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РЕБАЛАНС  

ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
 БОР ЗА  2009.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Бор за 
2009.годину(«Сл.лист општинe Бор», број 14/08 и 9/09), у 
члану 1, став 1, алинеја 1 износ од «906.794.088» замењује 
се износом од «947.894.088».  
 У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од 
«878.055.648» замењује се износом од «919.155.648».  
 У истом члану, став 1, алинеја 4 износ од 
«23.000.000» замењује се износом од «25.000.000».  
 У истом члану, став 1, алинеја 5 износ од 
«54.238.440» замењује се износом од «56.238.440».  
 

Члан 2. 
 У члану 2 износ од «23.000.000» замењује се 
износом од «25.000.000». 
 

Члан 3. 
 У члану 3 износ од «2.015.641» замењује се 
износом од «1.950.788». 
 

Члан 4. 
 У члану 4 износ од «18.121.069» замењује се 
износом од «21.397.220». 
 

Члан 5. 
 У члану 5 износ од «56.850.738» замењује се 
износом од «58.850.738». 
 

Члан 6. 
 У члану 6, ставу 1, у табели биланса прихода 
врше се следеће измене: 
 
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од 
«238.425.187» замењује се износом «279.525.187». 
- за економску класификацију 711140-«Порез на приход 
од имовине(приход од непокретности,приход од 
пољопривреде и шумарства,на земљиште)» и за 
економску класификацију 711147-«Порез на земљиште» 
износ у колони 3 од «4.924.800» замењује се износом 
«40.924.800» 
- за економску класификацију 716110-«Комунална такса 
на фирму» износ у колони 3 од «34.603.200» замењује се 
износом «37.603.200» 
- за економску класификацију 716111-«Комунална такса 
за истицање фирме на пословном простору» износ у 
колони 3 од «34.560.000» замењује се износом 
«37.560.000» 
- за економску класификацију 742250-«Таксе у корист 
нивоа општине.» износ у колони 3 од «2.995.200» 
замењује се износом «4.495.200». 

- за економску класификацију 742253-«Накнада за 
уређивање грађевинског земљишта.» износ у колони 3 од 
«2.131.200» замењује се износом «3.631.200». 
- за економску класификацију 745150-«Мешовити и 
неодређени приходи у корист нивоа општине» и за 
економску класификацију 745151-« Мешовити и 
неодређени приходи у корист нивоа општине » износ у 
колони 3 од «745.800» замењује се износом «1.345.800» 
 
- за опис «Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине» износ у колони 3 од «25.500.000» замењује се 
износом «27.500.000». 
- за економску класификацију 911551-«Примања од 
задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист 
нивоа општине» износ у колони 3 од «23.000.000» 
замењује се износом «25.000.000». 
 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 
«932.294.088» замењује се износом «975.394.088». 

Члан 7. 
 У члану 7 врше се следеће измене: 
- за економску класификацију 410000-«Издаци за 
запослене» износ у колони 3 од «331.174.683» замењује се 
износом »324.554.983».  
- за економску класификацију 420000-«Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «232.248.011» замењује се 
износом »226.806.611».  
- за економску класификацију 450000-«Субвенције» износ 
у колони 3 од «65.850.000» замењује се износом 
»132.850.000».  
- за економску класификацију 460000-«Трансфери 
осталим нивоима власти» износ у колони 3 од 
«132.054.547» замењује се износом »121.780.547».  
- за економску класификацију 470000-«Социјална заштита 
из буџета» износ у колони 3 од «8.180.000» замењује се 
износом »7.680.000».  
- за економску класификацију 480000-«Остали издаци» 
износ у колони 3 од «7.341.960» замењује се износом 
»12.128.960».  
- за економску класификацију 499110-«Стална резерва» 
износ у колони 3 «2.015.641» замењује се износом 
»1.950.788».  
- за економску класификацију 499120-«Текућа резерва» 
износ у колони 3 «18.121.069» замењује се износом 
»21.397.220».  
- за економску класификацију 510000-«Основна средства» 
износ у колони 3 «78.457.439» замењује се износом 
»67.394.239».  
- за економску класификацију 610000-«Отплата главнице» 
износ у колони 3 «54.238.440» замењује се износом 
»56.238.440».  
 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 

«932.294.088» замењује се износом «975.394.088». 
 

Члан 8. 
 У члану 8 врше се следеће измене: 
- за тачку из колоне 1 табеле «1.Примања без прихода од 
задуживања», износ из колоне 3 од «909.294.088» 
замењује се износом «950.394.088». 
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- за тачку из колоне 2 табеле «2.Приходи од задуживања», 
износ из колоне 3 од «23.000.000» замењује се износом 
«25.000.000». 
 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 
«932.294.088» замењује се износом «975.394.088». 

 
Члан 9. 

 У члану 9 врше се следеће измене: 
- за тачку из колоне 1 табеле «1.Поједине издатке у износу 
од», износ из колоне 3 «855.306.640» замењује се износом 
«893.195.342». 
- за тачку из колоне 2 табеле «2.Стална буџетска резерва 
од», износ из колоне 3 «2.015.641» замењује се износом 
«1.950.788». 
- за тачку из колоне 3 табеле «3.Текућа буџетска резерва 
од», износ из колоне 3 «18.121.069» замењује се износом 
«21.397.220». 
- за тачку из колоне 4 табеле «4.Отплату кредита и камата 
у износу од», износ из колоне 3 «56.850.738» замењује се 
износом «58.850.738». 
 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 
«932.294.088» замењује се износом «975.394.088». 

 
Члан 10. 

 У члану 10 врше се следеће измене: 
 
- за економску класификацију 410-«Издаци за запослене» 
износ у колони 3 од «331.174.683» замењује се износом 
»324.554.985», износ у колони 4 од  «3.710.000» замењује 
се износом »3.673.000» а износ у колони 5 од 
«334.884.683» замењује се износом «328.227.985». 
- за економску класификацију 411-«Плате,накнаде и 
додаци за запослене» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«239.697.529» замењује се износом «239.697.530». 
- за економску класификацију 412-«Социјални 
доприноси(на терет послодавца)» износ у колони 3 и у 
колони 5 од «43.224.471» замењује се износом 
«43.224.472». 
- за економску класификацију 413-«Накнаде у 
натури(превоз радника)» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«60.000» замењује се износом «31.000». 
- за економску класификацију 414-«Социјална давања 
запосленима» износ у колони 3 од «21.341.800» замењује 
се износом »17.759.000», износ у колони 4 од  «3.710.000» 
замењује се износом »3.673.000» а износ у колони 5 од 
«25.051.800» замењује се износом «21.432.000». 
- за економску класификацију 415-«Накнада за превоз на 
посао и са посла» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«5.333.602» замењује се износом »5.214.602». 
- за економску класификацију 416-«Награде и други 
посебни расходи» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«20.087.281» замењује се износом »16.598.381». 
- за економску класификацију 417-«Додатак изабраним 
лицима» износ у колони 3 и у колони 5 од «1.430.000» 
замењује се износом »2.030.000». 
 
- за економску класификацију 420-«Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «232.248.011» замењује се 
износом »226.806.611», износ у колони 4 од  « 47.788.590» 
замењује се износом »49.876.910» а износ у колони 5 од « 
280.036.601» замењује се износом «276.683.521». 
- за економску класификацију 421-«Стални трошкови» 
износ у колони 3 од «48.647.234» замењује се износом 
»47.139.334», износ у колони 4 од  «8.316.326» замењује 
се износом »8.456.826» а износ у колони 5 од «56.963.560» 
замењује се износом «55.596.160». 
- за економску класификацију 422-«Трошкови за пословна 
путовања» износ у колони 3 од «2.840.396» замењује се 
износом »2.523.796», износ у колони 4 од  «630.540» 

замењује се износом »670.540» а износ у колони 5 од 
«3.470.936» замењује се износом «3.194.336». 
- за економску класификацију 423-«Опште услуге по 
уговору» износ у колони 3 од «28.675.835» замењује се 
износом »26.726.335», износ у колони 4 од  «8.507.796» 
замењује се износом »9.444.116» а износ у колони 5 од 
«37.183.631» замењује се износом «36.170.451». 
- за економску класификацију 4239-«Услуге по повереним 
комуналним пословима» износ у колони 3 и колони 5 од 
«60.000.000» замењује се износом »64.000.000».  
- за економску класификацију 424-«Специјализоване 
услуге» износ у колони 3 од «30.457.533» замењује се 
износом »23.760.433», износ у колони 4 од  «2.556.785» 
замењује се износом »2.896.785» а износ у колони 5 од 
«33.014.318» замењује се износом «26.657.218». 
- за економску класификацију 425-«Текуће поправке и 
одржавање» износ у колони 3 од «47.575.362» замењује се 
износом »49.098.562“, износ у колони 4 од  «3.611.820» 
замењује се износом »3.683.820» а износ у колони 5 од 
«51.187.182» замењује се износом «52.782.382». 
- за економску класификацију 426-«Материјали» износ у 
колони 3 од «12.451.651» замењује се износом 
»11.958.151“, износ у колони 4 од  «24.165.323» замењује 
се износом »24.724.823» а износ у колони 5 од 
«36.616.974» замењује се износом «36.682.974». 
- за економску класификацију 450-«Субвенције»,  износ у 
колони 3 и колони 5 од «65.850.000» замењује се износом 
»132.850.000»  
- за економску класификацију 4511-«Текуће субвенције 
нефинансијским предузећима и орг.«, износ у колони 3 и 
колони 5 од «65.850.000», замењује се износом 
„132.850.000“. 
 
- за економску класификацију 460-«Трансфери осталим 
нивоима и дотације непрофитним организацијама и 
удружењима»,  износ у колони 3 од «132.054.547» 
замењује се износом »121.780.547», а износ у колони 5 од 
„135.702.487“ замењује се износом „125.428.487“.  
-за економску класификацију 4631-«Трансфери осталим 
нивоима власти«, износ у колони 3 од «104.732.793», 
замењује се износом „103.057.793“, а износ у колони 5 од 
„108.298.293“ замењује се износом «106.623.293». 
-за економску класификацију 4651-«Остале текуће 
дотације непрофитним организацијама и удружењима«, 
износ у колони 3 од «27.321.754», замењује се износом 
„18.722.754“, а износ у колони 5 од „27.404.194“ замењује 
се износом «18.805.194». 
 
- за економску класификацију 470-«Социјална заштита из 
буџета»,  износ у колони 3 и колони 5 од «8.180.000» 
замењује се износом »7.680.000».  
- за економску класификацију 4727-«Студентске награде и 
стипендије и друга давања»,  износ у колони 3 и колони 5 
од «7.800.000» замењује се износом »7.300.000».  
 
- за економску класификацију 480-«Остали издаци»,  
износ у колони 3 од «7.341.960» замењује се износом 
»12.128.960», износ у колони 4 од  «1.883.820» замењује 
се износом »1.915.820» а износ у колони 5 од „9.225.780“ 
замењује се износом «14.044.780». 
- за економску класификацију 482-«Порези, обавезне 
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом»,  
износ у колони 3 од «738.960» замењује се износом 
»623.960», износ у колони 4 од  «1.857.820» замењује се 
износом »1.859.820» а износ у колони 5 од „2.596.780“ 
замењује се износом «2.483.780». 
- за економску класификацију 483-«Новчане казне и 
пенали по решењима судова и суд.тела»,  износ у колони 3 
од «5.551.000» замењује се износом »10.453.000», износ у 
колони 4 од  «20.000» замењује се износом »50.000» а 
износ у колони 5 од „5.571.000“ замењује се износом 
«10.503.000». 
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- за економску класификацију 510-«Основна средства» 
износ у колони 3 од «78.457.439» замењује се износом 
»67.394.239», износ у колони 4 од  «149.946.560» замењује 
се износом »150.416.560» а износ у колони 5 од 
«228.403.999» замењује се износом «217.810.799“. 
- за економску класификацију 511-«Издаци за 
нефинансијску имовину-зграде и грађевински објекти» 
износ у колони 3 од «59.141.967» замењује се износом 
»49.941.967» износ у колони 4 од  «132.040.440» замењује 
се износом »131.790.440» а износ у колони 5 од 
«192.482.407» замењује се износом «181.732.407». 
- за економску класификацију 5113-«Капитално 
одржавање зграда и објеката» износ у колони 3 од 
«3.114.112» замењује се износом »1.915.112» износ у 
колони 4 од  «13.521.000» замењује се износом 
»13.771.000» а износ у колони 5 од «15.335.112» замењује 
се износом «15.686.112». 
- за економску класификацију 512-«Машине и опрема» 
износ у колони 3 од «7.810.360» замењује се износом 
»6.846.160», износ у колони 4 од  «4.145.120» замењује се 
износом »4.625.120» а износ у колони 5 од «11.955.480» 
замењује се износом «11.471.280». 
- за економску класификацију 515-«Остала основна 
средства» износ у колони 3 од «1.690.000» замењује се 
износом »1.990.000», износ у колони 4 од  «240.000» 
замењује се износом »230.000» а износ у колони 5 од 
«1.930.000» замењује се износом «2.220.000». 
- за економску класификацију 610-«Отплата главнице»,  
износ у колони 3 и колони 5 од «54.238.440» замењује се 
износом од »56.238.440».  
- за економску класификацију 611-«Отплата главнице 
домаћим кредиторима»,  износ у колони 3 и колони 5 од 
«54.238.440» замењује се износом од »56.238.440».  
 
- за економску класификацију 499000-«Средства резерви» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «20.136.710» замењује се 
износом »23.348.008».  
- за економску класификацију 499110-«Стална резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «2.015.641» замењује се 
износом »1.950.788».  
- за економску класификацију 499120-«Текућа резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «18.121.069» замењује се 
износом »21.397.220».  
- за економску класификацију 431-«Употреба основних 
средстава-амортизација» износ у колони 4 и у колони 5 од  
«3.343.400» замењује се износом »3.853.400».  
- За опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од 
«932.294.088» замењује се износом «975.394.088», износ у 
колони 4 од  «210.320.310» замењује се износом 
»213.383.630» а износ у колони 5 од «1.142.614.398» 
замењује се износом «1.188.777.718».  
 

Члан 11. 
 У члану 11, у ставу 1 износ од «932.294.088» 
замењује се износом од «975.394.088» за средства буџета 
и износ од «210.320.310» замењује се износом од 
«213.383.630» за сопствена средства. 
 
 У истом ставу, у табели,  у Разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине и 
Општинско веће», за функцију 110-«Извршни и 
законодавни органи, фискални и спољни послови», врше 
се следеће измене: 
- на позицији број 4 и економској класификацији 415-
„Накнаде за превоз са посла и на посао“ износ у колони 6 
и колони 8 од «150.000» замењује се износом «100.000». 
- на позицији број 5 и економској класификацији 416-
„Награде и остали посебни расходи – накнаде 
одборницима и члановима комисије“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «1.640.000» замењује се износом «1.690.000». 

- на позицији број 6 и економској класификацији 417-
„Додатак изабраним лицима“ износ у колони 6 и колони 8 
од «1.430.000» замењује се износом «2.030.000». 
-на  позицији број 9 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и  у колони 8 
од «9.540.000» замењује се износом од «11.540.000» . 
-на позицији број 10 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 и  у колони 8 
од «2.200.000» замењује се износом од «3.500.000» . 
- на позицији број 14 и економској класификацији 482-
„Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«352.000» замењује се износом «252.000». 
- на позицији број 15 и економској класификацији 483-
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела», износ у колони 6 и у колони 8 од «3.500.000» 
замењује се износом «8.500.000». 
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110-
„Стална резерва“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«2.015.641» замењује се износом «1.950.788». 
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120-
„Текућа резерва“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«18.121.069» замењује се износом «21.397.220». 
-Укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од 
«55.403.809» замењује се износом «67.415.107». 
- на позицији број 22 и економској класификацији 4511-
„Субвенције јавном линијском саобраћају“ износ у колони 
6 и колони 8 од «29.000.000» замењује се износом 
«51.000.000». 
- на позицији број 25 и економској класификацији 511-
„Издаци за нефинансијску имовину-зграде и грађевински 
објекти“ износ у колони 6 и колони 8 од «500.000» 
замењује се износом «300.000». 
- на позицији број 26 и економској класификацији 463-
„Издаци за нефинансијску имовину-за нове функције-
здравствена делатност“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.000.000» замењује се износом «300.000». 
-Укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од 
«34.500.000» замењује се износом «55.600.000». 
- на позицији број 27 и економској класификацији 423-„ 
Услуге превоза ученика основних школа и смештај у 
специјалне школе са интернатом“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «5.000.000» замењује се износом «3.500.000». 
-Укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од 
«5.000.000» замењује се износом «3.500.000». 
- на позицији број 28 и економској класификацији 4727-„ 
Студентске награде и стипендије и друга давања у науци, 
култури и образовању“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«6.000.000» замењује се износом «5.500.000». 
-Укупан износ за функцију 090 у колони 6 и колони 8 од 
«6.300.000» замењује се износом «5.800.000». 
- на позицији број 32 и економској класификацији 611-
„Отплата главнице домаћим кредиторима“ износ у колони 
6 и колони 8 од «54.238.440» замењује се износом 
«56.238.440». 
-Укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од 
«56.820.738» замењује се износом «58.820.738». 
- на позицији број 33 и економској класификацији 4239-„ 
Услуге одржавања чистоће у граду и насељима у општини 
Бор“ износ у колони 6 и колони 8 од «34.500.000» 
замењује се износом «37.500.000». 
- на позицији број 36 и економској класификацији 4239-
„Програм мера заштите животиња“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «4.000.000» замењује се износом «5.000.000». 
-Укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од 
«60.500.000» замењује се износом «64.500.000». 
-Укупан износ за главу 1.2. у колони 6 и у колони 8 од 
«60.500.000» замењује се износом од «64.500.000». 
-Укупан износ за Раздео 1 у колони 6  и у колони 8 од 
«218.524.547» замењује се износом «255.635.845». 
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У Разделу 3-«Општинска управа Бор», за 
функцију 130-«Опште јавне услуге» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 53 и економској класификацији 414-« 
Отпремнине и друга социјална давања запосленима », 
износ у колони 6 и у колони 8 од «18.200.000» замењује се 
износом «15.200.000». 
- на позицији број 70 и економској класификацији 515-
«Нематеријална имовина», износ у колони 6 и у колони 8 
од «250.000» замењује се износом «550.000». 
-Укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од 
«146.730.164» замењује се износом «144.030.164». 

У истом разделу, глави 3.1.»Установе у 
делатности културе“, за функцију 820-«Услуге културе» 
врше се следеће измене: 
- на позицији број 71 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «38.397.741» замењује се износом 
«38.545.798». 
- на позицији број 72 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «6.873.236» замењује се износом 
«6.899.846». 
- на позицији број 73 и економској класификацији 414-
„Социјална давања запосленима“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «565.000» замењује се износом «543.000». 
- на позицији број 74 и економској класификацији 415-
„Накнаде за превоз са посла и на посао“ износ у колони 6 
и колони 8 од «672.000» остаје исти. 
- на позицији број 75 и економској класификацији 416-« 
Награде и остали посебни расходи », износ у колони 6 и 
колони 8 од «680.957» замењује се износом «641.057».  
- на позицији број 76 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови», износ у колони 6 од «3.738.300» 
замењује се износом «3.504.700», износ у колони 7 од од 
«55.000» замењује се износом «110.000», а у колони 8 
износ од «3.793.300» замењује се износом «3.614.700». 
- на позицији број 77 и економској класификацији 422-
«Трошкови за службена путовања», износ у колони 6 од 
«461.700» замењује се износом «444.100», износ у колони 
7 од  «140.000» замењује се износом «165.000», а у колони 
8 износ од «601.700» замењује се износом «609.100». 
- на позицији број 78 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору», износ у колони 6 од 
«4.198.200» замењује се износом «3.205.200», износ у 
колони 7 од  «265.000» замењује се износом «415.000», а у 
колони 8 износ од «4.463.200» замењује се износом 
«3.620.000». 
- на позицији број 79 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге», износ у колони 6 од 
«5.756.000» замењује се износом «4.921.000», износ у 
колони 7 од  «475.000» замењује се износом «675.000», а у 
колони 8 износ од «6.231.000» замењује се износом 
«5.596.000». 
- на позицији број 80 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 6 од 
«419.600» замењује се износом «222.900», износ у колони 
7 од  «40.000» замењује се износом «42.000», а у колони 8 
износ од «459.600» замењује се износом «264.900». 
- на позицији број 81 и економској класификацији 426-
«Материјали», износ у колони 6 од «1.275.500» замењује 
се износом од од  «1.132.500» ,износ у колони 7 од  
«85.000» замењује се износом «105.000», и у колони 8 
износ од «1.360.500» замењује се износом од «1.237.500». 
- на позицији број 82 и економској класификацији 431-
«Употреба основних средстава-амортизација», износ у 
колони 7 и колони 8 од  «69.000» замењује се износом 
«79.000». 
- на позицији број 83 и економској класификацији 482-
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од другог 
нивоа власти», износ у колони 6 од «108.000» замењује се 

износом «93.000», а у колони 8 износ од «118.000» 
замењује се износом «103.000». 
- на позицији број 84 и економској класификацији 483-
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела», износ у колони 6 и у колони 8 од «100.000» 
замењује се износом «2.000». 
- на позицији број 85 и економској класификацији 5113-
«Капитално одржавање зграда и објеката», износ у колони 
6 и у колони 8 од «663.112» замењује се износом 
«463.112». 
- на позицији број 86 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема», износ у колони 6 од «1.231.000» 
замењује се износом «727.000», а у колони 8 износ од 
«1.361.000» замењује се износом «857.000». 
- на позицији број 87 и економској класификацији 515-
«Остала основна средства», износ у колони 7 од  
«240.000» замењује се износом «230.000», а у колони 8 
износ од «1.680.000» замењује се износом «1.670.000». 

У оквиру истог раздела, главе 3.1. .»Установе у 
делатности културе“, за функцију 820-«Услуге културе», 
отварају се позиције за новог корисника Установу 
„Центар за културу“ подглава 3.1.4.: 
- на позицији број 71 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «3.420.888».  
- на позицији број 72 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «612.314».  
- на позицији број 73 и економској класификацији 414-
„Социјална давања запосленима“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «77.000». 
- на позицији број 74 и економској класификацији 415-
„Накнаде за превоз са посла и на посао“ износ у колони 6 
и колони 8 од «124.000». 
- на позицији број 75 и економској класификацији 416-« 
Награде и остали посебни расходи », износ у колони 6 и 
колони 8 од «1.000».  
- на позицији број 76 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови», износ у колони 6 од «100.000» , износ 
у колони 7 од од «10.000» , а у колони 8 износ од 
«110.000»  
- на позицији број 77 и економској класификацији 422-
«Трошкови за службена путовања», износ у колони 6 од 
«57.000» , износ у колони 7 од  «20.000» , а у колони 8 
износ од «77.000». 
- на позицији број 78 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору», износ у колони 6 од 
«100.000» , износ у колони 7 од  «50.000» , а у колони 8 
износ од «150.000» . 
- на позицији број 79 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге», износ у колони 6 од «113.000» 
, износ у колони 7 од  «200.000» , а у колони 8 износ од 
«313.000» . 
- на позицији број 80 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 6 и 
колони 8 од «1.000». 
 - на позицији број 81 и економској класификацији 426-
«Материјали», износ у колони 6 од «80.000»  ,износ у 
колони 7 од  «10.000» , и у колони 8 износ од «90.000». 
- на позицији број 82 и економској класификацији 431-
«Употреба основних средстава-амортизација», износ у 
колони 7 и колони 8 од  «10.000». 
- на позицији број 83 и економској класификацији 482-
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од другог 
нивоа власти», износ у колони 6 и колони 8 од «1.000»  
- на позицији број 84 и економској класификацији 483-
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела», износ у колони 6 и у колони 8 од «1.000». 
- на позицији број 86 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема», износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.000».  
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- Укупан износ за функцију 820 у колони 6 од 
«66.580.346» замењује се износом «63.457.213» износ у 
колони 7 од  «1.539.000» замењује се износом 
«1.991.000»,а износ у колони 8 од «68.119.346» замењује 
се износом «65.448.213». 
- Укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «66.580.346» 
замењује се износом «63.457.213» износ у колони 7 од  
«1.539.000» замењује се износом «1.991.000»,а износ у 
колони 8 од «68.119.346» замењује се износом 
«65.448.213». 

У истом разделу, глави 3.2.»Друштвена брига о 
деци-Установа за децу “БАМБИ“, за функцију 040-
«Породица и деца» врше се следеће измене: 
- на позицији број 88 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «66.755.963» замењује се износом 
«67.555.342». 
- на позицији број 89 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «11.952.033» замењује се износом 
«12.126.319». 
- на позицији број 90 и економској класификацији 413-« 
Накнаде у натури(за јавни превоз)», износ у колони 6 и у 
колони 8 од «30.000» замењује се износом «1.000». 
- на позицији број 92 и економској класификацији 415-« 
Накнаде за превоз на посао и са посла », износ у колони 6 
и у колони 8 од «1.416.000» замењује се износом 
«1.445.000». 
- Укупан износ за функцију 040 у колони 6 од 
«93.567.927» замењује се износом «94.541.592» а износ у 
колони 8 од «132.583.927» замењује се износом 
«133.557.592». 
- Укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «93.567.927» 
замењује се износом «94.541.592» а износ у колони 8 од 
«132.583.927» замењује се износом «133.557.592». 

У истом разделу, глави 3.3.»Комунална 
делатност-ЈП Дирекција за изградњу Бора», за функцију 
620-«Развој заједнице» врше се следеће измене: 
- на позицији број 107 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «15.150.907» замењује се износом 
«15.171.708». 
- на позицији број 108 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «2.712.018» замењује се износом 
«2.715.721». 
- на позицији број 109 и економској класификацији 414-« 
Социјална давања запосленима», износ у колони 7 од 
«50.000» замењује се износом «13.000» а у колони 8 износ 
од «240.000» замењује се износом «203.000». 
- на позицији број 112 и економској класификацији 421-« 
Стални трошкови», износ у колони 7 од «2.500» замењује 
се износом «5.000» а у колони 8 износ од «1.260.720» 
замењује се износом «1.263.220». 
- на позицији број 113 и економској класификацији 422-« 
Трошкови за службена путовања», износ у колони 7 од 
«5.000» замењује се износом «0» а у колони 8 износ од 
«65.000» замењује се износом «60.000». 
- на позицији број 114 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору», износ у колони 7 од «10.000» 
замењује се износом «35.000», а у колони 8 износ од 
«410.000» замењује се износом «435.000». 
- на позицији број 116 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 7 од 
«40.000» замењује се износом «0», а у колони 8 износ од 
«197.000» замењује се износом «157.000». 
- на позицији број 117 и економској класификацији 426-
«Материјали», износ у колони 7 од «72.500» замењује се 
износом «15.000», а у колони 8 износ од «1.963.500» 
замењује се износом «1.906.000». 
- на позицији број 118 и економској класификацији 482-
«Порези, опбавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом», износ у колони 7 од «0» замењује 
се износом «2.000», а у колони 8 износ од «70.000» 
замењује се износом «72.000». 
- на позицији број 119 и економској класификацији 483-
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела», износ у колони 7 од «0» замењује се износом 
«30.000», а у колони 8 износ од «1.950.000» замењује се 
износом «1.980.000». 
- на позицији број 120 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема», износ у колони 7 од «0» замењује се 
износом «100.000», а у колони 8 износ од «110.000» 
замењује се износом «210.000». 
-  на позицији број 125 и економској класификацији 511-
«Капитално одржавање и изградња осталих комуналних 
објеката» износ у колони 6 и у колони 8 од «25.000.000» 
замењује се износом «22.000.000». 
-  на позицији број 126 и економској класификацији 425-« 
Текуће поправке и одржавање осталих комуналних 
објеката» износ у колони 6 и у колони 8 од «13.000.000» 
замењује се износом «16.000.000». 
- Укупан износ за функцију 620 у колони 6 од 
«132.924.887» замењује се износом «132.949.391», износ у 
колони 7 од «180.000» замењује се износом «200.000», а 
износ у колони 8 од «133.104.887» замењује се износом 
«133.149.391». 
- Укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «132.924.887» 
замењује се износом «132.949.391», износ у колони 7 од 
«180.000» замењује се износом «200.000», а износ у 
колони 8 од «133.104.887» замењује се износом 
«133.149.391». 

У истом разделу, глави 3.4.»Месне заједнице», за 
функцију 160-«Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту» врше се следеће измене: 
- на позицији број 129 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови“ износ у колони 6 од «4.452.180» 
замењује се износом «4.473.180» а износ у колони 8 од 
„4.828.126“ замењује се износом «4.849.126». 
- на позицији број 133 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 6 од 
«3.458.562» замењује се износом «2.608.562», а у колони 8 
износ од «4.829.382» замењује се износом «3.979.382». 
- на позицији број 134 и економској класификацији 426-
«Материјали», износ у колони 6 од «1.714.968» замењује 
се износом «1.664.968», а у колони 8 износ од «2.703.408» 
замењује се износом «2.653.408». 
-  на позицији број 140 и економској класификацији 5113-
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у колони 
6 од «1.150.000» замењује се износом «650.000», а у 
колони 8 износ од «14.671.000» замењује се износом 
«14.171.000». 
-  на позицији број 141 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «1.335.590» 
замењује се износом «1.200.590», а у колони 8 износ од 
«1.550.590» замењује се износом «1.415.590». 
- Укупан износ за функцију 160 у колони 6 од 
«13.343.830» замењује се износом «11.829.830» а износ у 
колони 8 од «126.593.743» замењује се износом 
«125.079.743». 
- Укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «13.343.830» 
замењује се износом «11.829.830» а износ у колони 8 од 
«126.593.743» замењује се износом «125.079.743». 

У истом разделу, глави 3.5.»Туристичка 
организација», за функцију 473-«Туризам» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 142 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «1.924.560» замењује се износом 
«2.074.560». 
- на позицији број 143 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «344.508» замењује се износом 
«374.508». 
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- на позицији број 147 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови“ износ у колони 7 од «0» замењује се 
износом «83.000», а износ у колони 8 од «357.000» 
замењује се износом «440.000» 
- на позицији број 148 и економској класификацији 422-
«Трошкови за службена путовања“ износ у колони 7 од 
«0» замењује се износом «20.000», а износ у колони 8 од 
«210.000» замењује се износом «230.000» 
- на позицији број 149 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору», износ у колони 7 од «0» 
замењује се износом «260.000», а износ у колони 8 од 
«1.075.000» замењује се износом «1.335.000» 
- на позицији број 150 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге», износ у колони 7 од «0» 
замењује се износом «140.000», а износ у колони 8 од 
«310.000» замењује се износом «450.000» 
- на позицији број 151 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 7 од «0» 
замењује се износом «40.000», а износ у колони 8 од 
«95.000» замењује се износом «135.000» 
- на позицији број 152 и економској класификацији 426-
«Материјали», износ у колони 7 од «0» замењује се 
износом «97.000», а износ у колони 8 од «260.000» 
замењује се износом «357.000» 
- на позицији број 156 и економској класификацији 511-
«Изградња објекта и пројектно планирање», износ у 
колони 6 и колони 8 од «3.150.000» замењује се износом 
«150.000». 
-  на позицији број 157 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема» износ у колони 7 од «0» замењује се 
износом «80.000», а износ у колони 8 од «129.770» 
замењује се износом «209.770» 
- Укупан износ за функцију 473 у колони 6 од «8.017.683» 
замењује се износом «5.197.683», износ у колони 7 од «0» 
замењује се износом «720.000», а износ у колони 8 од 
«8.017.683» замењује се износом «5.917.683». 
- Укупан износ за главу 3.5. у колони 6 од «8.017.683» 
замењује се износом «5.197.683», износ у колони 7 од «0» 
замењује се износом «720.000», а износ у колони 8 од 
«8.017.683» замењује се износом «5.917.683». 

У истом разделу, глави 3.6.»Јавна установа 
Спортски центар Бор», за функцију 810-«Услуге 
рекреације и спорта» врше се следеће измене: 
- на позицији 159 и економсој класификацији 411-„Плате, 
накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 и колони 
8 од «27.561.071» замењује се износом «19.224.769». 
- на позицији 160 и економској класификацији 412-„ 
Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «4.933.432» замењује се износом 
«3.444.102». 
- на позицији 162 и економској класификацији 414-„ 
Социјална давања запосленима“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «561.800» замењује се износом «1.000». 
- на позицији 163 и економској класификацији 415-„ 
Накнаде за превоз са посла и на посао“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «733.602» замењује се износом «535.602». 
- на позицији 165 и економској класификацији 421-„ 
Стални трошкови“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«6.236.000» замењује се износом «4.399.700». 
- на позицији 166 и економској класификацији 422-„ 
Трошкови за пословна путовања“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «300.000» замењује се износом «1.000». 
- на позицији 167 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору“ износ у колони 6 од «300.000» 
замењује се износом «1.000», а у колони 8 износ од 
«1.423.600» замењује се износом «1.124.600». 
- на позицији 168 и економској класификацији 424-„ 
Специјализоване услуге“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«17.440.891» замењује се износом «11.773.291». 
- на позиција 169 и економској класификацији 425-„ 
Текуће поправке и одржавање“ износ у колони 6 од 

«800.000» замењује се износом «269.900», а у колони 8 
износ од «950.000» замењује се износом «419.900». 
- на позиција 170 и економској класификацији 426-„ 
Материјали“ износ у колони 6 од «500.000» замењује се 
износом «268.500», а у колони 8 износ од «2.297.760» 
замењује се износом «2.066.260». 
- на позиција 174 и економској класификацији 5113 -„ 
Капитално одржавање зграда и објеката“ и износ у колони 
6 и колони 8 од «500.000» замењује се износом «1.000». 
- на позиција 175 и економској класификацији 512- „ 
Машине и опрема“ износ у колони 6 од «500.000» 
замењује се износом «91.800», а у колони 8 износ од 
«1.123.600» замењује се износом «715.400». 
- Укупан износ за функцију 810 у колони 6 од 
«60.366.796» замењује се износом «40.011.664», а у 
колони 8 износ од «65.806.156» замењује се износом 
«45.451.024». 
- Укупан износ за главу 3.6. у колони 6 од «60.366.796» 
замењује се износом «40.011.664», а у колони 8 износ од 
«65.806.156» замењује се износом «45.451.024». 

У истом разделу, отвара се нова глава 3.6.1. и 
нови корисник Установа спортски центар „Бор“ добија 
следеће позиције: 
- на позицији 159-1 и економсој класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «7.218.066».  
- на позицији 160-1 и економској класификацији 412-„ 
Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «1.254.732» . 
- на позицији 161-1 и економској класификацији 413-„ 
Накнаде у натури(за јавни превоз)“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «0» . 
- на позицији 162-1 и економској класификацији 414-„ 
Социјална давања запосленима“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «0» . 
- на позицији 163-1 и економској класификацији 415-„ 
Накнаде за превоз са посла и на посао“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «100.000» . 
- на позицији 164-1 и економској класификацији 416-„ 
Награде и остали посебни расходи“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «0» . 
- на позицији 165-1 и економској класификацији 421-„ 
Стални трошкови“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«600.000» . 
- на позицији 166-1 и економској класификацији 422-„ 
Трошкови за пословна путовања“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «0» . 
- на позицији 167-1 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору“ износ у колони 6 од «100.000» 
, у колони 7 износ од «500.000» а у колони 8 износ од 
«600.000» . 
- на позицији 168-1 и економској класификацији 424-„ 
Специјализоване услуге“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«0». 
- на позиција 169-1 и економској класификацији 425-„ 
Текуће поправке и одржавање“ износ у колони 6 од 
«100.000» у колони 7 износ од «70.000» , а у колони 8 
износ од «170.000».  
- на позиција 170-1 и економској класификацији 426-„ 
Материјали“ износ у колони 6 од «100.000» , у колони 7 
износ од «500.000» а у колони 8 износ од «600.000». 
- на позиција 171-1 и економској класификацији 431-„ 
Употреба основних средстава-амортизација“ износ у 
колони 7 износ од «500.000» а у колони 8 износ од 
«500.000». 
- на позиција 172-1 и економској класификацији 482-„ 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом“ износ у колони 6 и колони 8 износ од «0».  
- на позиција 173-1 и економској класификацији 483-„ 
Новчане казне и пенали по решењу судова“ износ у 
колони 6 и колони 8 износ од «0».  
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- на позиција 174-1 и економској класификацији 5113 -„ 
Капитално одржавање зграда и објеката“ и износ у колони 
6 и колони 8 од «0». 
- на позиција 175-1 и економској класификацији 512- „ 
Машине и опрема“ износ у колони 6 од «100.000» износ у 
колони 7 износ од «300.000» а у колони 8 износ од 
«400.000». 
- Укупан износ за функцију 810 у колони 6 од «9.572.798» 
износ у колони 7 од «1.870.000» а у колони 8 износ од 
«11.442.798». 
- Укупан износ за главу 3.6.1. у колони 6 од «9.572.798» 
износ у колони 7 од «1.870.000» а у колони 8 износ од 
«11.442.798». 

У истом разделу, глави 3.7.»Фонд за 
противпожарну заштиту», за функцију 320-«Услуге 
противпожарне заштите» врше се следеће измене: 
- на позицији број 178 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору“ износ у колони 6  од «16.500» 
замењује се износом «28.000», а у колони 8 износ од од 
«25.000» замењује се износом «36.500». 
- на позицији број 179 и економској класификацији 424-
„Специјализоване услуге“ износ у колони 6  и колони 8 од 
«5.500» замењује се износом «11.000». 
-  на позицији број 183 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од 
«420.000» замењује се износом «403.000», 
- Укупан износ за функцију 320 у колони 6 од «543.200» и 
колони 8 од «551.700» остаје исти. 
- Укупан износ за главу 3.7. у колони 6 од «543.200» и 
колони 8 од «551.700» остаје исти. 
-Укупан износ за Раздео 3 у колони 6 од «522.074.833» 
замењује се износом «502.133.535», износ у колони 7 од 
«159.432.773» замењује се износом «162.494.773», а  износ 
у колони 8 од «681.507.606» замењује се износом 
«664.628.308». 

У Разделу 4-«Основно образовање», за функцију 
912-« Основно образовање», врше се следеће измене: 
- на позицији број 184 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 414-«Социјална давања 
запосленима-накнаде», износ у колони 6 и колони 8 од 
«200.000» замењује се износом од «100.000».  
- на позицији број 185 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 415-«Накнаде за превоз са 
посла и на посао», износ у колони 6 и колони 8 од 
«700.000» замењује се износом од «950.000».  
- на позицији број 188 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 422-«Трошкови за службена 
путовања», износ у колони 6 од «2.153.360» замењује се 
износом од «2.203.360», а износ у колони 8 од «2.273.360» 
замењује се износом «2.323.360». 
- на позицији број 193 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 4727-«Материјали», износ у 
колони 6 и колони 8од «1.000.000» замењује се износом 
од «1.050.000». 
- на позицији број 194 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 511-«Капитално одржавање 
објеката и пројектно планирање», износ у колони 6 и 
колони 8 од «6.000.000» замењује се износом од 
«5.800.000».  
- на позицији број 195 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 512-«Машине и опрема», износ 
у колони 6 од «1.743.830» замењује се износом од 
«1.693.830», а износ у колони 8 од «1.783.830» замењује се 
износом «1.733.830». 
 

-Укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 
остаје исти.  
-Укупан износ за Раздео 4 у колони 6 и колони 8 остаје 
исти.    

У Разделу 5-«Средње образовање», за функцију 
920-«Средње образовање», врше се следеће измене:  
- на позицији број 196 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 414-«Социјална давања 
запосленима-накнаде», износ у колони 6 и колони 8 од 
«200.000» замењује се износом од «100.000».  
- на позицији број 197 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 415-« Накнаде за превоз са 
посла и на посао », износ у колони 6 и колони 8 од 
«500.000» замењује се износом од «600.000».  
- на позицији број 200 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 422-« Трошкови за службена 
путовања », износ у колони 6 од «1.450.000» замењује се 
износом од «1.410.000», а у колони 8 износ од «1.485.000» 
замењује се износом од «1.445.000». 
- на позицији број 202 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 424-«Специјализоване услуге», 
износ у колони 6 од «240.000» замењује се износом од 
«210.000», а износ у колони 8 од «252.000» замењује се 
износом «222.000». 
- на позицији број 204 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 426-«Материјали», износ у 
колони 6 од «1.731.050» замењује се износом од 
«1.761.050», а износ у колони 8 од «1.780.550» замењује се 
износом «1.810.550». 
- на позицији број 205 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 511-«Капитално одржавање 
објеката и пројектно планирање», износ у колони 6 и 
колони 8 од «3.000.000» замењује се износом од 
«2.000.000».  
- на позицији број 206 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 512-«Машине и опрема», износ 
у колони 6 и колони 8 од «222.200» замењује се износом 
од «262.200». 
-Укупан износ за функцију 920 у колони 6 од «32.056.200» 
замењује се износом »31.056.200», а износ у колони 8 од 
«32.186.700» замењује се износом »31.186.700».  
-Укупан износ за Раздео 5 у колони 6 од «32.056.200» 
замењује се износом »31.056.200», а износ у колони 8 од 
«32.186.700» замењује се износом »31.186.700».  

У Разделу 6-«Социјална заштита-Центар за 
социјални рад», за функцију 070-«Социјална помоћ 
угроженом становништву», врше се следеће измене:  
- на позицији број 209 и економској класификацији 415-
„Накнаде за превоз са посла и на посао“ износ у колони 6 
и колони 8 од «100.000» замењује се износом од 
«125.000».  
-Укупан износ за функцију 070 у колони 6 и колони 8 од 
«6.329.084» замењује се износом »6.354.084». 
-Укупан износ за Раздео 6 у колони 6 и колони 8 од 
«6.329.084» замењује се износом »6.354.084». 

У Разделу 8-«Физичка култура-спортске 
организације-за реализацију спортских манифестација и 
масовни спорт», за функцију 810-«Услуге рекреације и 
спорта», врше се следеће измене: 
-на позиција број 227  за економску класификацију 4651-
«Дотације спортским и омладинским организацијама за 
реализацију спортских манифестација и масовни спорт», 
износ у колони 6 и колони 8 од «18.000.000» замењује се 
износом од «14.000.000». 
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-Укупан износ за функцију 810 у колони 6 и у колони 8 од 
„18.000.000“ замењује се износом «14.000.000». 
-Укупан износ за Раздео 8 у колони 6 и у колони 8 од 
„18.000.000“ замењује се износом «14.000.000». 

У Разделу 11-«Невладине и друштвене 
организације и удружења», за функцију 160-«Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту», врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 231 за економску класификацију 4651-
»Дотације осталим непрофитним институцијама-
невладине и др.организације по захтевима», износ у 
колони 6 и у колони 8 од „3.220.000“ замењује се износом 
„2.220.000“. 
- Укупан износ за функцију 160 у колони 6 и колони 8 од 
«3.520.000» замењује се износом »2.520.000». 
- Укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од 
«3.520.000» замењује се износом »2.520.000». 

У Разделу 14-«Изборна комисија општине», за 
функцију 160-«Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту», врше се следеће измене: 
- на позицији број 243 за економску класификацију 416-
»Накнаде за рад члановина комисије и другим телима», 
износ у колони 6 и у колони 8 од „3.500.000“ замењује се 
износом „1.000“. 
- на позицији број 244 за економску класификацију 421-
»Стални трошкови», износ у колони 6 и у колони 8 од 
„60.000“ замењује се износом „1.000“. 
- на позицији број 245 за економску класификацију 423-
»Опште услуге по уговору», износ у колони 6 и у колони 8 
од „370.000“ замењује се износом „1.000“. 
- на позицији број 246 за економску класификацију 426-
»Материјали», износ у колони 6 и у колони 8 од „170.000“ 
замењује се износом „1.000“. 
- Укупан износ за функцију 160 у колони 6 од «4.100.000» 
замењује се износом »4.000», аа у колони 8 од «4.103.000» 
замењује се износом »7.000». 
- Укупан износ за раздео 14 у колони 6 од «4.100.000» 
замењује се износом »4.000», аа у колони 8 од «4.103.000» 
замењује се износом »7.000». 

У Разделу 15-«Средства за пружање помоћи 
избеглим и расељеним лицима», за функцију 070-« 
Социјална помоћ угроженом становништву », врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 249 за економску класификацију 423-
»Опште услуге по уговору», износ у колони 7 и у колони 8 
од „0“ замењује се износом „1.320“. 
- Укупан износ за функцију 070 у колони 7 од «0» 
замењује се износом »1.320», а у колони 8 од «240.000» 
замењује се износом »241.320». 
- Укупан износ за раздео 15 у колони 7 од «0» замењује се 
износом »1.320», а у колони 8 од «240.000» замењује се 
износом »241.320». 

У Разделу 16-«Еколошки фонд општине Бор» , 
функција 560-«Заштита животне средине 
некласификована на другом месту», врше се  следеће 
измене: 
-на позицији број 257 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору», износ у колони 6 и колони 8 
од «3.250.000» замењује се износом од «1.750.000».  
-на позицији број 258 и економској класификацији 424-
„Специјализоване услуге», износ у колони 6 и колони 8 од 
«3.750.000» замењује се износом од «2.250.000». 
 - Укупан износ за функцију 560 у колони 6 и колони 8 од 
»8.100.000» замењује се износом »5.100.000». 
- Укупан износ за Раздео 16 у колони 6 и колони 8 од 
»8.100.000» замењује се износом »5.100.000». 

У Разделу 18-«Пројекат“Реконструкције Дворца 
Кнеза Александра Карађорћевића“» , функција 820-
«Услуге културе», врше се  следеће измене: 
-на позицији број 268 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору» у колони 6 износ од «437.000» 

замењује се износом од «1.037.000, а износ у колони 8 од 
«3.592.909» замењује се износом «4.192.909». 
-на позицији број 271 и економској класификацији 511-
«Издаци за нефинансијску имовину -зграде и грађевински 
објекти» у колони 6 износ од «8.750.000» замењује се 
износом од «5.750.000, а износ у колони 8 од «26.595.000» 
замењује се износом «23.595.000». 
-Укупан износ за функцију 820 у колони 6 од »9.532.000» 
замењује се износом »7.132.000» а у  колони 8 од 
«33.966.287» замењује се износом »31.566.287». 
-Укупан износ за Раздео 18 у колони 6 од »9.532.000» 
замењује се износом »7.132.000» а у  колони 8 од 
«33.966.287» замењује се износом »31.566.287». 

У Разделу 19-«Стратегија социјалне политике» , 
функција 090-«Социјална заштита некласификована на 
другом месту», врше се  следеће измене: 
-на позицији 280 и економској класификацији 4651-
«Дотације за реализацију пројекта реформе социјалне 
политике» износ у колони 6 и у колони 8 од «2.696.754» 
замењује се износом од «1.596.754»  . 
-Укупан износ за функцију 090 у колони 6 и у колони 8 од 
«5.672.440» замењује се износом од «4.572.440». 
-Укупан износ за Раздео 19 у колони и у колони 8 од 
«5.672.440» замењује се износом од «4.572.440». 

У Разделу 20-« Стратегија општине Бор за 
збрињавање избеглих и интерно расељених лица », 
функција 090-«Социјална заштита некласификована на 
другом месту», врше се  следеће измене: 
-на позицији 281 и економској класификацији 4651-
«Дотације за стратегију општине Бор за збрињавање 
избеглих и интерно расељених лица » износ у колони 6 и у 
колони 8 од «2.500.000» замењује се износом од «1.000». 
-Укупан износ за функцију 090 у колони 6 и у колони 8 од 
«2.500.000» замењује се износом од «1.000». 
-Укупан износ за Раздео 20 у колони 6 и у колони 8 од 
«2.500.000» замењује се износом од «1.000». 

Отвара се нови раздео 22 и нови корисник ЈП 
Радио телевизија „Бор“, функција 830-Услуге емитовања 
и издаваштва са следећом позицијом: 
-на позицији 288 и економској класификацији 4511-
«Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима» 
износ у колони 6 и у колони 8 од «8.000.000».  
-Укупан износ за функцију 830 у колони 6 и у колони 8 је 
«8.000.000». 
-Укупан износ за Раздео 22 у колони 6 и у колони 8 је 
«8.000.000». 

Отвара се нови раздео 23 и нови корисник 
Центар за културу општине Бор у ликвидацији, функција 
820-Услуге културе, са следећом позицијом: 
-на позицији 289 и економској класификацији 4511-
«Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама» износ у колони 6 и у колони 8 од 
«7.000.000».  
-Укупан износ за функцију 820 у колони 6 и у колони 8 је 
«7.000.000». 
-Укупан износ за Раздео 23 у колони 6 и у колони 8 је 
«7.000.000». 

Отвара се нови раздео 24 и нови корисник Јавна 
установа Спортски центар Бор у ликвидацији, функција 
810-Услуге рекреације и спорта, са следећом позицијом: 
-на позицији 290 и економској класификацији 4511-
«Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама» износ у колони 6 и у колони 8 од 
«15.000.000».  
-Укупан износ за функцију 810 у колони 6 и у колони 8 је 
«15.000.000». 
-Укупан износ за Раздео 24 у колони 6 и у колони 8 је 
«15.000.000». 
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Отвара се нови раздео 25 и нови корисник ЈП 
ШРИФ Бор у ликвидацији, функција 830-Услуге 
емитовања и издаваштва, са следећом позицијом: 
-на позицији 291 и економској класификацији 4511-
«Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама» износ у колони 6 и у колони 8 од 
«15.000.000».  
-Укупан износ за функцију 830 у колони 6 и у колони 8 је 
«15.000.000». 
-Укупан износ за Раздео 25 у колони 6 и у колони 8 је 
«15.000.000». 
-За опис из колоне 5 «Укупно буџет»  износ у колони 6 од 
«932.294.088» замењује се износом «975.394.088», у 
колони 7 од «210.320.310» замењује се износом 
«213.383.630» а износ у колони 8 од «1.142.614.398» 
замењује се износом «1.188.777.718». 

 
Члан 12. 

 Члан 33. Одлуке о буџету општине Бор за 2009. 
годину, мења се и гласи: 
 

«Члан 33 
Распоред и коришћење средстава у оквиру 

Раздела 8-„Физичка култура“, са позиције 227 – „Дотације 
спортским и омладинским организацијама“ извршаваће се 
на основу предлога и захтева Комисије за спорт, за 
реализацију спортских активности и масовни спорт. 

 
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном листу општине Бор», а 
примењиваће се на фискалну 2009.годину. 
 
Број: 400-40/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године 
 

С К У П Ш Т И Н А   О П Ш Т И Н Е   Б О Р 
      
             ПРЕДСЕДНИК, 
   Драган Марковић с.р. 

 
226 
На основу члана 14. 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 29. септембра 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора  
ЈКП ''Водовод'' у Бору 

 
I 

 Иван Стаменковић, дипл.инг. геологије из 
Бора, разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора ЈКП ''Водовод'' у Бору, са даном 29.09.2009. 
године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-106/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
          ПРЕДСЕДНИК, 

   Драган Марковић с.р. 
                 

                                         

227 
На основу члана 14. 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 29. септембра 2009. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
ЈКП ''Водовод'' у Бору 

 
I 

 Славиша Ранђеловић, машински инжењер, из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора ЈКП 
''Водовод'' у Бору, са даном 29.09.2009. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-107/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
        ПРЕДСЕДНИК, 

Драган Марковић с.р. 
228      
На основу члана 14. 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 29. септембра 2009. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
ЈКП ''Топлана'' у Бору 

 
I 

 Драгослав Николић, дипл. инг. машинства, из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора ЈКП 
''Топлана'' у Бору, са даном 29.09.2009. године. 

 
II 

 Обавезује се Управни одбор ЈКП ''Топлана'' да у 
року од 30 (тридесет) дана, од дана доношења овог 
решења, распише конкурс за именовање директора. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-102/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р. 
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229 
На основу члана 4. и 12. Закона о јавним 

службама (''Служени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општина'' бр. 7/08), Скупштина општине Бор на седници 
одржаној дана 29. септембра 2009. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
''БОР'' У БОРУ 

 
Члан 1. 

 Скупштина општине Бор (у даљем тексту: 
Оснивач) оснива Установу Спортски центар ''Бор'' у Бору, 
(у даљем тексту: Установа) ради остваривања законом 
утврђеног интереса у области физичке културе. 
 

Члан 2. 
 Назив Установе је: Установа Спортски центар 
''Бор'' у Бору.  
 Седиште Установе је у Бору, Улица Зелени 
булевар, бб. 

Члан 3. 
 Установа не може променити назив и седиште 
без сагласности оснивача.  
 

Члан 4. 
 Установа послује у складу са законом и уписује 
се у судски регистар. 
 Установа има својство правног лица са правима, 
обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом 
одлуком и статутом. 
 

Члан 5.  
Делатност Установе је: 

92610 делатност спортских арена и стационара,  
92672 остале спортске активности, 
92621 остале спортске делатности, 
52210 трговина на мало воћем и поврћем, 
52240 трговина на мало хлебом, колачима и  
 слаткишима, 
52260 трговина на мало производима од дувана, 
52270 остала трговина на мало храном, пићима и  
 дуваном у специјализованим  
 продавницама, 
52410 трговина на мало текстилом, 
52420 трговина на мало одећом, 
52430 трговина на мало обућом и предметима од коже, 
52440 трговина на мало намештајем и опремом за  
 осветљавање, 
52460 трговина на мало металном робом, бојама и  
 стаклом, 
52470  трговина на мало књигама, новинама и писаћим  
 материјалом, 
55110 хотели и мотели са рестораном, 
55211 дечија одмаралишта и омладинска одмаралишта, 
55220 кампови, 
55231 радничка одмаралишта, 
55300 ресторани, 
55510 кантине,  
55520 кетеринг, 
60211 превоз путника у друмском саобраћају, 
60212 превоз путника у градском саобраћају, 
60250 превоз робе у друмском саобраћају, 
63300 делатност путничких агенција и туроператера;  
 помоћ туристима, на другом месту  
                непоменута, 
72300 обрада података, 
74401 приређивање сајмова, 
74402 остале услуге, рекламе и пропаганде, 
92340 остале забавне активности, на другом месту  
 непоменуте, 

92720 остале рекреативне активности, на другом месту  
 непоменуте, 
93040 третмани за побољшање физичког стања и  
 расположења. 
 

Установа може обављати и друге делатности 
предвиђене Статутом, уз сагласност оснивача. 

Установа не може да мења своју делатност без 
сагласности оснивача. 

Члан 6.  
 Средства за оснивање и почетак рада Установе 
обезбеђује оснивач у складу са законом. 
 Поред средстава из става 1. овог члана, оснивач 
поверава Установи на управљање и газдовање зграде 
Спортског центра изграђене на КП бр. 2653/1 КО Бор I 
зграде и то: зграду 1 у површини од 0.88.75 ха, зграду 2 у 
површини од 0.86.73 ха, зграду 3 у површини од 0.02.37 ха 
и зграду 4 у површини од 0.00.23 ха и земљиште уз зграду 
у површини од 11.80.18 ха, ради вршења њене делатности, 
а која остају у својини Републике Србије – корисник 
Општина Бор. 

Члан 7. 
Установа средства за рад и програмске 

активности обезбеђује из:  
- буџета општине Бор,  
- прихода остварених својим програмским  

    активностима,  
     - од закупа простора и опреме са којом  
    располаже,  
       - од спонзорства, легата, завештања, уступања  
     ауторских права и сл., 
       - од самодоприноса и других извора. 

Средства из претходног става могу се корисити 
искључиво за сврху за коју су намењена, односно 
остварена.                    

Члан 8. 
Права и обавезе Оснивача су да:  
- доноси акт о оснивању и престанку рада,  
- даје сагласност на Статут,  
- даје сагласност на цену услуга,  
- даје сагласност на програм рада Установе,  
- усваја извештај о раду и финансијском  
   пословању,  
- именује и разрешава Управни и Надзорни  
  одбор,  
- именује и разрешава директора,  
- и друга права у складу са законом и актима  
  оснивача.  
 

Члан 9.  
Права и обавезе Установе према Оснивачу су:  
- да континуирано, благовремено и квалитетно  
   обавља делатност из члана 5. ове одлуке,  
- да рационално користи финансијска средства,  
  опрему и инвентар,  
- да сарађује са оснивачем у решавању свих  
   значајних питања од интереса за остваривање  
  своје делатности,  
- да најмање једном годишње подноси извештај о  
   раду и финансијском пословању,  
- и друге обавезе у складу са Законом и актима  
   оснивача.  

 
Члан 10.  

Органи Установе су: директор, Управни одбор и 
Надзорни одбор.  

Члан 11.  
 Директора Установе именује и разрешава 
оснивач. 

Директора Установе именује оснивач на основу 
јавног конкурса, који се објављује у дневном листу и по 
извештају о резултатима конкурса који подноси Управни 
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одбор оснивачу најмање 15 дана пре дана доношења 
одлуке о именовању. 

Управни одбор расписује конкурс најкасније 30 
дана пре истека мандата, а у случају разрешења директора 
пре истека мандата, у року од 30 дана од дана разрешења. 

Директор се именује на период од 5 година и 
може бити поново именован. 

Услови за именовање директора и његова 
овлашћења ближе се утврђују Статутом Установе. 

 
Члан 12. 

Директор: 
- руководи радом Установе,  
- одговоран је за законитост рада Установе, 
- одговоран је за остваривање програма рада 

Установе, 
- предлаже Управном одбору мере за 

унапређење рада Установе, 
- сарађује са свим заинтересованим органима, 

организацијама и појединцима који могу да 
допринесу унапређењу рада и развоју 
Установе, обавља и друге послове у складу са 
Законом, Статутом и општим актима Установе, 

- има права и дужности која има директор 
предузећа.  

Члан 13. 
Управни одбор Установе има пет чланова, од 

којих су два из реда запослених. 
Чланове Управног одбора именује и разрешава 

оснивач. 
Представници запослених предлажу се на начин 

утврђен Статутом Установе. 
 Мандат чланова Управног одбора траје пет 
година и могу бити поново именовани. 
 

Члан 14.   
Управни одбор: 
- доноси Статут, 
- одлучује о пословању, 
- доноси Програм рада, 
- усваја извештај о пословању и годишњем 

обрачуну, 
- одлучује о коришћењу средстава у складу са 

Законом и усвојеним годишњим програмом 
рада, 

- даје мишљење оснивачу о кандидатима за 
директора, 

- врши и друге послове утврђене Статутом. 
 

Члан 15. 
Надзорни одбор Установе има три члана, од 

којих је један  представник запослених. 
 Чланове Надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач. 
 Представник запослених предлаже се на начин 
утврђен Статутом Установе. 
 Мандат чланова Надзорног одбора траје пет 
година и могу бити поново именовани.  
 

Члан 16. 
Надзорни одбор: 
- разматра и даје мишљење оснивачу о 

годишњем програму и извештају о раду 
Установе, 

- разматра извештај о раду Установе најмање 
једном годишње, 

- врши општи надзор према програму који сам 
доноси. 

 
 
 
 

Члан 17.  
Установа може бити укинута:  
1. ако не испуњава законом прописане услове за 

обављање делатности; и  
2. ако не постоје услови за обављање делатности.  
Сматра се да не постоје услови за обављање 

делатности Установе ако:  
1. не постоји потреба за њеном делатношћу;  
2. потребе за делатношћу установе могу да се 

задовоље на рационалнији и економичнији  
    начин; и  
3. не остварује законом утврђене циљеве и 

задатке.  
Члан 18.  

Поступак за укидање Установе покреће оснивач 
или орган надлежан за вршење надзора над законитошћу 
рада ове Установе.  

Акт о укидању Установе доноси оснивач.  
На основу акта о укидању Установе спроводи се 

поступак редовне ликвидације, у складу са законом.  
 

Члан 19.  
За вршиоца дужности директора, до именовања 

директора, именује се Саша Јоновић, дипл. инж мет. из 
Бора. 
 Вршилац дужности директора врши послове и 
овлашћења директора Установе у складу са Законом и 
овом одлуком. 
 Вршилац дужности директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 
 Овлашћује се Саша Јоновић, као вршилац 
дужности директора Установе да предузима све радње у 
вези са уписом Установе у судски регистар. 
 Директор ће донети акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у року од 8 
дана од дана доношења Статута. 

 
Члан 20. 

До конституисања Управног одбора послове 
Управног одбора обављаће Привремени Управни одбор, у 
саставу: 
 1. Негица Марјановић, председник; 
 2. Ана Чулчевски, члан; 
 3. Жаклина Станојевић, члан; 
 4. Славица Козић, члан; 
 5. Лидија Тодоровић, члан. 
 

Члан 21. 
 Привремени Управни одбор: 
 1)  донеће Статут у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, 
 2)  обављаће и друге послове из надлежности 
Управног одбора утврђене законом и овом одлуком. 
 Оснивач ће именовати Управни одбор у року од 
60 дана од дана давања сагласности на Статут Установе. 

Привремени Управни одбор престаје са радом 
када оснивач именује Управни одбор у складу са овом 
одлуком. 

Члан 22. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 022-303/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године 
    

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОР 
 

       ПРЕДСЕДНИК, 
  Драган Марковић с.р. 
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230 
На основу члана 4. и 12. Закона о јавним 

службама (''Служени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општина'' бр. 7/08), Скупштина општине Бор на седници 
одржаној дана 29. септембра 2009. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
ОПШТИНЕ БОР'' У БОРУ 

 
Члан 1. 

 Скупштина општине Бор (у даљем тексту: 
Оснивач) оснива Установу ''Центар за културу општине 
Бор'' у Бору, (у даљем тексту: Установа) ради остваривања 
законом утврђеног интереса у области културе. 
 

Члан 2. 
 Назив Установе је: Установа ''Центар за културу 
општине Бор'' у Бору.  
 Седиште Установе је у Бору, Улица Моше 
Пијаде бр. 1. 

Члан 3. 
 Установа не може променити назив и седиште 
без сагласности оснивача.  

Члан 4. 
 Установа послује у складу са законом и уписује 
се у судски регистар. 
 Установа има својство правног лица са правима, 
обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом 
одлуком и статутом. 

Члан 5.  
Делатност Установе је: 

22110 – издавање књига, брошура и других публикација, 
22130 – издавање часописа и сличних периодичних  
              издања,  
74402 – креирање и спровођење пропагандних кампања,  
              поставање реклама на отвореном простору  
              (рекламне табле, панели и др), 
75120 – уређивање активности друштвених делатности, 
80420 – образовање одраслих ван система редовног  
              школског и универзитетског образовања, 
92130 – приказивање филмова, 
92310 – уметничко и књижевно стваралаштво и сценска 
уметност,  
92320 – рад уметничких установа, 
92340 – остале забавне активности, 
22140 – издавање звучних записа, 
22150 – остала издавачка делатност,  
22220 – штампање плаката, рекламних каталога,  
              проспеката и друго,  
22310 – репродукција звучних записа, 
22320 – репродукција видео записа,  
22330 – репродукција компјутерских медија, 
51430 – трговина на велико грамофонским плочама,  
               тракама, компакт дисковима и видео тракама, 
51470 – трговина на велико књигама, фотографским и  
              оптичким предметима,  
52120 – остала трговина на мало разноврсном робом која  
              не обухвата храну, пиће и дуван, 
52450 – трговина на мало аудио-визуелне опреме,  
               музичких плоча и аудио визуелних трака               

и касета, музичких инструмената и нотног  
материјала, 

52470 – трговина на мало књигама, часописима и писаћим  
              материјалом, 
52500 – трговина на мало половним књигама, 
52610 – трговина на мало производима који се купцима  
              достављају поштом, а који су наручени путем  
              огласа, каталога или другог средства оглашавања, 
74810 – фотографске услуге, 
74830 – фотокопирање, преписивање записа са трака,  

              дискова и др., 
92110 – кинематографска и видео производња, 
92120 – кинематографска и видео дистрибуција, 
55400 - угоститељске услуге за продају пића која се  
              конзумирају на лицу места, евентуално уз неки  
              вид забаве. 

Установа може обављати и друге делатности 
предвиђене Статутом, уз сагласност оснивача. 

Установа не може да мења своју делатност без 
сагласности оснивача. 

Члан 6.  
 Средства за оснивање и почетак рада Установе 
обезбеђује оснивач у складу са законом. 
 Поред средстава из става 1. овог члана, средства 
за рад Установе чине средства којим је управљао и 
газдовао ''Центар за културу општине Бор'' у Бору, са 
билансним стањем на дан 05.09.2009. године, а која 
оснивач поверава Установи на управљање и газдовање 
ради вршења њене делатности, а која остају у својини 
Републике Србије – корисник Општина Бор. 
 

Члан 7. 
Установа средства за рад и програмске 

активности обезбеђује из:  
- буџета општине Бор, 

 - прихода остварених својим програмским  
                   активностима,  

     - од закупа простора и опреме са којом  
     располаже,  
       - од спонзорства, легата, завештања, уступања  
     ауторских права и сл., 
       - од самодоприноса и других извора. 
 

Средства из претходног става могу се користити 
искључиво за сврху за коју су намењена, односно 
остварена.                    

Члан 8. 
Права и обавезе Оснивача су да:  
- доноси акт о оснивању и престанку рада,  
- даје сагласност на Статут,  
- даје сагласност на цену услуга,  
- даје сагласност на програм рада Установе,  
- усваја извештај о раду и финансијском    
  пословању,  
- именује и разрешава Управни и Надзорни  
   одбор,  
- именује и разрешава директора,  
- и друга права у складу са законом и актима  
  оснивача.  

Члан 9.  
Права и обавезе Установе према Оснивачу су:  
- да континуирано, благовремено и квалитетно 

обавља делатност из члана 5. ове одлуке,  
- да рационално користи финансијска средства, 

опрему и инвентар,  
- да сарађује са оснивачем у решавању свих 

значајних питања од интереса за остваривање своје 
делатности,  

- да најмање једном годишње подноси извештај о 
раду и финансијском пословању,  

- и друге обавезе у складу са Законом и актима 
оснивача.  

Члан 10. 
Органи Установе су: директор, Управни одбор и 

Надзорни одбор. 
Члан 11.  

Директора Установе именује и разрешава 
оснивач. 

Директора Установе именује оснивач на основу 
јавног конкурса, који се објављује у дневном листу и по 
извештају о резултатима конкурса који подноси Управни 
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одбор оснивачу најмање 15 дана пре дана доношења 
одлуке о именовању. 

Управни одбор расписује конкурс најкасније 30 
дана пре истека мандата, а у случају разрешења директора 
пре истека мандата, у року од 30 дана од дана разрешења. 

Директор се именује на период од 5 година и 
може бити поново именован. 

Услови за именовање директора и његова 
овлашћења ближе се утврђују Статутом Установе. 

 
Члан 12.  

Директор: 
- руководи радом Установе,  
- одговоран је за законитост рада Установе, 
- одговоран је за остваривање програма рада 

Установе, 
- предлаже Управном одбору мере за 

унапређење рада Установе, 
- сарађује са свим заинтересованим органима, 

организацијама и појединцима који могу да 
допринесу унапређењу рада и развоју 
Установе, 

- обавља и друге послове у складу са Законом, 
Статутом и општим актима Установе, 

- има права и дужности која има директор 
предузећа.  

 
Члан 13. 

Управни одбор Установе има пет чланова, од 
којих су два из реда запослених. 

Чланове Управног одбора именује и разрешава 
оснивач. 

Представници запослених предлажу се на начин 
утврђен Статутом Установе. 
 Мандат чланова Управног одбора траје пет 
година и могу бити поново именовани. 
 

Члан 14. 
Управни одбор: 
- доноси Статут, 
- одлучује о пословању, 
- доноси Програм рада, 
- усваја извештај о пословању и годишњем     
  обрачуну, 
- одлучује о коришћењу средстава у складу са  
   Законом и усвојеним годишњим програмом   
   рада, 
- даје мишљење оснивачу о кандидатима за  
   директора, 
- врши и друге послове утврђене Статутом. 
 

Члан 15. 
Надзорни одбор Установе има три члана, од 

којих је један  представник запослених. 
 Чланове Надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач. 
 Представник запослених предлаже се на начин 
утврђен Статутом Установе. 
 Мандат чланова Надзорног одбора траје пет 
година и могу бити поново именовани.  
 

Члан 16. 
Надзорни одбор: 

- разматра и даје мишљење оснивачу о годишњем  
програму и извештају о раду Установе, 

- разматра извештај о раду Установе најмање једном 
годишње, 

- врши општи надзор према програму који сам 
доноси. 

Члан 17.  
Установа може бити укинута:  

1. ако не испуњава законом прописане услове за 
обављање делатности; и  

2. ако не постоје услови за обављање делатности.  
Сматра се да не постоје услови за обављање 

делатности Установе ако:  
1. не постоји потреба за њеном делатношћу;  
2. потребе за делатношћу установе могу да се 

задовоље на рационалнији и економичнији начин; и  
3. не остварује законом утврђене циљеве и 

задатке.  
Члан 18.  

Поступак за укидање Установе покреће оснивач 
или орган надлежан за вршење надзора над законитошћу 
рада ове Установе.  

Акт о укидању Установе доноси оснивач.  
На основу акта о укидању Установе спроводи се 

поступак редовне ликвидације, у складу са законом.  
 

Члан 19.  
За вршиоца дужности директора, до именовања 

директора, именује се Исидора Ивановић, историчар 
уметности из Бора. 
 Вршилац дужности директора врши послове и 
овлашћења директора Установе у складу са Законом и 
овом одлуком. 
 Вршилац дужности директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 
 Овлашћује се Исидора Ивановић, као вршилац 
дужности директора Установе да предузима све радње у 
вези са уписом Установе у судски регистар. 
 Директор ће донети акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у року од 8 
дана од дана доношења Статута. 

 
Члан 20. 

До конституисања Управног одбора послове 
Управног одбора обављаће Привремени Управни одбор, у 
саставу: 
 1. Милена Стројић, председник; 
 2. Клаудија Николић, члан; 
 3. Живана Туторић, члан; 
 4. Наташа Пејчић, члан; 
 5. Душанка Дејановски, члан; 

 
Члан 21. 

 Привремени Управни одбор: 
 1)  донеће Статут у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, 
 2)  обављаће и друге послове из надлежности 
Управног одбора утврђене законом и овом одлуком. 
 Оснивач ће именовати Управни одбор у року од 
60 дана од дана давања сагласности на Статут Установе. 

Привремени Управни одбор престаје са радом 
када оснивач именује Управни одбор у складу са овом 
одлуком.  

Члан 22. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
  
Број: 022-304/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  

   
СКУПШТИНА ОПШТИНА БОР 

      
    ПРЕДСЕДНИК, 

  Драган Марковић с.р.  
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 На основу члана 4. став 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 
123/07), члана 348. Закона о привредним  друштвима  
(''Службени гласник РС'', бр. 125/04) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29. 
септембра 2009. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛИКВИДАЦИЈИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ'' БОР 

 
Члан 1. 

У Одлуци о ликвидацији Јавног предузећа 
''Штампа, радио и филм'' Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 10/09) у члану 1. тачка 2. мења се и гласи: 

''2. За ликвидационог управника именује се 
Радослав Митровић, дипломирани правник из Бора, Ул. 9. 
бриграде бр. 9/2.'' 

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

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 022-305/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                         
ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.     
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На основу члана 4. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 
123/07) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 29. септембра 2009. године, донела 
је  

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА БОР'' 
 

Члан 1. 
Овом одлуком оснива се Јавно предузеће ''Радио 

телевизија Бор'' (у даљем тексту: Јавно предузеће) ради 
емитовања радио-информативног и телевизијског 
програма. 

Оснивач Јавног предузећа из става 1. овог члана 
је Општина Бор у чије име оснивачка права врши 
Скупштина општине Бор, са седиштем у Бору, Ул. Моше 
Пијаде бр. 3. 

Члан 2. 
Пословно име под којим послује Јавно предузеће 

је: Јавно предузеће ''Радио телевизија Бор''. 
Скраћени назив је: ЈП ''Радио телевизија Бор''. 
Седиште Јавног предузећа је у Бору, Моше 

Пијаде бр. 19. 
Пословно име и седиште не може се мењати без 

сагласности оснивача. 
Члан 3. 

 Јавно предузеће има својство правног лица. 
 У правном промету са трећим лицима Јавно 
предузеће иступа у своје име и за свој рачун. 
 У правном промету са трећим лицима Јавно 
предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом 
имовином. 

Чланови управе Јавног предузећа и Надзорног 
одбора одговарају за штету коју својом одлуком 

проузрокују Јавном предузећу, повериоцима и оснивачу у 
случајевима и под условима утврђеним законом. 

 
Члан 4. 

Делатност Јавног предузећа је:  
92200 - радио и телевизијске активности;  
64200 - телекомуникације;  
22140 - издавање звучних записа;  
74130 - истраживање тржишта и испитивање 

јавног мњења и  
74402 - остале услуге рекламе и пропаганде.  
Јавно предузеће има и допунске делатности које 

се уређују статутом, у сагласности са оснивачем.  
Делатност предузећа не може се мењати без 

сагласности оснивача. 
Члан 5. 

За оснивање и почетак рада Јавног предузећа 
обезбеђују се финансијска средства из буџета Општине 
Бор у износу од 500,00 (петстотина) ЕУРА, у динарској 
противвредности по средњем курсу, на дан уплате. 

Јавно предузеће за остваривање своје делатности 
у складу са законом стиче средства из:  

- буџета Општине, 
- цене услуга, 
- кредита, 
- донација и 
- других извора. 

 
Члан 6. 

У обављању своје делатности Јавно предузеће 
утврђује нестраначки конципирану оријентацију радија и 
телевизије. 

Члан 7. 
Имовину Јавног предузећа чине право својине на 

покретним стварима и непокретним стварима, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска права, 
укључујући и право коришћења добара у државној 
својини, односно добара од општег интереса. 

Јавно предузеће за обављање делатности од 
општег интереса може користити и средства у државној и 
другим облицима својине, у складу са законом којим се 
уређује обављање делатности од општег интереса, овом 
одлуком и уговором. 

Члан 8. 
Имовина Јавног предузећа се може 

приватизовати у складу са законом и одлуком оснивача. 
 

Члан 9. 
Односи у области финансирања између оснивача 

и Јавног предузећа регулисаће се посебним уговором у 
складу са законом. 

Уговор из става 1. овог члана закључују оснивач 
и предузеће пре отпочињања обављања делатности. 

 
Члан 10. 

Органи Јавног предузећа су:  
- Управни одбор, као орган управљања, 
- директор, као орган пословођења, 
- Надзорни одбор, као орган надзора. 
 

Члан 11. 
Управни одбор има председника, заменика 

председника и 7 чланова, а именује га оснивач. 
Мандат чланова Управног одбора траје пет 

година. 
Управни одбор чине 6 представника оснивача и 

3 представника запослених у Јавном предузећу. 
Представници запослених предлажу се на начин 

утврђен Статутом Јавног предузећа. 
Оснивач актом о именовању Управног одбора 

одређује председника и заменика председника Управног 
одбора, који су представници оснивача. 
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Члан 12. 
Управни одбор: 
- утврђује пословну политику Јавног предузећа; 
- доноси и мења Статут Јавног предузећа, уз 

сагласност оснивача; 
- доноси општа акта Јавног предузећа када је то 

предвиђено законом; 
- доноси план развоја и програм рада Јавног 

предузећа; 
- усваја финансијски план, периодични обрачун 

и завршни рачун Јавног предузећа; 
- усваја извештај о пословању Јавног предузећа; 
- доноси годишњи програм пословања Јавног 

предузећа, уз сагласност оснивача; 
- доноси одлуке о расподели и употреби добити 

и покрићу губитка; 
- доноси инвестиционе одлуке; 
- доноси одлуке о повећању и смањењу основног 

капитала, уз сагласност оснивача; 
- именује и разрешава главног и одговорног 

уредника и одговорне уреднике јавних гласила у Јавном 
предузећу, на основу јавног конкурса, а на предлог 
директора; 

- врши и друге послове утврђене законом, овом 
одлуком и Статутом Јавног предузећа. 

Управни одбор закључује Уговор о раду са 
директором Јавног предузећа на основу Решења о 
именовању директора. 

Члан 13. 
Директора Јавног предузећа именује и разрешава 

оснивач. 
Директора Јавног предузећа именује оснивач на 

основу јавног конкурса, који се објављује у дневном листу 
и по извештају о резултатима конкурса који подноси 
Управни одбор оснивачу најмање 15 дана пре дана 
доношења одлуке о именовању. 

 
Управни одбор расписује конкурс најкасније 30 

дана пре истека мандата, а у случају разрешења директора 
пре истека мандата, у року од 30 дана од дана разрешења. 

Директор се именује на период од 5 година и 
може бити поново именован. 

Услови за именовање директора и његова 
овлашћења ближе се утврђују Статутом Јавног предузећа. 
 

Члан 14. 
За директора Јавног предузећа може бити 

именовано лице које испуњава услове утврђене законом и 
Статутом Јавног предузећа. 

За вршиоца дужности директора може бити 
именовано лице које испуњава услове  за именовање 
директора. 

Члан 15. 
Директор: 
- организује и води пословање Јавног предузећа; 
- заступа и представља Јавно предузеће; 
- стара се о законитости рада Јавног предузећа и 

одговара за законитост рада Јавног предузећа; 
- доноси акт о организацији и систематизацији 

послова, уз сагласност председника Општине; 
- одлучује о појединачним правима, обавезама и 

одговорностима запослених; 
- извршава одлуке Управног одбора; 
- обавља и друге послове утврђене законом, овом 

одлуком и Статутом. 
 

Члан 16. 
Надзорни одбор: 
- врши надзор над законитошћу рада управе 

Јавног предузећа; 
- прегледа периодичне и годишње обрачуне и 
утврђује да ли су сачињени у складу с   

прописима; 
- утврђује да ли се пословне књиге и друга 

документа предузећа воде уредно и у складу с прописима, 
а може их дати на вештачење; 

- извештава о годишњим рачуноводственим 
исказима и извештајима о пословању Јавног предузећа; 

- даје мишљење о предлозима за расподелу 
добити; 

- разматра извештај ревизора; 
- о резултатима надзора у писменом облику 

обавештава Управни одбор и оснивача; 
- врши и друге послове утврђене законом, актом 

о оснивању и Статутом. 
 

Члан 17. 
Надзорни одбор има председника и два члана, а 

именује их оснивач. 
Председник и један члан су представници 

оснивача, а један члан Надзорног обора је представник 
запослених. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје пет 
година. 

Представник запослених предлаже се на начин 
предвиђен Статутом Јавног предузећа. 

 
Члан 18. 

Оснивач има право: 
1) да директору и Управном одбору предлаже 

мере у циљу остваривања делатности у информативној и 
издавачкој делатности; 

2) да тражи подношење редовног годишњег 
извештаја, као и других извештаја о раду и пословању 
Јавног предузећа; 

3) да у складу са законом, у случају поремећаја у 
пословању Јавног предузећа, предузме мере којима се 
обезбеђују услови за вршење функција и задатака Јавног 
предузећа и то: 

-  промени унутрашњу организацију Јавног 
предузећа; 

-  разреши органе које именује и именује 
привремене органе Јавног предузећа; 

- ограничи права појединих делова Јавног 
предузећа да иступају у правном промету са трећим 
лицима; 

- ограничи право располагања појединим 
средствима у државној својини и 

- друге мере одређене законом. 
Оснивач ће разматрати све иницијативе и 

предлоге Јавног предузећа који се односе на обезбеђење 
услова за остваривање његових функција и задатака, у 
оквиру своје надлежности и предузети потребне мере за 
њихову реализацију. 

Члан 19. 
Јавно предузеће је дужно: 
- да у остваривању своје делатности поступи по 

предлозима оснивача; 
- да оснивачу подноси годишњи извештај о раду 

и остваривању своје делатности, а по потреби и друге 
извештаје о раду и пословању и 

- да за сваку календарску годину донесе 
годишњи програм пословања.  
 

Члан 20. 
Прибављање и отуђење имовине веће вредности 

врши се уз сагласност оснивача. 
Под прибављањем и отуђењем имовине веће 

вредности сматра се пренос или више повезаних преноса, 
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија 
тржишна вредност у моменту доношења одлуке 
представља најмање 30% од књиговодствене вредности 
имовине исказане у последњем годишњем билансу стања. 
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Јавно предузеће не може да отуђи објекте и друге 
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији 
обављања делатности од општег интереса, осим ради 
њихове замене због дотрајалости, модернизације или 
техничко - технолошких унапређења. 

 
Члан 21. 

Добит Јавног предузећа утврђује се и 
распоређује у складу са законом, Статутом и програмом 
пословања Јавног предузећа. 

Одлуку о распоређивању добити доноси 
Управни одбор, уз сагласност оснивача. 

 
Члан 22. 

У случају штрајка, у Јавном предузећу се мора 
обезбедити минимум процеса рада у обављању 
делатности. 

Минимум процеса рада утврђује оснивач, у 
складу са законом. 

Ако се у предузећу, у случају штрајка не 
обезбеди и не врши минимум процеса рада, а услед тога 
би могла да наступи непосредна опасност или изузетно 
тешке последице за живот и здравље људи и безбедност 
људи и имовине, председник Општине је дужан да без 
одлагања предузме мере. 

 
Члан 23. 

Права и обавезе запослених из радног односа, 
цена рада, накнаде и критеријуми за расподелу зараде 
запослених у Јавном предузећу утврђују се колективним 
уговором који закључују репрезентативни синдикат 
запослених у Јавном предузећу, директор и председник 
Општине Бор. 

Члан 24. 
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје 

делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања последице које угрожавају животну средину. 

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог 
члана утврђује Јавно предузеће у зависности од утицаја 
делатности које обавља на животну средину. 
 

Члан 25. 
До именовања чланова Управног одбора Јавног 

предузећа, послове Управног одбора вршиће привремени 
Управни одбор. 

У привремени Управни одбор именују се:  
- за председника 
Сузана Бранковић; 
- за чланове 
1. Милица Мустеровић, 
2. Емилија Тунић, 
3. Милена Стројић и 
4. Ана Чулчевски. 
Привремени Управни одбор Јавног предузећа 

донеће Статут Јавног предузећа у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке и обављаће друге послове из 
надлежности Управног одбора утврђене законом и овом 
одлуком. 

Члан 26. 
Оснивач ће именовати Управни одбор у року од 

60 дана од дана давања сагласности на Статут Јавног 
предузећа. 

Члан 27. 
 Надзорни одбор Јавног предузећа именоваће се у 
року од 60 дана од дана доношења Статута Јавног 
предузећа. 

Члан 28. 
До именовања директора Јавног предузећа у 

складу са Статутом Јавног предузећа, послове директора 
вршиће Милутин Антић, ЈМБГ-3008947752911, из Бора, 

Ул. Данила Киша 2/2 који ће вршити и све радње везане за 
упис у Регистар привредних субјеката. 

Акт о организацији и систематизацији послова 
донеће директор Јавног предузећа у року од 8 дана од 
дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа. 
 

Члан 29. 
 Управни одбор Јавног предузећа ће у року од 30 
дана од дана именовања расписати конкурс за именовање 
директора. 

Члан 30. 
Јавно предузеће почиње са радом даном уписа у 

Регистар привредних субјеката. 
 

Члан 31. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 

Број: 022-306/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  

   

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК, 
   Драган Марковић с.р.      
                                                               

233    
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за буџет и финансије 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Савету за буџет и 
финансије: 

- председник     
    Љубиша Стојиљковић; 

- заменик председника 
   Бранислав Ранкић; 

- чланови: 
             1. Златко Белчић,                 
                  2. Сава Милић, 
   3. Весна Лазаревић. 

 
II 

У Савет за буџет и финансије бирају се: 
 

- за председника     
    Љубиша Стојиљковић; 

 - за заменика председника 
   Драгослав Зајкесковић; 
 

- за чланове: 
                 1. Златко Белчић,          

 2. Новица Милутиновић,          
 3. Маја Митић .                 

 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-54/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.  
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 234     
 На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана  29. септембра 
2009. године, донела је  
 

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

председника и чланова Савета за статутарна питања и 
локалну самоуправу 

 
I 

Разрешавају се дужности у Савету за 
статутарна питања и локалну самоуправу: 

 
 - председник 
   Зоран Здравковић; 
- заменик председника 

   Властимир Калиновић; 
- чланови: 

     1. Саша Мартиновић,                              
  2. Синиша Сараковић,                                     
  3. Љубиша Цокић. 
 

II 
У Савет за статутарна питања и локалну 

самоуправу  бирају се: 
 

- за председника     
    Зоран Здравковић; 

 - за заменика председника 
   Властимир Калиновић; 

- за чланове: 
                1. Саша Мартиновић, 

2. Љубинка Станојевић,          
3. Душица Адамовић.                 

 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-55/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК 

     Драган Марковић с.р.  
235 
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  
 

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

председника и чланова Савета за урбанизам, стамбене 
послове, комуналне делатности и грађевинско 

земљиште 
 

I 
Разрешавају се дужности у Савету за 

урбанизам, стамбене послове, комуналне 
делатности и грађевинско земљиште: 

                                
- председник 

     Миле Париповић; 
- заменик председника 

   Владан Милојевић; 
- чланови: 
  1. Миљан Јанковић,                                      

     2. Синиша Грофуловић,  

  3. Драги Чорболоковић. 
 

II 
У Савет за урбанизам, стамбене послове, 

комуналне делатности и грађевинско земљиште бирају 
се: 

- за председника     
     Миле Париповић; 

 - заменик председника 
   Владан Милојевић; 

- за чланове: 
                  1. Миљан Јанковић,          

  2. Синиша Грофуловић,          
  3. Драги Чорболоковић.                 

 
 III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 02-56/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.  
 
 
 
236              
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  
 
 

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

председника и чланова Савета за привреду и приватно 
предузетништво 

 
 

I 
 

Разрешавају се дужности у Савету за привреду 
и приватно предузетништво 

 
- председник 

      Драгана Танчић; 
- заменик председника 

   Драгомир Мирковић; 
- чланови:                  

   1. др Злата Марковић ,                                   
2. Звонко Дамњановић, 
3. Горан Голубовић. 
 

 
II 
 

У Савет за привреду и приватно 
предузетништво бирају се: 

 
- за председника     

     Драгана Танчић; 
 - за заменика председника 
   Драгомир Мирковић; 

- за чланове: 
                   1. др Злата Марковић,          

  2. Мирко Ђурић,          
  3. Небојша Милошевић.  
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III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 02-57/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
ПРЕДСЕДНИК, 

                      Драган Марковић с.р.  
237 
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу и избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за друштвене 

делатности 
 
I 

Разрешавају се дужности у Савету за 
друштвене делатности: 

 
- председник 

     Таисија Ристић; 
- заменик председника 

    Александра Такач; 
- чланови:                  

   1. Саша Мартиновић,                                   
2. Слободан Стојановић, 
3. Ивана Илић. 
  

II 
У Савет за друштвене делатности  бирају се: 

 
- за председника     

     Драган Жикић; 
 - за заменика председника 
    Горан Голубовић; 

- за чланове: 
                  1. Саша Мартиновић,         

  2. Слободан Стојановић,          
  3. Јован Марковић. 
               

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 02-58/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.  
 
238 
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за заштиту животне 

средине 
 

 
 

I 
Разрешавају се дужности у Савету за заштиту 

животне средине: 
 - председник 

     Дејан Јанковић;  
- заменик председника 

   Небојша Илић; 
- чланови:                  

   1. Славица Бузејић,                                             
   2. Драган Васиљевић, 

3. Александра Такач.                                           
          

II 
У Савет за заштиту животне средине  бирају 

се: 
- за председника     

    Дејан Јанковић; 
 - за заменика председника 
   Небојша Илић; 

- за чланове: 
                 1. Славица Бузејић          

 2. Драган Васиљевић,         
 3. Драгана Репеџић. 

 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 02-59/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                               
ПРЕДСЕДНИК, 

                       Драган Марковић с.р. 
  

239 
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за прописе 

 
I 

Разрешавају се дужности у Комисији за 
прописе: 

- председник 
     др Злата Марковић; 

- заменик председника 
   Невенка Мирошевић; 

- чланови:                  
   1. Љиљана Кожукару,                                             
   2. Зоран Бузејић, 

3. Дејан Туфегџић.                                        
     

II 
 У Комисију за прописе  бирају се: 

- за председника     
    Драгана Видојковић; 

 - за заменика председника 
   Хранислав Љубомировић; 

- за чланове: 
  1. Љиљана Кожукару,          
  2. Драган Васиљевић,          
  3. Дејан Туфегџић. 
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III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-60/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

                     Драган Марковић с.р. 
 

240 
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  
 

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

председника и чланова Комисије за информисање, 
развој и примену информатичке технологије 

 
I 

Разрешавају се дужности у Комисији за 
информисање, развој и примену информатичке 
технологије: 

 
- председник 

     Драгана Видојковић; 
- заменик председника 

   Ивана Илић; 
- чланови:                  

     1. Миљан Јанковић,                                             
   2. Маја Митић,                                           
   3. Дарјан Карабашевић. 
 

II 
У Комисију за  информисање, развој и 

примену информатичке технологије  бирају се: 
 

- за председника     
     Драгана Видојковић; 

 - за заменика председника 
   Ивана Илић; 

- за чланове: 
                 1. Миљан Јанковић,         

 2. Весна Лазаревић,          
 3. Дарјан Карабашевић.  

 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 02-61/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.
     

241 
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  
 

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

председника, заменика председника и чланова 
Комисије за стамбене односе 

I 
Разрешавају се дужности у Комисији за 

стамбене односе: 
- председник 

     Драгана Танчић; 
- заменик председника 

   Анђелка Голубовић; 
- чланови:                  

     1. Хранислав Љубомировић,                                             
   2. Драгослав Бешинић 

3. Небојша Милошевић.                                           
     

II 
У Комисију за  стамбене односе  бирају се: 
 
- за председника     

     Драгана Танчић; 
 - за заменика председника 
   Анђелка Голубовић; 

- за чланове: 
                  1. Зоран Бузејић,          

  2. Драгослав Бешинић,          
  3. Ивана Илић. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-62/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.  
 
242 
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за кадровска питања, 

одликовања и друга јавна признања 
 
I 

Разрешавају се дужности у Комисији за 
кадровска питања, одликовања и друга јавна 
признања: 

- председник 
     Александар Јовановић; 

- заменик председника 
   Весна Лазаревић; 

- чланови:                  
         1. Ратко Апостоловић,                                            
     2. Бобан Остојић, 
   3. Горан Голубовић. 

 
II 

У Комисију за  кадровска питања, 
одликовања и друга јавна признања бирају се: 

 
- за председника     

    Александар Јовановић; 
 - за заменика председника 
   Весна Лазаревић; 

- за чланове: 
                  1. Ратко Апостоловић,          

  2. Зорица Шћопић,          
  3. Горан Голубовић. 
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III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 02-63/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.  
243  
На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  
 

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

председника и чланова Административно-мандатне 
комисије  

 
I 

Разрешавају се дужности у Административно-
мандатној комисији: 

 
- председник 

   Бранислав Ранкић; 
- заменик председника 

   Вељко Савић; 
- чланови:                  

          1. Небојша Адамовић,                                             
     2. Драган Васиљевић, 
   3. Миле Париповић.                                            
 

II 
У  Административно-мандатну комисију 

бирају се: 
- за председника     

     Владан Милојевић; 
 - за заменика председника 
   Вељко Савић; 

- за чланове: 
                  1. Небојша Адамовић,         

  2. Невенка Мирошевић,           
  3. Миле Париповић. 
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 02-64/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

                     Драган Марковић с.р.  
 

244                        
    На основу члана 43. и 50. Стаута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за представке и 

предлоге  
 
 
 

I 
Разрешавају се дужности у Комисији за 

представке и предлоге: 
 
- председник 

     Драган Марковић; 
- заменик председника 

    Драгослав Зајкесковић; 
- чланови:                  

     1. Славица Бузејић,                                             
     2. Властимир Калиновић, 
   3. Дејан Туфегџић.                                            

 
II 

У  Комисију за представке и предлоге бирају 
се: 

- за председника     
     Драгослав Зајкесковић; 

 - за заменика председника 
   Славица Бузејић; 

- за чланове: 
                 1. Драгомир Мирковић,         

 2. Властимир Калиновић,          
 3. Дејан Туфегџић.  

 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-65/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.  
 
245                                     
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за утврђивање назива улица и 
тргова 

 
I 

 У Комисију за утврђивање назива улица и тргова 
(у даљем тексту: Комисија) именују се: 
 
 - за председника 
   Слободан Јовановић; 
 - за чланове: 
 1. Слађана Ђурђекановић-Мирић, 
 2. Весна Тешовић, 
 3. Исидора Ивановић, 
 4. Слободан Голубовић, 
 5. Милутин Симић, 
 6. Миломир Вељковић. 
 
 

II 
 Задатак Комисије је да утврђује предлоге назива 
улица, тргова или других делова насељених места у 
складу са Одлуком о утврђивању назива улица и тргова 
(''Службени лист општина'', бр. 14/08). 
 

III 
 Мандат именованим члановима Комисије 
идентичан је мандату Скупштине у којој су именовани. 
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IV 
 На питања у вези начина рада Комисије сходно 
се примењују одредбе Пословника Скупштине општине 
Бор за рад сталних радних тела. 
 

V 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 015-3/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                      

             ПРЕДСЕДНИК, 
        Драган Марковић с.р.  
 
246 
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 општине Бор'', 
бр.7/08)  Скупштина  општине  Бор,  на седници одржаној 
дана 29. септембра 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника Управног одбора  
ЈКП ''Водовод'' у Бору 

 
I 

 Разрешава се Градимир Пајић дужности 
председника Управног одбора ЈКП ''Водовод'' Бор, због 
поднете оставке. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 023-91/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

               
ПРЕДСЕДНИК, 

                      Драган Марковић с.р.  
 

247 
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 општине Бор'', 
бр.7/08)  Скупштина општине Бор,  на  седници  одржаној 
дана 29. септембра 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника Управног одбора  
ЈКП ''Водовод'' у Бору 

 
I 

 Именује се Јован Марковић за председника 
Управног одбора ЈКП ''Водовод'' Бор. 
 
 Мандат именованом траје до истека мандата 
Управног одбора, који је именован Решењем број: 023-
25/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 10/08). 

 
 
 
 
 
 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 023-108/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

                       Драган Марковић с.р.  
248  
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 општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор,  на  седници  одржаној  
дана 29. септембра 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу заменика председника Управног одбора  
ЈКП ''Топлана'' у Бору 

 
I 

 Разрешава се Бојан Дробњаковић дужности 
заменика председника Управног одбора ЈКП ''Топлана'' 
Бор, због поднете оставке. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-109/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                        Драган Марковић с.р.  
249 
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 општине Бор'', 
бр.7/08)  Скупштина општине Бор, на  седници  одржаној  
дана 29. септембра 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању заменика председника Управног одбора  
ЈКП ''Топлана'' у Бору 

 
I 

 Именује се Милош Јаношевић за заменика 
председника Управног одбора ЈКП ''Топлана'' Бор. 
 
 Мандат именованом траје до истека мандата 
Управног одбора, који је именован Решењем број: 023-
26/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 10/08). 

   
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-110/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

ПРЕДСЕДНИК, 
                       Драган Марковић с.р.  
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250 
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 9. 
Одлуке о формирању Еколошког фонда општине Бор 
(''Службени лист општина'', бр. 19/06) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и члана Управног одбора  
Еколошког фонда општине Бор  

 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
Еколошког фонда општине Бор и то: 

 
          1. Зринка Милановић, председник, због поднете 
оставке; 
          2. др Злата Марковић, члан. 
 
   II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-282/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
     ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.  
 

251 
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 9. 
Одлуке о формирању Еколошког фонда општине Бор 
(''Службени лист општина'', бр. 19/06) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 29. септембра 
2009. године, донела је  
  

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

Еколошког фонда општине Бор  
 
I 

 
У Управни одбор  Еколошког фонда општине 

Бор именују се: 
 
1. Стојанка Иванов, председник; 
2. Надежда Пелемиш – Фајнишевић, члан. 
 
Мандат именованим траје до истека мандата 

Управног одбора, који је именован Решењем број: 022-
299/2008-I од 26.09.2008. године (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 10/08). 

   
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-307/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                        ПРЕДСЕДНИК, 

        Драган Марковић с.р.  
 

 
 
 

252 
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. тачка 5. 

Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 29. 
септембра 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Управног одбора 
Установе за децу ''Бамби'' у Бору 

 
I 

Разрешава се Горан Симић дужности члана у 
Управном одбору Установе за децу ''Бамби'' у Бору, 
представник локалне самоуправе, јер је већ именован за 
члана органа управљања друге установе. 
                        

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-308/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
           

    ПРЕДСЕДНИК, 
            Драган Марковић с.р.  

253 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 29. септембра 2009. године, донела 
је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању члана Управног одбора 

Установе за децу ''Бамби'' у Бору 
 
I 

Именује се Марина Карабашевић-Марић у 
Управни одбор Установе за децу ''Бамби'' у Бору, 
представник локалне самоуправе. 
                        
 Мандат именованој траје до истека мандата 
Управног одбора, који је именован Решењем број: 022-
284/08-I oд 26.09.2008. године (''Службени лист општина'', 
бр. 10/08). 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-309/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             

ПРЕДСЕДНИК, 
                 Драган Марковић с.р.  
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254 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 29. септембра 2009. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу члана Надзорног одбора 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 

I 
Разрешава се Драгана Динић дужности члана 

Надзорног одбора Туристичке организације ''Бор'' у Бору, 
представник запослених, због престанка радног односа. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-287/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР  
               

ПРЕДСЕДНИК, 
                 Драган Марковић с.р.  

255 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 29. септембра 2009. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању члана Надзорног одбора 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 

I 
Именује се Бора Станковић за члана Надзорног 

одбора Туристичке организације ''Бор'' у Бору, из реда 
запослених. 
 

Мандат именованом траје до истека мандата 
Надзорног одбора, који је именован Решењем број: 022-
117/07 од 01.11.07. године. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-310/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
     

ПРЕДСЕДНИК, 
                        Драган Марковић с.р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

256 
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. тачка 4. 

Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 29. 
септембра 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора  
Техничке школе у Бору 

 
I 

Разрешава се Анела Јевремовић дужности члана 
Школског одбора Техничке школе у Бору, представник 
родитеља, због престанка основа по коме је именована у 
орган управљања. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-288/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
           

       ПРЕДСЕДНИК, 
         Драган Марковић с.р. 
  

257 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 29. септембра 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора  
Техничке школе у Бору 

 
I 

Именује се Младен Урсуловић у Школски одбор 
Техничке школе у Бору, представник родитеља. 
                        
 Мандат именованом траје до истека мандата 
Школског одбора. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-311/2009-I 
У Бору, 29. септембра 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
               

ПРЕДСЕДНИК, 
        Драган Марковић с.р.  
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