раздео 10 у колони 6 и колони 8 од 
«45.000.000» замењује се износом «35.000.000», 
- извори финансирања за  раздео 10  у колони 6 и колони 
8 од «45.000.000» замењује се износом «35.000.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«45.000.000» замењује се износом «35.000.000». 
 
 У Разделу 11, «ЈП »Туристички центар» », 
функција 473 – «Туризам», врше се следеће измене: 
- на позицији број 257 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ  у колони 6 
и  колони 8 од «17.000.000» замењује се износом 
«19.450.000», 
  
- укупан износ за функцију 473 у колони 6  и  8 од 
«17.000.000» замењује се износом «19.450.000», 
- укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од 
«17.000.000» замењује се износом «19.450.000», 
- извори финансирања за  раздео 11  у колони 6 и колони 
8 од «45.000.000» замењује се износом «19.450.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«17.000.000» замењује се износом «19.450.000». 
 
  У Разделу 13 «Невладине и друштвене 
организације и удружења», функција 160 – «опште  јавне 



 6. септембар 2012            „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                           БРОЈ 11                                        164                                    
 
услуге некласификоване на другом месту», врше се  
измене: 
- на позицији број 260 и економској класификацији 481 – 
«Дотације осталим непрофитним институцијама-
невладине и др.органиѕације» износ у колони 6 и колони 
8 од «12.652.292» замењује се износом «13.125.292», 
- укупано за функцију 160 у колони 6 и  8 износ од 
«13.774.032» замењује се износом «14.274.032», 
- укупан износ за раздео 13 у колони 6 и колони 8 од 
«13.774.032» замењује се износом «14.274.032», 
- извори финансирања за  раздео 13  у колони 6 и колони 
8 од «13.774.032» замењује се износом «14.274.032», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«13.774.032» замењује се износом «14.274.032». 
 
 У Разделу 16, «Средства за пружање помоћи 
избеглим и расељеним лицима», функција 070 – 
«Социјална помоћ угроженом становништву» врши се 
следећа измена: 
- на позицији број 275 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «0» замењује се износом «29.717», 
- на позицији број 279 и економској класификацији 472 – 
«Социјалне помоћи» износ  у колони 6 од «717.000» 
замењује се износом «697.283» и  колони 8 од 
«5.237.000» замењује се износом «5.217.283», 
- укупан износ за функцију 070 у колони 6 од «892.000» 
замењује се износом «902.000» и колони 8 од «5.412.000» 
замењује се износом «5.422.000», 
- укупан износ за раздео 16 у колони 6 од «892.000» 
замењује се износом «902.000» и колони 8 од «5.412.000» 
замењује се износом «5.422.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 од «892.000» замењује 
се износом «902.000» и колони 8 од «5.412.000» замењује 
се износом «5.422.000». 
 
 У Разделу 20, Пројекат «Једнаки смо у 
образовању», функција 090 – «Социјална заштита 
некласификована на другом месту», врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 286 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 7 и у колони 8 од 
«10.000» замењује се износом «15.000»  
- на позицији број 287 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 и у колони 
8 од «900.000» замењује се износом «925.000», 
- на позицији број 290 и економској класификацији 481 –
– «Дотације за МНРО-пружаоца услуга» мења назив у 
«Дотације за НВО «Напред»» износ у колони 7 и у 
колони 8 од «600.000» замењује се износом «620.000», 
- укупано износ за функцију 090  у колони 7 и у колони 8 
износ од «2.280.000» замењује се износом «2.330.000»,  
- укупан износ за раздео 20  у колони 7 и у колони 8 
износ од «2.280.000» замењује се износом «2.330.000»,  
- извори финансирања за  раздео 20  у колони 7 и у 
колони 8 износ од «2.280.000» замењује се износом 
«2.330.000»,  
- 06 донације од међународних организација у колони 7 и 
колони 8 износ од «2.280.000» замењује се износом 
«2.330.000». 
 
 У Разделу 21, Пројекат «Уједињени у 
разликама», функција 090 – «Социјална заштита 
некласификована на другом месту», врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 297 и економској класификацији 481 –
– «Дотације за МНРО-пружаоца услуга» мења назив у 
«Дотације за МНРО-пружаоца услуга, финансирање 
услуга дневног боравка» и износ  у колони 6 од 
«500.000» замењује се износом «1.000.000» и износ у 
колони 8 од «5.500.000» замењује се износом 
«6.000.000»,  

- на позицији број 299 и економској класификацији 512– 
«Машине и опрема» и износ  у колони 6 од «0» замењује 
се износом «1.100.000» и износ у колони 8 од «2.760.000» 
замењује се износом «3.860.000»,  
- укупано износ за функцију 090  у колони 6 износ од 
«1.000.000» замењује се износом «2.600.000» и износ у 
колони 8 од «31.029.340» замењује се износом 
«32.629.430», 
- укупан износ за раздео 21  у колони 6 износ од 
«1.000.000» замењује се износом «2.600.000» и износ у 
колони 8 од «31.029.340» замењује се износом 
«32.629.430», 
- извори финансирања за  раздео 21  у колони 6 износ од 
«1.000.000» замењује се износом «2.600.000» и износ у 
колони 8 од «31.029.340» замењује се износом 
«32.629.430», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 износ од «1.000.000» 
замењује се износом «2.600.000» и износ у колони 8 од 
«31.029.340» замењује се износом «32.629.430». 
  
  У Разделу 25, «Јавни рад «креирање апликације 
и формирање базе података за матичне књиге»,  функција 
412 – «Општи послови по питању рада», врше се следеће 
измене: 
- отвара се нова позиција број 311-1 и економска 
класификација 421 – «Стални трошкови» са износом  у 
колони 6 и колони 7 од «5.000»,  и колони 8 од «10.000»,  
 
- укупано износ за функцију 412 у колони 6 износ од »0» 
замењује се износом «5.000» ,у колони 7 од »334.293» 
замењује се износом «339.293»  и у колони 8 износ од 
«334.293» замењује се износом «344.293»,  
- укупан износ за раздео 25  у колони 6 износ од »0» 
замењује се износом «5.000» ,у колони 7 од »334.293» 
замењује се износом «339.293»  и у колони 8 износ од 
«334.293» замењује се износом «344.293»,  
- извори финансирања за  раздео 25  у  колони 6 износ од 
»0» замењује се износом «5.000» ,у колони 7 од 
»334.293» замењује се износом «339.293»  и у колони 8 
износ од «334.293» замењује се износом «344.293»,  
- 07 трансфери од других нивоа власти у  колони 6 износ 
од »0» замењује се износом «5.000» ,у колони 7 од 
»334.293» замењује се износом «339.293»  и у колони 8 
износ од «334.293» замењује се износом «344.293»,. 
 
 За опис из колоне 5 «Укупно буџет» износ у 
колони 6 од «1.646.736.898» замењује се износом 
«1.810.700.482», у колони 7 износ од «464.015.086» 
замењује се износом «470.186.586», а износ у колони 8 од  
«2.110.751.984» замењује се износом «2.280.887.068». 
- извори финансирања за износ у колони 6 од 
«1.646.736.898» замењује се износом «1.810.700.482», у 
колони 7 износ од «464.015.086» замењује се износом 
«470.186.586», а износ у колони 8 од  «2.110.751.984» 
замењује се износом «2.280.887.068». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«1.595.716.898» замењује се износом «1.636.637.882», 
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од 
«64.545.233» замењује се износом «70.096.733»,  
- 07 трансфери од других нивоа власти у колони 6 од 
«1.850.000» замењује се износом «1.855.000», износ у 
колони 7 од «320.724.893» замењује се износом 
«320.729.893» и у колони 8 износ од «322.574.893» 
замењује се износом «322.584.893», 
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и колони 8 износ од «10.542.054» замењује се 
износом «11.107.054», 
- 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у 
колони 6 од «0» замењује се износом «121.855.600», и у 
колони 8 износ од «615.875» замењује се износом 
«122.471.475» 
и додаје се   
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- 14 неутрошена средства од приватизације са износом у 
колони 6 и колони 8  од «1.182.000». 

 
Члан 9. 

 После члана 41б додаје се нови члан 41ц. који 
гласи: 
 

«Члан 41ц 
 Потребна средства за финансирање буџетског 
дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 171.612.000 
динара обезбедиће се из примања од домаћих 
задуживања у износу од 49.170.000 динара, неутрошених 
средстава из претходних година у износу од 123.241.000 
динара, а која се састоје од нераспоређеног вишка 
прихода из ранијих година у износу од 74.074.000 
динара, неутрошених средстава од приватизације у 
износу од 1.182.000 динара и неутрошених средстава за 
посебне намене у износу од 47.985.000 динара. 

 
Члан 10. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном листу општине Бор». 
 
   Број: 400-119/2012-I 
   У Бору, 5. септембра 2012. године   
  

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР                                                                                       
                                                                                                                                   
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                Драган Жикић, с.р.  
 
110 

На основу члана 14. став 2. и члана 56. Закона о 
превозу у друмском саобраћају  (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 
31/11) и члана 43. Статута опшштине Бор (“Службени 
лист општине Бор”, бр. 7/08), Скупштинa општине Бор, 
на седници одржаној дана 5. септембра 2012. године, 
донета је 

О Д Л У К А 
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У 

ЛИНИЈСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком одређују се аутобуска 
стајалишта која се могу користити за одређене врсте 
превоза у линијском превозу путника на територији 
општине Бор. 

Члан 2. 
 Аутобуска стајалишта у међумесном 
аутобуском саобраћају: 
 

1. Центар 
2. Експрес 
3. Југопетрол 
4. Технопромет 
5. IV км 
6. Топовске шупе 
7. Брестовац „Р“ 
8. Лакури 
9. Трујканов поток 
10. Петлово поље 
11. Дубрава 
12. Шарбановац „Р“ 
13. Суви поток 
14. Селиште 
15. Оснићки пут 
16. Горњаковићи 
17. Метовница „Р“ 
18. МЗ „Петар Кочић“ 
19. Југопетрол-складиште 

20. Слатина 
21. Заграђе 
22. Заграђе ж. ст. 
23. Ђорин тор 
24. Доња Бела Река 
25. Доња Бела Река II 
26. Рпања 
27. Ђоле 
28. Фрања 
29. Топљански мост 
30. Ливез 
31. Лучки мост 
32. Лука „Р“ 
33. Лучко Поље 
34. Краку Црнајка 
35. Беле воде 
36. Танда 
37. Топле воде 
38. Бањско Поље „Р“ 
39. Брестовачка Бања 
40. Трњане 
41. Савача 
42. Језеро 
43. Језеро чесма 
44. Црни врх 
45. Електроисток 
46. ВКФ мост 
47. Шетаће 
48. Смолница „Р“ 
49. Крлинац 
50. Бугариновићи 
51. Злот I 
52. Злот 
53. Тодоровићи 
54. Хинарис 
55. Трафо 
56. Стопања 
57. Малиник 
58. Грозан 
59. Шарбановац 
60. Вученићи 
61. Суви поток 
62. Стојкановићи 
63. Шарбановац Тимок 
64. Бањске шуме 
65. Бурцујка 
66. Његран 
67. Вeлики поток 
68. Тилва 
69. Кобила 
70. Несторовићи 
71. Пастроњ 
72. Луково 
73. Ново насеље 
74. Воденица 
75. Брестовац кафана 
76. Брестовац мост 
77. Брестовац орах 
78. Јанкова крушка 
79. Ристићи 
80. Чесма 
81. Џаново Поље 
82. Крачуновићи 
83. Копиловићи 
84. Страинов мост 
85. Метовница село 
86. Рајков мост 
87. Метовница ж. ст. 
88. Албина 

 
 
 



 6. септембар 2012            „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                           БРОЈ 11                                        166                                    
 
 

Član 3. 
Аутобуска стајалишта за градски и приградски 

аутобуски саобраћај: 
 
1. Центар 
2. Експрес 
3. Југопетрол 
4. Технопромет 
5. IV км 
6. Раскрсница 
7. Насеље сунца 
8. Кривина 
9. Поток 
10. Бор II 
11. Зајечарска 
12. Бор II окретница 
13. Болница окретница 
14. Болница 
15. Спорт 
16. Топионичка капија 
17. Бошко Буха 
18. Југоауто 
19. Ф - насеље 
20. Дечија радост 
21. Гимназија 
22. Б-11 
23. НГЦ 
24. Циглана 
25. Лак жица 
26. Бакарна жица 
27. Брезоник 
28. Змајево 
29. Ерозија 
30. Продавница 
31. Топовске шупе 
32. Брестовац „Р“ 
33. Лакури 
34. Трујканов поток 
35. Петлово поље 
36. Дубрава 
37. Шарбановац „Р“ 
38. Суви поток 
39. Селиште 
40. Оснићки пут 
41. Горњаковићи 
42. Метовница „Р“ 
43. МЗ „Петар Кочић“ 
44. Електроисток 
45. Југопетрол-складиште 
46. Слатина 
47. Заграђе 
48. Заграђе ж. ст. 
49. Ђорин тор 
50. Доња Бела Река 
51. Доња Бела Река II 
52. Рпања 
53. Ђоле 
54. Фрања 
55. Топљански мост 
56. Ливез 
57. Лучки мост 
58. Лука „Р“ 
59. Лучко Поље 
60. Краку Црнајка 
61. Беле воде 
62. Танда 
63. Чокањица 
64. Ружана 
65. Бањско Поље 
66. Топле Воде 
67. Бањско Поље „Р“ 

68. Брестовачка Бања 
69. Трњане 
70. Крушка 
71. Дринкин поток 
72. Ведрина 
73. Савача 
74. Брдо насеље 
75. Тилва Њагра 
76. Језеро кривина 
77. Борићи 
78. Стадион 
79. Језеро 
80. Ауто камп 
81. Језеро чесма 
82. Црни врх 
83. Електроисток 
84. ВКФ мост 
85. Шетаће 
86. Смолница „Р“ 
87. Крлинац 
88. Бугариновићи 
89. Злот I 
90. Злот 
91. Тодоровићи 
92. Хинарис 
93. Трафо 
94. Стопања 
95. Малиник 
96. Грозан 
97. Шарбановац 
98. Вученићи 
99. Суви поток 
100. Стојкановићи 
101. Шарбановац Тимок 
102. Бањске шуме 
103. Бурцујка 
104. Његран 
105. Велики поток 
106. Тилва 
107. Кобила 
108. Несторовићи 
109. Пастроњ 
110. Луково 
111. Ново насеље 
112. Брестовац кафана 
113. Брестовац мост 
114. Брестовац орах 
115. Јанкова крушка 
116. Ристићи 
117. Чесма 
118. Џаново Поље 
119. Крачуновићи 
120. Копиловићи 
121. Страинов мост 
122. Метовница село 
123. Рајков мост 
124. Метовница ж. ст. 
125. Албина 
126. Борска Слатина 
127. Миљковићи 
128. Мундрићи 
129. Сува Река 
130. Вацино брдо 
131. Адамовићи 
132. Станковићи 
133. Шарбановац 
134. Адамовићи 
135. Врежићи 
136. Несторовићи 
137. Несторов Поток 
138. Бунар 
139. Кривина 
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140. Баруга днка 
141. Ново гробље 
142. Велики Кривељ 
143. Ујова 
144. Црепана 
145. Попановићи 
146. Мали Кривељ 
147. Пјатра Тајата 
148. Бучје „Р“ 
149. Царево Село 
150. Отар 
151. Јавор чесма 
152. Цепе 
153. Беле воде 
154. Фундоњ 
155. Мост 
156. Макулов поток 
157. Крушар 
158. Комплекс 
159. Мусалоњи 
160. Хајдучки поток 
161. Чока черет 
162. Горњане 
163. Теретна станица 
164. Планир 
165. Насеље 
166. Биришићи 
167. Оштрељ 
168. Поље кмп 
169. Појате 
170. Рајићи 
171. Богдановићи 
172. Бучје II 
173. Ваља Бучје 
174. Бањица 
175. Стара чесма 
176. Петровићи 
177. Бучје 
178. Мост 
179. Гробље 
180. Балта петку 
181. Шерет  
182. Штубељ 
183. Мијин мост 
184. Будићи 
185. Маркотановићи 
186. Стара чесма 
187. Буџин мост 
188. Млин 
189. Пећина „Р“ 
190. Брвно 
191. Брвно Дрмбићи 
192. Згурин мост 
193. Селиште 
194. Балан 
195. Барака 
196. Станијевићи 

 
Члан 4. 

 Аутобуска стајалишта морају бити изграђена 
на одговарајућој саобраћајној површини изван коловоза. 
 

Члан 5. 
 Аутобуска стајалишта морају бити прописно 
обележена одговарајућом вертикалном и хоризонталном 
саобраћајном сигнализацијом, као и одговарајућим 
изводом из важећег реда вожње, сагласно одређеној 
аутобуској линији. 

Члан 6. 
 Надзор над спровођењем ове ове Одлуке 
врши општински орган управе надлежан за послове 

саобраћаја и одговарајући општински орган управе 
надлежан за инспекцијске послове. 
 

Члан 7. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању аутобуских стајалишта у 
линијском саобраћају на територији општине Бор („Сл. 
лист општина“, бр. 2/96, 14/97 и „Сл. лист општине Бор“, 
бр. 7/08  и 21/10).  

 
Члан 8. 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине Бор. 
 
Број:344-165/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

      ПРЕДСЕДНИК, 
                                                 Драган Жикић, с.р.  

111 
На основу члана 9. Закона о финансијској 

подршци породици са децом (''Службени гласник РС'', 
бр.16/02,115/05 и 107/09), члана 159. став 2. тачка 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр.72/09 и 52/11), члана 50. став 
1. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(''Службени гласник РС'', бр.18/10) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 5. 
септембра 2012. године донела је 

 
О Д Л У К У 

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ 
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''БАМБИ'' БОР 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин 
остваривања права на регресирање трошкова боравка 
деце у Предшколској установи ''Бамби'' Бор. 
  

Члан 2. 
Права из ове Одлуке обезбеђују се свим 

грађанима који имају пребивалиште на територији 
општине Бор. 

Права утврђена овом Одлуком остварују се у 
Предшколској установи ''Бамби'' Бор.  
 

Члан 3. 
Права утврђена Законом и овом Одлуком 

односе се на:  
1. бесплатно коришћење програма у 

предшколској установи  
2. регресирање трошкова боравка деце у 

предшколској установи  
 

II БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Члан 4. 
Право на регресирање свих трошкова боравка у 

предшколској установи има дете без родитељског 
старања.  

Дете без родитељског старања, у смислу ове 
одлуке, је дете које нема живе родитеље, чији су 
родитељи непознати или нестали, чији родитељи из било 
ког разлога привремено или трајно не извршавају своја 
родитељска права и дужности.  

Статус детета без родитељског старања 
утврђује се према налазу Центра за социјални рад.  
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Члан 5. 
Право на регресирање свих трошкова боравка у 

предшколској установи има дете са сметњама у развоју.  
Дете са сметњама у развоју, у смислу ове 

одлуке, је дете о чијем је степену ометености надлежна 
општинска комисија за преглед деце ометене у развоју 
донела акт о разврставању, односно интерресорна 
комисија донела акт о потреби пружања додатне 
образовне подршке.  

Члан 6. 
Право на регресирање свих трошкова боравка у 

предшколској установи има дете ратног војног инвалида 
I-VI категорије из оружаних акција после 17. августа 
1990. године.  

Статус ратног војног инвалида утврђује се на 
основу решења надлежног одсека Општинске управе 
Бор.  

Члан 7. 
Предшколска установа ''Бамби'' Бор, приликом 

доношења финансијског плана и извештаја о 
финансијском пословању за календарску годину, посебно 
евидентира и исказује расходе из буџета општине за 
права из члана 6. и приходе из буџета Републике по 
основу ослобађања плаћања трошкова боравка деце из 
категорија утврђених члановима 4. и 5. ове одлуке.  
 

III УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 8. 
Право на регресирање трошкова, у зависности 

од укупних прихода породице, имају родитељи чија деца 
користе услуге предшколске установе која се налази у 
мрежи установа за децу на територији општине Бор, 
имају пребивалиште или боравиште на територији 
општине Бор  и испуњавају услове одређене овом 
одлуком.  

 
3.1. Утврђивање чланова породице 

 
Члан 9. 

Породицу у смислу ове одлуке чине: родитељи, 
односно старатељи, хранитељи, усвојитељи и деца, као и 
сродници у правој линији, а у побочној до другог степена 
сродства, под условом да живе у заједничком 
домаћинству.  

Члан 10. 
Заједничко домаћинство, у смислу ове одлуке, 

јесте заједница живљења, привређивања и трошења 
средстава.  

Заједничко домаћинство подносилац захтева 
доказује изјавом о броју чланова домаћинства.  

 
Члан 11. 

Самохрани родитељ, у смислу ове Одлуке, јесте 
родитељ који самостално врши родитељско право у 
складу са одредбама Породичног закона ("Службени 
гласник РС" број 18/05):  

Родитељ ће се сматрати самохраним и у 
случају:  

1. када је други родитељ постао потпуно и 
трајно неспособан за привређивање, а није стекао право 
на пензију;  

2. када се други родитељ налази на издржавању 
казне затвора дуже од шест месеци;  
 

Статус самохраног родитеља може се доказати:  
 

1. изводом из матичне књиге умрлих или 
решењем надлежног органа о проглашењу несталог лица 
умрлим;  

2. одлуком надлежног органа о вршењу 
родитељског права;  

3. изводом из матичне књиге рођених за децу;  
4. решењем инвалидске комисије и потврдом 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није 
остварио право на пензију;  

5. потврдом надлежног војног одсека  
6. потврдом надлежне казнено поправне 

установе.  
 

3.2. Утврђивање прихода породице 
 

Члан 12. 
Приходи по члану породице, утврђују се на 

основу следећих доказа, поднетих уз захтев и то:  
1) Приходи који подлежу опорезивању према закону 
којим се утврђује порез на доходак грађана  

1. зараде - потврда послодавца  
2. од пољопривреде и шумарства - уверење 

организације надлежне за катастар непокретности 
3. од самосталне делатности - уверење 

организације надлежне за јавне приходе за регистроване 
делатности  

4. од ауторских права - уверење организације 
надлежне за јавне приходе односно потврда 
одговарајућег удружења  

5. од капитала - потврда финансијских и других 
организација односно потврда послодавца о исплаћеној 
добити, дивиденди и сл;  

6. од издавања у закуп непокретности - уверење 
организације надлежне за јавне приходе, односно 
потврда исплатиоца;  

7. од капиталних добити - уверење организације 
надлежне за јавне приходе о оствареном добитку;  

8. остали приходи - уверење организације 
надлежне за јавне приходе односно потврда исплатиоца.  
2) Приходи остварени од:  

1. пензија и инвалиднина - потврда 
организације надлежне за пензијско и инвалидско 
осигурање  

2. примања по прописима о правима ратних 
инвалида - потврда надлежног органа о исплаћеној 
инвалиднини  

3. сродника који има законску обавезу 
издржавања - судска пресуда или потврда послодавца  

4. отпремнина у случају престанка потребе за 
радом запослених услед технолошких, економских или 
организационих промена остварених у години пре 
подношења захтева - потврда послодавца  

5. накнада по основу социјалних програма - 
потврда послодавца, односно исплатиоца  

6. накнада за време незапослености - потврда 
организације надлежне за запошљавање;  

7. реализованих новчаних и других ликвидних 
средстава у години пре подношења захтева - потврда 
послодавца, односно исплатиоца  

8. нерегистроване делатности - изјава 
корисника,  

9. приходи издржаваоца за редовне ученике и 
студенте-кориснике услуга.  

Када се приход утврђује у паушалном износу, за 
приход се узима основица за обрачунавање доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање.  

Приходи који се исказују као годишњи узимају 
се у висини просечног месечног износа.  

Приходи из става 1. исказују се умањени за 
порезе и доприносе који се на њих обрачунавају и 
плаћају.  

Корисници услуга, који не доставе потврде о 
приходима, разврставају се у највишу регресну групу.  
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IV РЕГРЕСНЕ ГРУПЕ 
 

Члан 13. 
              Утврђују се регресне групе и регресна скала за 
кориснике услуга појединачно, процентуално у односу на 
утврђену цену услуга, према следећој скали:     

Регресна 
група за 

целодневни  
боравак 

Укупан месечни 
приход по члану 

породице у односу на 
просечну нето зараду 

у општини Бор, у 
динарима 

учешћа 
родитеља 

%   

Учешће 
буџета 

општине  
% 

 I 
до 25% 

10% 
2.250,00  

 

90% 
20.200,00 

II 
од 25% до 35% 

15% 
3.350,00 

 

85% 
19.100,00 

III 
од 35% до 50% 

20% 
4.500,00 

 

80% 
17.950,00 

IV 
од 50% до 75% 

30% 
6.750,00 

 

70% 

15.700,00 

V 
од 75% до 100% 

40% 
8.950,00 

60% 
13.500,00 

 
VI 

преко 100% 
45% 

10.100,00 
55% 

12.350,00 
 

 
 

          Учешће родитеља у цени услуге за полудневни 
боравак припремног предшколског програма износи  
20%. 
 
           За целодневни боравак припремног предшколског 
програма, износ из става 1. алинеје 1. овог члана, 
умањује се за износ средстава које се преносе из буџета 
Републике за те намене, у делу који се односи на учешће 
родитеља. 

Члан 14. 
Самохраном родитељу, пре утврђивања права 

на регресирање трошкова, приходи од утицаја за 
одлучивање о праву умањују се за 25%.  
 

V НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 15. 
Право на регресирање трошкова корисницима 

услуга утврђује се у зависности од укупних прихода 
породице у смислу члана 14. ове oдлуке, остварених у 
претходна три месеца пре подношења захтева.  

Члан 16. 
У зависности од укупних месечних прихода по 

члану породице, корисници се разврставају у 
одговарајуће регресне групе из члана 15. ове одлуке.  

Укупан месечни приход по члану породице 
утврђује се тако што се укупан приход породице, 
остварен у смислу члана 14. ове одлуке, подели на 3 
месеца и бројем чланова породице који живе у 
заједничком домаћинству, осим за приходе који се 
утврђују на годишњем нивоу, који се деле на 12 месеци.  

 
Члан 17. 

Ако неко од чланова породице корисника 
услуга у претходна три месеца пре подношења захтева 
није остварио приходе или је у том периоду почео да их 

остварује, узима се укупни приход породице остварен у 
месецу који претходи месецу од када се о праву одлучује, 
па се дели са бројем чланова породице који живе у 
заједничком домаћинству.  

 
 

Члан 18. 
Обрачун за наплату услуге по утврђеној цени у 

складу са чланом 15. ове одлуке, врши се у зависности од 
броја дана боравка детета у установи.  

За дане присуства детета и за дане 
неоправданог одсуства, услуга се наплаћује у пуном 
износу, а за дане оправданог одсуства у износу од 50% 
дневне цене, односно режијски трошкови.  

Члан 19. 
Обрачун средстава за регресирање трошкова 

боравка деце, предшколска установа доставља 
Општинској управи Бор – Одељењу за финансије, до 10-
ог у месецу за претходни месец.  
VI  ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
 

Члан 20. 
Право на регресирање трошкова боравка деце у 

Предшколској установи ''Бамби'' Бор остварује се на 
основу поднетог захтева корисника који се подноси 
Предшколској установи ''Бамби'' Бор и на основу 
потребне документације за остваривање права.  
 

Члан 21. 
Права утврђена овом Одлуком, корисник услуге 

остварује у предшколској установи.  
 

Члан 22. 
Право на регресирање трошкова, кориснику 

услуга признаје се од првог дана наредног месеца по 
поднетом захтеву.  

Члан 23. 
Корисник услуга дужан је да пријави сваку 

промену која је од утицаја на остваривање права на 
регресирање трошкова, најкасније у року од 15 дана од 
дана настале промене.  

Члан 24. 
Корисник права из ове Одлуке који је на основу 

неистинитих или нетачних података, или 
непријављивањем промена које утичу на губитак или 
обим права остварио право, дужан је да накнади штету, у 
складу са законом.  

Члан 25. 
Корисник права на регресирање трошкова 

боравка детета у Предшколској установи ''Бамби'' Бор 
дужан је да сваке године у току августа месеца обнови 
захтев и поднесе потребне доказе. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 
Број:022-136/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР  
     

ПРЕДСЕДНИК, 
                                             Драган Жикић, с.р.  
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112 
На основу чланa 46. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10 
и 24/11) и члана 43. Статута Општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 7/08 ), Скупштина oпштине Бор, 
на седници одржаној дана 5. септембра 2012. године, 
дoнела је  

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКА Ц1 У НОВОМ ГРАДСКОМ ЦЕНТРУ У 

БОРУ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

блока Ц1 у Новом градском центру у Бору (у даљем 
тексту: План).  

План детаљне регулације ''Нови градски центар'' 
(''Службени лист општина'', бр. 15/04) усваја се као 
Концепт Плана. 

Члан  2.  
Циљ израде Плана 

Циљ израде Плана је формирање планских 
основа за рационалну организацију, уређивање и 
коришћење простора у обухвату Плана. 

План се ради од фазе израде нацрта плана. 
 

Члан 3. 
План се доноси за део насеља, ради детаљне 

урбанистичке разраде локације, чијом се доследном 
применом омогућава изградња, уређивање и коришћење 
простора на најрационалнији и у социо-економском и 
погледу заштите животне средине оправдан начин.  

План ће се заснивати на расположивој 
студијско-планско-техничкој и другој документацији која 
је од значаја за израду Плана. 

План ће бити усклађен са Планом детаљне 
регулације ''Нови градски центар'' (''Службени лист 
општина'', бр. 15/04), у ком је и прописана посебна 
детаљна разрада ове локације. 

Урбанистичку разраду блока Планом решити на 
начин којим се поштује намена одређена постојећим 
ПДР-ом ''Нови градски центар'', односно намена јавни 
садржаји у функцији града (пословање, администрација, 
култура, верски објекти, трговина, угоститељство, 
резервни простор), с тим да се резервни простор 
прецизније дефинише, као и да се дода могућност 
стамбене изградње (нарочито изградње индивидуалних 
стамбених објеката) у јужном делу блока, а која ће 
обухватити око 30-50% укупне површине блока.  
 

Члан 4. 
Границе Плана 

Границом Плана обухваћен је простор обележен 
у Плану детаљне регулације ''Нови градски центар'' 
(''Службени лист општина'', бр. 15/04) као ''БЛОК Ц1''. 
Овај блок простире се између улице Николе Коперника 
на западу и улице 28. марта на истоку, улице Наде Димић 
на северу и линије која је паралелна са улицом Наде 
Димић, а која се налази на око 30 m јужно од постојеће 
трафо станице. 

Површина блока који је предмет обраде Плана 
износи око 7 ha 3а 61m². 

 
Члан 5.  

Садржина Плана 
План садржи нарочито: 
1) границу Плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора  на посебне целине и зоне; 
2) детаљну намену земљишта; 
3) регулационе линије улица, површине јавне 

намене и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози; 

4) нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план); 

5) попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;  

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних целина; 

8) правила уређења и правила грађења по 
зонама и целинама; 

9) локације за које се ради урбанистички 
пројекат и расписује конкурс; 

10) план парцелације; 
11) друге елементе значајне за спровођење 

плана. 
 

Члан 6. 
Саставни делови плана су: 
1) правила уређења, 
2) правила грађења, 
3) графички део. 
Садржину правила уређења, грађења и 

графичког дела ускладити са позитивним прописима који 
се односе на израду просторних и урбанистичких 
планова који су на снази у време доношења Плана.  

 
Члан 7. 

Рок израде и доношења Плана је 4 месеца од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
Финансирање 

Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета Општине Бор и других извора (су)финансирања. 

 
Члан 9. 

Носилац израде Плана одређује се у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 10. 

Пре подношења предлога планског документа 
органу надлежном за његово доношење извршиће се 
стручна контрола и јавни увид нацрта Плана. 
 

Члан 11. 
Стручна контрола 

Стручну контролу нацрта Плана извршиће 
Комисија за планове Општине Бор. 

 
Члан 12. 

Јавни увид 
Након стручне контроле извршиће се излагање 

нацрта Плана на јавни увид. 
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава 

се у дневном и локалном листу, огласној табли Општине 
Бор и путем локалних радио и телевизијских станица. 

О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће 
се општински орган надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања.  

Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30 
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава 
јавног информисања. 

О извршеном јавном увиду надлежни орган 
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим 
примедбама и одлукама по свакој примедби.  

Извештај из става 5. овог члана доставља се 
носиоцу израде планског документа, који је дужан да у 
року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о 
извршеном јавном увиду. 

Уколико након излагања нацрта Плана 
надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински 
мењају плански документ, доноси одлуку којом се 
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носиоцу израде налаже да изради нови нацрт Плана у 
року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
доношења одлуке. 

Члан 13. 
За потребе израде Плана није неопходно радити 

стратешку процену утицаја на животну  средину, која је 
саставни део плана. 

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
 

Број: 350-275/2012-I 
 
У Бору, 5. септембра 2012. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                                                                                  
ПРЕДСЕДНИК,                       

                 Драган Жикић, с.р.  
 

 
113 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Сласник гласник РС'', бр. 129/07) и члана 
43. Статута општине Бор (''Слист лист општине Бор'', бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 5. септембра 2012. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ И ЗАНАТСКИХ  ОБЈЕКАТА 

 
  

Члан 1. 
 У Одлуци о радном времену трговинских, 
угоститељских и занатских објеката (''Службени лист 
Општине Бор'', бр. 22/10-пречишћен текст, 09/11 и 13/11), 
после члана 3. додаје се члан 3а који гласи: 

 
''Члан 3а 

  Радно време у киосцима који се претежно баве 
продајом новина, цигарета, пића и осталих производа 
може почети најраније у 06,00 часова и трајати најдуже 
до 23,00 часа. 
 Радно време у осталим објектима за промет 
прехрамбених и непрехрамбених производа може почети 
најраније у 06,00 часова и трајати најдуже до 22,00 часа.'' 
 

Члан 2. 
 У члану 4. после речи: ''из члана 3.'', додају се 
речи: ''и члана 3а''. 
   

Члан 3. 
 У члану 6. став 1. после речи: ''часа'' додају се 
речи: ''а у периоду од 15. јуна до 31. августа до 24,00 
часа,; а после речи ''дана'' додају се речи: ''а у периоду од 
15. јуна до 31. августа до 03,00 часа наредног дана,''. 
 У ставу 2. после речи: ''дана'' тачка се замењује 
запетом и додају се речи: ''а у периоду од 15. јуна до 31. 
августа до 03,00 часа наредног дана,''. 
 Став 4. брише се. 

 
Члан 4. 

 У члану 13. став 1. мења се и гласи: 
 
 ''Новчаном казном у износу од 50.000 до 
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. не утврди радно време у складу са овом 
одлуком и не истакне распоред, почетак и завршетак 
радног времена на видљив и уочљив начин на улазу или 
другом погодном  месту (члан 2. одлуке); 

2. врши продају алкохолних пића после 21h 
(члан 4.) 

3. делатност обавља мимо времена утврђеног 
овом одлуком (члан 3; члан 3а; члан 5; члан 6; члан 8; 
члан 9; члан 10.)''. 

 
Члан 5. 

 Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћен текст Одлуке о радном времену трговинских, 
угоститељских и занатских објеката. 
      

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
 

Број: 130-7/2012-I 
 
У Бору, 5. септембра 2012. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                                         
ПРЕДСЕДНИК,                       

                 Драган Жикић, с.р.  
 

114 
На основу члана 29. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр.72/09 и 52/11), члана 2. Уредбе о критеријумима 
за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта 
о мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', 
бр.80/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 5. септембра 2012. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР 
 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о мрежи предшколских установа на 
територији општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.9/11), у члану 4., у табеларном приказу мреже 
предшколских установа за реализацију припремног 
предшколског програма при основним школама, под 
редним бројем 7. у ОШ ''Ђура Јакшић'' Кривељ, речи: ''1. 
група у Преко Кршу'' бришу се.  

 
Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број:60-4/2012-I 
 
У Бору, 5. септембра 2012. године     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

     
    
   ПРЕДСЕДНИК, 

                                                    Драган Жикић, с.р.  
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115 
На основу члана 93. и члана 97. став 3. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члана 43. Статута Општине 
Бор ("Службени лист општине Бор", бр.7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 5. септембра 
2012.године, донела је  
 
 

О Д Л У К У  
О ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И 

МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И 
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ У 

ПОСТУПЦИМА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
  У Одлуци о критеријумима и мерилима за 

утврђивање закупнине и накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта и одређивање накнаде у 
поступцима легализације (''Службени лист општине 
Бор'' бр.5/10) у члану 4. после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: 

  '' Висина закупнине за грађевинско земљиште у 
јавној својини, износи 130,00 дин. по м2 у свим зонама 
за стамбену изградњу објеката спратности П+1''. 

  Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.  
 

Члан  2. 
  У члану 9. после става 2. додаје се нови став 3. 

који гласи: 
  ''Висина накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта из става 2., умањује се за 50% по м2, у свим 
зонама, за стамбену изградњу објеката спратности 
П+1''. 

             Досадашњи став 3. постаје став 4.  
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 
Број:418-12/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                                                                                       
  ПРЕДСЕДНИК,                        

   Драган Жикић, с.р.  
116 
На основу члана 18. Правилника о мерилима за 

утврђивање цена у дечијим установама (''Службени 
гласник РС'', бр. 1/93 и 6/96) и члана 43. Статута општине 
Бор  (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор на седници одржаној дана 5. 
септембра 2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању висине цене услуга у Предшколској 

установи  ''Бамби'' Бор 
 
I 

           Утврђује се економска  цена услуга у 
Предшколској установи  ''Бамби'' Бор у следећим 
месечним износима по детету: 
 
-   за целодневни боравак у износу од  22.427,85 динара, 
 - за полудневни боравак припремног предшколског 
програма у износу од 6.771,03 динара.  
 

II 
            Учешће родитеља у цени услуга на основу члана 
13. Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у 

Предшколској установи ''Бамби'' утврђује се по следећој 
скали: 

 
Регресна 
група за 

целодневни  
боравак 

Укупан месечни приход 
по члану породице у 

односу на просечну нето 
зараду у општини Бор, у 

динарима 

учешћа 
родитеља 

%   

Учешће 
буџета 

општине 
% 

 I 
до 25% 

10% 
2.250,00  

 

90% 
20.200,00 

II 
од 25% до 35% 

15% 
3.350,00 

 

85% 
19.100,00 

III 
од 35% до 50% 

20% 
4.500,00 

 

80% 
17.950,00 

IV 
од 50% до 75% 

30% 
6.750,00 

 

70% 

15.700,00 

V 
од 75% до 100% 

40% 
8.950,00 

60% 
13.500,00 

 
VI 

преко 100% 
45% 

10.100,00 
55% 

12.350,00 
 

 Учешће родитеља у цени услуге за полудневни 
боравак припремног предшколског програма износи  
20% односно 1.354,00 динара. 
          За целодневни боравак припремног предшколског 
програма, износ из става 1. алинеје 1. овог члана, 
умањује се за износ средстава које се преносе из буџета 
Републике за те намене, у делу који се односи на учешће 
родитеља.                                                

III 
           Цене ће се примењивати од 01. октобра 
2012.године. 

IV 
           Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи 
Решење број: 022-22/2011-I од 28.01.2011 годинe. 

 
V 

            Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-40/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  

 
117 
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 
5. септембра 2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Статут  о измени Статута  
Установе ''Центар за културу општине Бор'' Бор 

 
I 

Даје се сагласност на Статут о измени Статута 
Установе ''Центар за културу општине Бор'' у Бору, који 
је донео Управни одбор те  установе, на седници 
одржаној 30.11.2011. године. 
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II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 110-19/2012-I  
У Бору, 5. септембра 2012. године    
              

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

    ПРЕДСЕДНИК, 
                  Драган Жикић, с.р.  
 
 

 118 
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 5. септембра 2012. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Програма пословања ЈП ''Борски туристички 

центар'' Бор за 2012. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама 
Програма  пословања ЈП ''Борски туристички центар'' Бор 
за 2012. годину, коју је донео Привремени Управни 
одбор тог предузећа, на седници одржаној 22.08.2012. 
године, под бројем 138/2012. 

 
II 

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

 
Број: 022-107/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године                 

                                                                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
 
 
 

 119 
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 5. септембра 2012. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама 
Програма  пословања ЈКП ''3. октобар'' Бор за 2012. 

годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама 
Програма пословања ЈКП ''3. октобар'' Бор за 2012. 
годину, који је донео Управни одбор тог предузећа, на 
седници одржаној 29.08.2012. године, под бројем 600. 

 
 
 
 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
Број: 023-46/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  

 
120 
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 5. септембра 2012. 
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 2012. годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама и 
допунама Програма пословања ЈП ''ШТАМПА РАДИО И 
ФИЛМ'' Бор за 2012. годину, који је донео Управни 
одбор тог предузећа, на седници одржаној 23.08.2012. 
године, под бројем 52/12. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
Број:022-108/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године     
             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  

 
 121 

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 5. септембра 2012. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о  изменама  
Програма  пословања ЈП ''Зоолошки врт'' Бор за 

2012. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама 
Програма пословања ЈП ''Зоолошки врт'' Бор за 2012. 
годину, коју је донео Привремени Управни одбор тог 
предузећа, на седници одржаној 24.08.2012. године, под 
бројем 215-1/2012. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
Број:022-109 /2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

      ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.         
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122 
На основу члана 530. Закона о привредним 

друштвима (''Службени гласник РС'', бр. 36/11 и 99/11) и 
члана 43. Статута Оптине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 5. септембра 2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
о разрешењу и именовању ликвидационог управника  

Центра за културу општине Бор  
 
I 

 Разрешава се Исидора Димитријевић, дужности 
ликвидационог управника  Центра за културу општине 
Бор, даном доношења овог решења. 
 

II 
 Именује се Дејан Ивашковић за ликвидационог 
управника Центра за културу општине Бор, почев од дана 
доношења овог решења. 

 
III 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења 
решења, а објавиће се у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 
Број: 022-138/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
 

123 
На основу члана 12. 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 општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 5. септембра 
2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу председника и чланова Привременог 
управног одбора Јавног предузећа ''Борски 

туристички центар'' Бор 
 
I 

 Разрешавају се дужности у Привременом 
управном одбору Јавног предузећа ''Борски туристички 
центар'' Бор: 
 

1. Бранко Перић, председник, 
2. Гојко Џаковић, члан, 
3. Небојша Бућан, члан, 
4. Александар Јакшић, члан, 
5. Ивана Антић – Јовановић, члан. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''  
 
Број: 022-139/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  

 
 124 
На основу члана 12. 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 општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 5. септембра 
2012. године, донела је 
 

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

чланова Управног одбора Јавног предузећа ''Борски 
туристички центар'' Бор 

 
I 

 У Управни одбор Јавног предузећа ''Борски 
туристички центар'' Бор именују се: 
 
 1) за председника 
            - Драган Ловрић; 
 
          2) за заменика председника 
            - Ивана Антић-Јовановић; 
 
           3) за чланове: 
 - представници оснивача: 
          (1)  Небојша Бућан, 
           (2)  Сандра Трпковић, 
           (3)  Ана Радмилац, 
           (4)  Иван Васиљковић, 
 - представници запослених: 

(1)  Ивица Пејић, 
 (2)  Весна Дробњаковић, 
 (3)  Снежана Терзић. 
 
 Мандат члановима Управног одбора траје пет 
година. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-134/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  

 
125 
На основу члана 12. 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 општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 5. септембра 
2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу председника и чланова Привременог 
управног одбора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' 

Бор 
 
I 

 Разрешавају се дужности у Привременом 
управном одбору Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор: 

1.  Бојан Марковић, председник, 
2.  Иван Стојановић, члан, 
3.  Драган Курко, члан, 
4. Сандра Трипковић, члан, 
5. Ана Радмилац, члан. 
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II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''  
 
Број: 022-140/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
 
 

126 
На основу члана 12. 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 општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 5. септембра 
2012. године, донела је 
 

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

чланова Управног одбора Јавног предузећа 
''Зоолошки врт'' Бор 

 
 
I 

 У Управни одбор Јавног предузећа ''Зоолошки 
врт'' Бор именују се: 
 
           1) за председника 
            - Иван Стојановић; 
 
           2) за заменика председника 
            - Роберт Мишић; 
 
           3) за чланове: 
 - представник оснивача: 
          (1)  Бојан Марковић, 
 - представници запослених: 
          (2)  Санела Туфегџић, 
          (3)  Иван Бешинић. 
  
 Мандат члановима Управног одбора траје пет 
година. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-135/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
 
 

127 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09 и 52/11), члана 192. Закона о општем 
управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 
31/01 и ''Службени гласник РС'' бр. 30/10) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 5. септембра 2012. године, донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу чланова Управног одбора 
Предшколске установе ''Бамби'' у Бору 

 
 Разрешавају се чланови Управног одбора  
Предшколске установе ''Бамби'' у Бору, са 26.09.2012. 
године, због истека мандата и то: 
  

1. Невенка Рајковић, представник запослених; 
2. Светлана Адамовић, представник запослених; 
3. Славица Николић, представник запослених; 
4. Раде Николић, представник родитеља; 
5. Зоран Нешковић, представник родитеља; 
6. Александар Муцуљ, представник родитеља; 
7. Бобан Тодоровић, представник локалне  
    самоуправе; 
8. Дејан Милић, представник локалне  
    самоуправе; 
9. Саша Симоновић, представник локалне  
     самоуправе. 
 

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. 

Скупштина општине Бор је Решењем број: 022-
284/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 10/08) именовала Управни одбор Предшколске 
установе ''Бамби'' Бор. 

Предшколска установа ''Бамби'' Бор је актом 
број: 1120 од 06.08.2012. године обавестила Скупштину 
општине Бор да Управном одбору истиче мандат 
26.09.2012. године и покренула поступак за именовање 
чланова Управног одбора.   

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 55. став 1. одређено је да мандат 
органа управљања установе траје четири године.  

С обзиром да 26.09.2012. године, истиче мандат 
Управном одбору, 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: 022-103/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
128 
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 5. септембра 2012. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Управног одбора  
Предшколске установе ''Бамби'' у Бору 
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Именују се у Управни одбора Предшколске 
установе ''Бамби'' у Бору, почев од 27.09.2012. године, 
чланови:  

1. Невенка Рајковић, представник запослених; 
2.Драгана Стевановић, представник запослених; 
3. Вера Радосављевић, представник запослених; 
4. Ненад Јовановић, представник родитеља; 
5. Зоран Милојевић, представник родитеља; 
6.Миодраг Недељковић, представник родитеља; 
7. Бобан Тодоровић, представник локалне  

самоуправе; 
8.Дејан Милић, представник локалне 

самоуправе; 
9.Лидија Начић, представник локалне 

самоуправе. 
 

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, а чланом 
55. став 1. одређено је да мандат органа управљања 
установе траје четири године.  

Предшколска установа ''Бамби'' у Бору, је актом 
бр. 1120 од 06.08.2012. године, доставила предлоге 
Васпитно-образовног већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача, за именовање нових чланова 
Управног одбора јер досадашњим члановима истиче 
мандат 26.09.2012. године. 

Општинско веће Општине Бор предложило је 
Бобана Тодоровића, Дејана Милића и Лидију Начић, као 
представнике јединице локалне самоуправе за чланове 
Управног одбора Предшколске установе ''Бамби'' у Бору, 
јер досадашњим представницима локалне самоуправе 
истиче мандат 26.09.2012. године. 

Увидом у извештаје Полицијске управе Бор, 
стр. пов. бр. 1110/12 од 10.07.2012. године, Извештај 
Полицијске управе Бор, стр. пов. бр. 1303/12 од 
03.08.2012. године, као и  Извештај Полицијске управе 
Бор, стр. пов. бр. 1412/12 од 21.08.2012. године утврђено 
је да именовани нису осуђивани 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 су овлашћени предлагачи 
предложили нове кандидате за чланове Управног 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: 022-141/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  

  
 
 

 
129 
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 4. и 7. 
Уговора о оснивању Регионалног центра за таленте из 
области природних и техничких наука у Бору, 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 5. 
септембра 2012. године, донела је   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова Управног одбора Регионалног 
центра за таленте из области природних и техничких 

наука у Бору 
 

I 
 Разрешавају се дужности члана Управног 
одбора Регионалног центра за таленте из области 
природних и техничких наука у Бору: 
 

1. др Ана Костов,  
2. Милан Јанић,  
3. Драган Ранђеловић,  
4. Родољуб Станојловић. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор“. 
 
Број: 022-104/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године               

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  

 
 
130 
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 4. и 7. 
Уговора о оснивању Регионалног центра за таленте из 
области природних и техничких наука у Бору, 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 5. 
септембра 2012. године, донела је   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора Регионалног 
центра за таленте из области природних и техничких 

наука у Бору 
 

I 
 У Управни одбор Регионалног центра за 
таленте из области природних и техничких наука у Бору 
именују се за чланове: 
 

1. др Ана Костов,  
2. Драган Ранђеловић, 
3. Светлана Арсенијевић, 
4. Зорица Тркуља. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор“. 
 

 Број: 022-142/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
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131 
На основу члана 123. Закона о социјалној 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/11) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 5. септембра 2012. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника Управног одбора  
Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору 

 
I 

Разрешава се Ана Давидовски дужности 
председника Управног одбора Центра за социјални рад 
''Бор'' у Бору, на лични захтев. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-43/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  

 
132 
На основу члана 123. Закона о социјалној 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/11) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 5. септембра 2012. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

 
I 

Именује се Ана Босијоковић за председника 
Управног одбора Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору. 

 
Мандат именованој траје до истека мандата 

Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
280/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 10/08). 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-143/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
 
 
 

133 
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 5. 
септембра 2012. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Управног одбора 
Установе ''Центар за културу општине Бор'' у Бору 

 

I 
Разрешава се Миљана Голубовић дужности 

члана Управног одбора Установе ''Центар за културу 
општине Бор'' у Бору.  

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 022-144/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  

 
 

 134 
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 5. 
септембра 2012. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Управног одбора 
Установе ''Центар за културу општине Бор'' у Бору 

 
I 

Именује се Сузана Мијић за члана Управног 
одбора Установе ''Центар за културу општине Бор'' у 
Бору. 

 
Мандат именованој 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: 022-145/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
 
 

135 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09 и 52/11), члана 192. Закона о општем 
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 5. септембра 2012. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора 
ШОСО ''Видовдан'' у Бору 

 
 

Разрешава се Александар Марковић дужности 
члана Школског одбора ШОСО ''Видовдан'' у Бору,  
представник локалне самоуправе.  
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О б р а з л о ж е њ е 
Законом о основама система образовања и 

васпитања, у члану 55., став 3., тачка 4. одређено је да 
чланове школског одбора именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја 
чланова. Истим чланом у ставу 3. одређено је да школски 
одбор чине по три представника запослених, родитеља и 
јединице локалне самоуправе. 

Скупштина општине Бор је Решењем број: 022-
77/2011-I од 19.04.2011. године именовала Александра 
Марковића, као представника локалне самоуправе,  за 
чланa Школског одбора ШОСО ''Видовдан'' у Бору. 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 2. одређено је да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника, због неоправданог одсуствовања седницама 
органа управљања.  

ШОСО ''Видовдан'' у Бору је актом бр. 303 од 
30.04.2012. године обавестила Скупштину општине Бор 
да Александар Марковић, који је уредно и благовремено 
позиван, није присуствовао седницама Школског одбора, 
нити је свој недолазак оправдао, чиме је онемогућавао 
рад органа управљања - Школског одбора.  

Имајући у виду напред наведено, Скупштина 
општине Бор одлучила 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. 

 
Број: 022-34/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
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На основу члана 54. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09 и 52/11), члана 192. Закона о општем управном 
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и 
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 5. 
септембра 2012. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора 
ШОСО ''Видовдан'' у Бору 

 
Именује се Ана Давидовски за члана Школског 

одбора ШОСО ''Видовдан'' у Бору,  представник локалне 
самоуправе. 

 
Мандат именованој траје до истека мандата 

Школског одбора који је именован Решењем број: 022-
137/2010-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 школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9 

чланова, од којих су трећина представници локалне 
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко 
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем. 
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина 
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача. 

Општинско веће Oпштине Бор је предложило 
Ану Давидовски, као представника локалне самоуправе, 
за новог члана Школског одбора ШОСО ''Видовдан'' у 
Бору, уместо Александра Марковића јер је разрешен 
дужности због неоправданог одсуствовања седницама 
чиме је онемогућавао рад органа управљања - Школског 
одбора.   

Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр. 
пов. бр. 1408 од 20.08.2012. 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 52/11). 

С обзиром да је овлашћени предлагач 
предложио новог члана Школског одбора, Скупштина 
општине Бор, сходно наведеним прописима, одлучила 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. 
 
Број: 022-146/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
 

 
137 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 5. септембра 2012. донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању члана Надзорног одбора 

ЈП ''Боговина'' у Бору 
 
I 

 Именује се Драгомир Јаношевић за члана 
Надзорног одбора ЈП ''Боговина'' у Бору. 
 
 Мандат именованом траје до истека мандата 
Надзорног одбора.        

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-147/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
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138 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 5. септембра 2012. године, донела 
је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о измени Решења о именовању председника, заменика 
председника и члановаУправног одбора ЈП ''Штампа, 

радио и филм'' у Бору, број: 022-167/2010-I од 
08.07.2010. године 

 
I 

 У Решењу о именовању председника, заменика 
председника и чланова Управног одбора ЈП ''Штампа, 
радио и филм'' у Бору (''Службени лист општинe Бор'', бр. 
12/10), речи:  ''Мандат именованима траје до истека 
мандата Управног одбора који је именован Решењем 
број: 022-267/2008-I од 26.09.2008. године, замењују се 
речима: ''Мандат члановима Управног одбора траје пет 
година''. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-148/2012-I 
У Бору,  5. септембра 2012. године   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
 

 139 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 5. септембра 2012. године, донела 
је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о измени Решења о именовању председника, заменика 
председника и члановаУправног одбора ЈП ''Штампа, 

радио и филм'' у Бору број: 022-279/2010-I од 
13.08.2010. године 

 
I 

 У Решењу о именовању председника, заменика 
председника и чланова Управног одбора ЈП ''Штампа, 
радио и филм'' у Бору (''Службени лист општинe Бор'', бр. 
18/10), речи:  ''Решењем број: 022-197/08-I од 26.09.2008. 
године (''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08)'', 
замењују се речима: ''Решењем број: 022-163/2010-I од 
08.07.2010. године, (''Службени лист општине Бор'' број: 
12/10). 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-149/2012-I 
У Бору,  5. септембра 2012. године   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
 
 
 

 140 
На основу члана  43. Статута општине Ботр 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 5. септембра 
2012.године, донела је 
 

П Р О Г РА М 
О ИЗМЕНАМА  ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 

2012. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У Програму коришћења средстава  буџетског 

фонда за финансирање развоја пољопривреде за 2012. 
годину (''Службени лист општине Бор'', бр. 8/12) у називу 
- Субвенционисање дела камате за куповину уматичених 
стеоних јуница од стране регистрованих 
пољопривредних газдинстава број: ''840.000,00'',  
замењује се бројем: ''810.000,00'', а у називу - Пословна 
школа органске  производње - број: ''100.000,00'', 
замењује се бројем: ''130.000,00''.   
         
 
 

Члан 2. 
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
Број: 415-10/2012-I  
У Бору, 5. септембра 2012. године    
            

                                              
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
       ПРЕДСЕДНИК, 

             Драган Жикић, с.р.  
 

 
141 
На основу члана 76. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10 и 
101/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 5. септембра 2012. године, 
донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2012. ГОДИНЕ 

 
 
I 

Усваја се Извештај о извршењу буџета за 
период јануар-јун 2012. године. 

 
II 

 Овај закључак објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 401-1078/2012-I 
У Бору, 5. септембра 2012. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

      
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р.  
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142 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОР 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
Број: 401-815/2012-II 
25.07.2012. године 
Б   О   Р 
            
              На основу члан 44. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр.129/2007), члан 65. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2008), 
члан 6. став 5. Одлуке о суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта у општини Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/2011), члан 24. став 
1. Правилника о условима, критеријумима, начину и 
поступку суфинансирања у области спорта у општини 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2011, 12/2011, 
1/2012 и 10/2012), а у складу са Записником бр.06-
51/2012-II од 18.07.2012.године о разматрању захтева по 
Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката/програма у 
области спорта у општини Бор за период јул-децембар 
2012.године објављеном 03.07.2012.године, Записником 
бр.06-55/2012-II од 24.07.2012.године о разматрању 
приговора на предлог расподеле средстава за 
суфинансирање програма у области спорта из буџета 
општине Бор за период јул-децембар 2012.године и 
Коначног предлога за расподелу средстава за 
суфинансирање програма у области спорта из буџета 
општине Бор за период јул-децембар 2012.године бр.06-
55/1/2012-II од 24.07.2012.године, сачињеним у складу са  
Одлуком о буџету општине Бор за 2012.годину 
(''Службени лист општине Бор'', бр.13/2011, 4/2012 и 
8/2012),  Председник Општине Бор, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о расподели средстава за суфинансирање програма у 
области спорта из буџета општине Бор за период јул-

децембар 2012.године 
 
I  ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 8, физичка 

култура спортске организације - за реализацију 
спортских манифестација и масовни спорт, функција 810 
- услуге рекреације и спорта, позиције 254, економске 
класификације 481 – дотације спортским и омладинским 
организацијама за реализацију спортских манифестација 
и масовни спорт по Одлуци  о буџету општине Бор за 
2012. годину, у складу са Коначним Предлогом за  
расподелу средстава за суфинансирање програма  у 
области спорта  из буџета  општини Бор, за  период јул-
децембар 2012.године, бр.06-55/1/2012-II од 
24.07.2012.године, расподела  средстава у  укупном 
износу од 8.450.000,00 динара,   следећим  спортским 
организацијама:  

 
1. УДРУЖЕЊЕ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ  

ОПШТИНЕ БОР, предмет бр.401-717/12-II-01, за поље 
суфинансирања Предшколски и школски спорт, износ 
од  253.500,00 динара. 

2. ПЛЕСНИ КЛУБ ''ЛИДО'' БОР, предмет  
бр.401-733/12-II-01, за поље суфинансирања 
Рекреативни спорт, износ од  77.021,00 динара. 

3. ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКИ ИКСТРИМ  
КЛУБ "ROCK AND ICE" БОР, предмет бр.401-724/12-
II-01, за поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ 
од  63.764,00 динара. 

4. ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО  
''ЦРНИ ВРХ'', предмет бр.401-762/12-II-01, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  63.132,00 
динара. 
 
 
 

5. ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО  
''ДУБАШНИЦА'' ЗЛОТ, предмет бр.401-786/12-II-01, 
за поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  
70.077,00 динара. 

6. ТРИАТЛОН КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401- 
757/12-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни 
спорт, износ од  89.016,00 динара. 

7. СОКОЛСКО ДРУШТВО БОР, предмет 
 бр.401-755/12-II-01, за поље суфинансирања 
Рекреативни спорт, износ од  53.662,00 динара. 

8. ЦЕНТАР СПОРТА ЗА СВЕ ''ЗМАЈ'', предмет  
бр.401-721/12-II-01, за поље суфинансирања 
Рекреативни спорт, износ од  50.506,00 динара. 

9. ДРУШТВО ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И  
РЕКРЕАЦИЈУ ''ПАРТИЗАН-ТОПИОНИЧАР'' БОР, 
предмет бр.401-731/12-II-01, за поље суфинансирања 
Рекреативни спорт, за програм ''Међународни 
фестивал гимнастике и плеса'', износ од  82.072,00 
динара. 

10. КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ 
 ИНВАЛИДА БОР, предмет бр.401-708/12-II-01, за 
поље суфинансирања Спорт особа са посебним 
потребама, износ од  84.500,00 динара. 

11. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БОР-РТБ'', 
 предмет бр.401-743/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  479.480,00 
динара. 

12. ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР,  
предмет бр.401-702/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  494.464,00 
динара.  

13. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БАСКЕТБОР'', 
 предмет бр.401-745/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  141.279,00 
динара. 

14. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ЗИЦЕР'', предмет  
бр.401-703/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  38.860,00 
динара. 

15. ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОР 
 (МРК ''Бор 2''), предмет бр.401-778/12-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  382.086,00 динара. 

16. ЖЕНСКИ ЈУНИОРСКИ РУКОМЕТНИ 
 КЛУБ БОР РТБ, предмет бр.401-766/12-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  181.127,00 динара. 

17. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''БОР'' - БОР,  
предмет бр.401-784/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  385.083,00 
динара. 

18. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''БОР'', предмет бр.401-714/12-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  412.054,00 динара. 

19. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''РУДАР'', предмет 
 бр.401-723/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  214.059,00 
динара. 

20. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''ОФК СЛАТИНА'' БОР, предмет бр.401-722/12-II-01, 
за поље суфинансирања Такмичарски спорт -
Колективни, износ од  209.942,00 динара. 

21. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ''БОР'', предмет 
 бр.401-749/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  76.979,00 
динара. 

22. КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА ''GOLDEN  
BEARS'', предмет бр.401-761/12-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  49.316,00 динара. 

23. КУГЛАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' - БОР, 
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предмет бр.401-711/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  209.737,00 
динара. 

24. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет  
бр.401-716/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  162.685,00 
динара. 

25. ШАХОВСКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет 
бр.401-715/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  107.030,00 
динара. 

26. СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''МЕТАЛАЦ –  
ФОД'' БОР, предмет бр.401-746/12-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, 
износ од  187.302,00 динара. 

27. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ''БОР-030'', предмет 
бр.401-764/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  412.054,00 
динара. 

28. АТЛЕТСКИ КЛУБ БОР, предмет бр.401- 
727/12-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  160.544,00 динара. 

29. ТЕНИСКИ КЛУБ БОР, предмет бр.401- 
759/12-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  98.796,00 динара. 

30. ЏУДО КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401-744/12- 
II-01, за поље суфинансирања Такмичарски спорт -
Појединачни, износ од  434.529,00 динара. 

31. ОМЛАДИНСКИ ЏУДО КЛУБ ''БОР'',  
предмет бр.401-752/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  214.059,00 
динара. 

32. КАРАТЕ КЛУБ ''ТИГАР'' - БОР, предмет  
бр.401-772/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  109.088,00 
динара. 

33. КАРАТЕ КЛУБ ''БОР'' БОР, предмет бр.401- 
785/12-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  113.204,00 динара. 

34. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН",  
предмет бр.401-750/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  214.059,00 
динара. 

35. КИК БОКС КЛУБ ''БОР'' БОР, предмет 
бр.401-754/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  181.127,00 
динара. 

36. СКИЈАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет 
бр.401-774/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  177.834,00 
динара. 

37. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ОЛИМПИЈА'' БОР,  
предмет бр.401-777/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  75.332,00 
динара. 

38. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ТД'', предмет бр.401- 
763/12-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  77.391,00 динара. 

39. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 
''БРЕСТОВАЦ 1946'', предмет бр.401-767/12-II-01, за 
поље суфинансирања Спорт у насељеним местима, 
износ од  112.833,00 динара. 

40. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 
''ЗЛОТ'', предмет бр.401-776/12-II-01, за поље 
суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ од  
179.827,00 динара. 

41. Спортско друштво ''Неметали'' Д.Б.Река –  
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''НЕМЕТАЛИ'', предмет бр.401-
756/12-II-01, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  129.757,00 динара. 

42. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''КРИВЕЉ'', предмет 

бр.401-773/12-II-01, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  123.411,00 динара. 

43. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''БУЧЈЕ'', предмет 
бр.401-768/12-II-01, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  51.127,00 динара 

44. РУКОМЕТНИ КЛУБ БРЕСТОВАЦ – 
МУШКАРЦИ, предмет бр.401-771/12-II-01, за поље 
суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ од  
121.295,00 динара. 

45. ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БОР, 
предмет бр.401-775/12-II-01, за поље суфинансирања 
Спортски савез и струковни савези, износ од  
195.000,00 динара. 

46. ОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ БОР,  
предмет бр.401-769/12-II-01, за поље суфинансирања 
Спортски савез и струковни савези, износ од  
120.000,00 динара. 

47. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ - БОР  
(ОСФВР ''Партизан''), предмет бр.401-732/12-II-01, за 
поље суфинансирања Спортски савез и струковни 
савези, за за програме ''Општинска рекреативна лига 
у шаху'' и ''Рекреативна спортска такмичења МЗ села 
и града'', износ од  55.000,00 динара. 

48. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ – БОР 
(ОСФВР ''Партизан''), предмет бр.401-736/12-II-01, за 
поље суфинансирања Спортски савез и струковни 
савези, за програм ''OPEN FUN FOOTBALL 
SCHOOLS 2012.'', износ од  30.500,00 динара. 

49. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ – БОР 
(ОСФВР ''Партизан''), предмет бр.401-737/12-II-01, за 
поље суфинансирања Спортски савез и струковни 
савези, за програм ''Школа пливања'' износ од  
22.000,00 динара. 

50. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ – БОР 
(ОСФВР ''Партизан''), предмет бр.401-730/12-II-01, за 
поље суфинансирања Спортске манифестације од 
посебног интереса за општину, за манифестацију 
''6.АВГУСТОВСКИ ТУРНИР У МАЛОМ 
ФУДБАЛУ'' под називом – Турнир у малом фудбалу 
''Срећно'' 2012 , износ од  163.285,00 динара. 

51. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН", 
предмет бр.401-751/12-II-01, за поље суфинансирања 
Спортске манифестације од посебног интереса за 
општину, за манифестацију ''МЕМОРИЈАЛНИ 
ТУРНИР - НОВИЦА ПАУЉИЧИЋ'', износ од  
146.957,00 динара. 

52. АТЛЕТСКИ КЛУБ  БОР, предмет бр.401- 
726/12-II-01, за поље суфинансирања Спортске 
манифестације од посебног интереса за општину, за 
манифестацију ''ЦРНОВРШКИ МАРАТОН'', износ од  
112.258,00 динара 
 

II Спортске организације и други субјекти чији 
су рачуни у блокади се не финансирају. 

 
III Неће се финансирати, нити закључити 

уговори са клубовима који нису правдали средства 
добијена из буџета општине Бор из претходног 
конкурсног периода јануар-јун 2012.године. 

Клубови из претходног става су у обавези да у 
буџет општине Бор, врате износе примљених, а 
неоправданих или неутрошених средстава. 

 
IV Корисници средстава су у обавези да у року 

од 8 (осам) дана од дана пријема решења, закључе уговор 
о суфинансирању пројеката/програма у области спорта са 
Председником општине Бор. 
 

Правна поука: Решење Председника Општине 
је коначно. Против овог решења може се покренути 
управни спор, пред Управним судом у Београду. 
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Решење доставити: Корисницима средстава, 
Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији 
за спорт Општине Бор, архиви. 

 
Решење објавити: у ''Службеном листу 

општине Бор'' и на сајту Општине Бор. 
 
                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
                    Небојша Виденовић, с.р. 
 
143 
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, 
101/2010 и 101/2011)  и  члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2012.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр.13/2011, 4/2012 и 8/12), 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 2012.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 13/2011, 4/2012 и 8/12), 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  321.593,00 динара, као недостајућа средства 
за исплату накнаде штете настале услед уједа од 
стране паса луталица (по Решењима о извршењу 
Основног суда  у Бору: И.390/12, И.457/12, И.460/12, 
И.462/12, И.480/12, И.508/12, И.698/12 и И.699/12 - 
укупно 1.193.029,30 динара Управа за јавна плаћања  је 
скинула  принудном наплатом са рачуна буџета општине 
Бор 02.08.2012.године). 

За износ средстава од  321.593,00 динара 
смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо планираних «6.546.992,00» динара,  износи 
«6.225.399,00» динара, а повећава се план позиције број 
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и 
пенали по решењу судова и судских тела ”,  у оквиру 
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник 
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“  и 
уместо планираних  «23.280.000,00 » динара износи 
“23.601.593,00” динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2012.годину. 

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

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе , 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- 858/ 2012-II 
У Бору, 3. август  2012. године 

     
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

      Небојша Виденовић с.р. 

144 
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, 
101/2010 и 101/2011)  и  члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2012.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр.13/2011, 4/2012 и 8/12), 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 2012.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 13/2011, 4/2012 и 8/12), на предлог председника 
општине Бор, 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 
12.000.000,00 динара  Ј.П.„Дирекција за изградњу 
Бора“ Бор, за асфалтирање улазног крака улице Зелени 
булевар у Бору из средстава кредита и средстава буџета 
општине Бор, обзиром да такви трошкови нису 
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2012.годину.  

 
За износ средстава од 12.000.000,00 динара 

смањује се план позиције број 19-Текућа резерва,  који 
уместо затечених  “14.885.119,00”  динара, износи 
“2.885.119,00” динара, а повећава се план позиције број 
134 за економску класификацију 5113-«Капитално 
одржавање и изградња путне мреже»,  у оквиру 
раздела 3-«Општинска управа Бор», главе 3.3.-
«ЈП“Дирекција за изградњу Бора“» и уместо планираних 
“47.500.000,00” динара износи “59.500.000,00 ” динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2012.годину. 

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

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: ЈП“Дирекција за изградњу 

Бора“, Одељењу за финансије Општинске управе , 
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- 869/ 2012-II 
У Бору, 6. август 2012. године 

     
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

        Небојша Виденовић с.р. 
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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, 
101/2010 и 101/2011)  и  члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2012.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр.13/2011, 4/2012 и 8/12), 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 2012.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 13/2011, 4/2012 и 8/12), на предлог председника 
општине Бор, 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  
567.846,00 динара, као недостајућа средства за исплату 
накнаде штете настале услед уједа од стране паса 
луталица (по Решењима о извршењу Основног суда  у 
Бору: И.418/12, И.628/12, И.654/12, И.658/12, И.706/12,  и 
И.745/12 - укупно 754.403,16 динара Управа за јавна 
плаћања  је скинула  принудном наплатом са рачуна 
буџета општине Бор  13.08.2012.године). 

 
За износ средстава од  567.846,00 динара 

смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «2.885.159,00» динара,  износи 
«2.317.313,00» динара, а повећава се план позиције број 
15 за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и 
пенали по решењу судова и судских тела ”,  у оквиру 
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник 
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“  и 
уместо затечених  «23.601.593,00 » динара износи 
“24.169.439,00” динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2012.годину. 

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

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе , 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- 910/ 2012-II 
У Бору, 14.август  2012. године                                                                                   

                                                                                                                         
                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

      Небојша Виденовић с.р. 
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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, 
101/2010 и 101/2011)  и  члана 24. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2012.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр.13/2011, 4/2012 и 8/12), 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 2012.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 13/2011, 4/2012 и 8/12), на предлог председника 
општине Бор, 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  
208.008,00 динара, као недостајућа средства за 
исплату накнаде штете настале услед уједа од стране 
пса луталице (по Решењу о извршењу Основног суда  у 
Бору: И.415/12 – 208.007,91 динара Управа за јавна 
плаћања  је скинула  принудном наплатом са рачуна 
буџета општине Бор  16.08.2012.године). 

 
За износ средстава од  208.008,00 динара 

смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «2.317.313,00» динара,  износи 
«2.109.305,00» динара, а повећава се план позиције 
број 15 за економскоу класификацију 483-“Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела ”,  у 
оквиру раздела 1-«Скупштина општине Бор, 
председник општине и Општинско веће », функције 
110-„Извршни и законодавни органи,фискални и 
спољни послови“  и уместо затечених  «24.169.439,00» 
динара износи “24.377.447,00” динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2012.годину. 

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

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе , 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- 940/ 2012-II 
У Бору, 17.август  2012. године   
  

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
      Небојша Виденовић с.р. 
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Р. Србије“, 
број:129/2007), члана 80. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', број: 07/08) и члана 23. и 
47. Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Бор („Службени лист општине Бор“, број 13/08,14/08 и 
60/09), начелник Општинске управе Бор, уз сагласност 
Општинског већа општине Бор, донео је  
 

П Р А В И Л Н И К 
о изменама и допунама Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Бор 

 
Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 
1/2011, 6/2011, 9/2011 и 3/2012), у члану 27. код радног 
места под редним бројем 2/8. Планско аналитички 
послови за делатност социјалне заштите и здравствене 
заштите у делу описа послова,  после алинеје  11.  додаје 
се алинеја 12. која гласи: 

„-обавља послове који се односе на родну 
равноправност за органе општине Бор“; 

Садашња алинеја 12. постаје алинеја 13.  
 

Члан 2. 
у члану 28. код радног места под редним бројем 

3/6, после речи: „матичара“ додаје се реч : “-матичар“; 
код радног места под редним бројем 3/7, после речи: 
„матичара“ додају се речи: “-заменик матичара“;код 
радног места под редним бројем 4/4 број :“1“ замењује се 
бројем:“2“;код радног места под редним бројем 4/9 
послови домаћице мења се опис послова и услови за 
обављање истих и гласе: 

„-Обавља послове послужења за потребе 
функционера Општине и њихових сарадника; 

-обавља послове послужења одборника и 
чланова скупштинских тела и комисија, као и чланова 
Општинског већа; 

-обавља послове прања и склањања чаша и 
шоља након одржаних седница или састанака; 

-на посао долази најкасније у 06,45 часова, а 
одлази кад јој сагласност да Председник општине, 
начелник Општинске управе или начелник Одељења; 

- обавља послове одржавања радних просторија 
и опреме у њима, односно врши проветравање 
просторија, укључује клима уређаје, залива цвеће и сваки 
пут поспрема радне столове у кабинетима након 
завршетка састанака-изласка странке од чаша, шоља и 
другог прибора; 

- обавља набавку потребног материјала и 
напитака уз пратећу евиденцију;  

-по потреби обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и начелника Општинске управе. 
 
УСЛОВИ: Основна школа или КВ радник угоститељског 
смера“. 

Члан 3. 
У члану 30. после радног места под бројем 8. 

додаје се радно место под бројем 9.:„административно-
технички послови за потребе пореске администрације, 
број извршилаца 1  
-Обавља послове пријема поднесака од странака, 
пријема, отварања, прегледавања и распоређивања 
поште; 
-евидентирање предмета; 
-здруживања предмета, достављања предмета 
извршиоцима;  
 

-ради развођење предмета и њихово архивирање;  
-обавља послове ковертирања поште, отпремања поште и 
по потреби достављања поште; 
-по потреби обавља и друге послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању и по налогу 
начелника Одељења. 
 
УСЛОВИ: ССС-општег, правног, биротехничког  или 
техничког смера, 1 година радног искуства и положен 
стручни испит“           

Члан4. 
У члану 31. радно место под редним бројем 2/5  

мења се и гласи: 
„Послови техничког секретара за потребе 

Председника општине Бор          1     
-Обавља административно-техничке послове за 

потребе Председника општине;  
-прима пошту Председника општине и брине се 

о њеном распоређивању, достављању и архивирању;  
-обавља послови вођења роковника састанака и 

обавеза Председника општине; 
-прима и шаље електронску пошту;  
-рукује факсом; 
- успоставља телефонске везе за Председника 

општине; 
-сарађује са референтима протокола и 

информисања и по потреби узима учешће у истом; 
-обавља и друге послове по налогу начелника 

Општинске управе и секретара Скупштине општине. 
 
УСЛОВИ: ССС- општег, правног,биротехничког или  
техничког смера, 1 година радног искуства и положен 
стручни испит   
 

После се радног места 2/5 додаје се радно место 
2/5а које гласи: 

„Послови техничког секретара   у 
Председништву      
                                                                                                                                    

-Обавља административно-техничке послове за 
потребе заменика Председника општине, чланова 
Општинског верћа, Председника Скупштине и њихових 
сарадника;  

-прима пошту функционера и брине се о њеном 
распоређивању, достављању и архивирању;  

-сарађује са референтима протокола и 
информисања и по потреби узима учешће у истом; 

-обавља послови вођења роковника састанака и 
обавеза функционера; 

-прима и шаље електронску пошту;  
-рукује факсом; 
- успоставља телефонске везе за функционере; 
-обавља и друге послове по налогу начелника 

Општинске управе и секретара Скупштине општине. 
 

УСЛОВИ: ССС-општег, правног, биротехничког или 
техничког смера, 1 година радног искуства и положен 
стручни испит“. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана 

од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Бор“. 
 
У Бору, 24.08.2012.године;                                
Број:110-26/2012-III                                                                                                           

                                                                                                           
НАЧЕЛНИК,                                                  

          Љубинка Јелић, с.р. 
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По сравњењу са изворним текстом, утврђено је 

да је у Правилнику о допунама Правилника о радним 
односима, дисциплинској и материјалној одговорности 
објављеног у ''Службеном листу општине Бор'', бр. 
7/2012, поткрала грешка, па се на основу члана 7. Одлуке 
о објављивању општинских прописа и других аката и о 
издавању ''Службеног листа општине Бор'' (''Службени 
лист општине Бор'' број: 1/07) даје  

 
И С П Р А В К А 

 
 У члану 33. став 1. алинеја трећа уместо броја: 
''8,2'' треба да стоји број: ''8,3''. 
 
 

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

                                                       СЕКРЕТАР,   
                                                    Слободан Баџа с.р. 
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