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6      
На основу члана 35. став 6. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 
98/13-УС) и члана 43. Статута општине Бор („Слист 
општине Бор“, број 7/08 и 3/13), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 29. јануара 2014. године, 
донела је 

О Д Л У К У  
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

БОР 
 

Члан 1. 
Доноси се Просторни план општине Бор (у 

даљем тексту: Просторни план), који је израдио 
Институт за архитектуту и урбанизам Србије из 
Београда, а који је саставни део ове одлуке. 

Члан 2. 
Просторни план обухвата територију општине 

Бор у њеним административним границама, 
површине 856 km², са следећим катастарским 
општинама: Бор 1, Бор 2, Брестовац, Бучје, Горњане, 
Доња Бела Река, Злот 1, Злот 2, Злот 3, Злот 4, Злот 5, 
Кривељ, Лука, Метовница, Оштрељ, Слатина, Танда, 
Топла и Шарбановац. 

Члан 3. 
Просторним планом се разрађују основна 

стратегијска опредељења, планска решења и смернице 
утврђене Просторним планом Републике Србије и 
Регионалним просторним планом Тимочке крајине које 
се односе на коришћење простора према потенцијалима 
природних и створених вредности и дугорочним 
потребама одрживог и социјалног развоја. 

Просторним планом утврђују се дугорочна 
концепција развоја, организације, уређења, 
заштите и коришћења подручја Просторног плана.  

Просторним планом се утврђују нарочито: 
(а) основне концепције привредног и 

социјалног развоја, коришћења, организације и заштите 
простора као и правила уређења и правила изградње 
простора за плански хоризонт до 2021.године; и 

(б) приоритети за прву етапу реализације 
Просторног плана (до 2017. године) односно, за 
операционализацију дугорочних планских концепција и 
решења. 

Члан 4. 
Просторни план се састоји од следећих књига: 
Књига I: Просторни план – стратешки део 

плана; 
Књига II: Правила уређења и правила грађења; 
Књига III: Извештај о Стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину;  
Књига IV: Документациона основа Просторног 

плана: 
Свеска 1: Концепт просторног плана, 
Свеска 2: студијска основа Просторног плана и 
Свеска 3: документи везани за припрему, 

разматрање и доношење Просторног плана. 
Графичке приказе Просторног плана чине: 
а) рефералне карте у размери 1: 50 000; 

б) шематски прикази уређења насеља: Злот, 
Оштрељ, Доња Бела Река, Горњане, Бучје, Лука иТопла, 
Танда, Метовница, Шарбановац и Слатина, у размери 1: 
5000; и 

в) детаљне рефералне карте - графички прикази 
регулационих решења за просторне целине и коридоре 
посебне намене, у размери 1: 5000 и 1: 2500. 
 

Члан 5. 
Сагласност у погледу усклађености Просторног 

плана са документима ширег подручја дао је министар 
природних ресурса, рударства и просторног планирања 
број: 350-01-00110/2013-05 од 19.12.2013. године. 

Члан 6. 
Сагласност на Извештај о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана на животну средину дало је 
Одељење за привреду и друштвене делатности – 
Канцеларија за заштиту животне средине, број: 501-
22/2014-III-02 од 20.1.2014. године. 
 

Члан 7. 
Просторни план урађен је у шест примерака у 

аналогном и шест примерака у дигиталном облику. 
Три примерка донетог, потписаног и овереног 

Просторног плана у аналогном облику и  три примерка у 
дигиталном облику чувају се у општинском органу 
управе – Одељењу за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове Општинске управе Бор, односно у 
органу Општинске управе Бор надлежном за спровођење 
Просторног плана. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
Просторног плана у аналогном и један примерак у 
дигиталном облику чува се у ЈП „Дирекција за изградњу 
Бора'' у Бору. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
Просторног плана у аналогном облику и један примерак 
у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине 
општине Бор. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
Просторног плана у аналогном облику и један примерак 
у дигиталном облику чува се у Министарству природних 
ресурса, рударства и просторног планирања. 

 
Члан 8. 

Просторни план евидентираће се у Централном 
регистру планских докумената, који води Министарство 
природних ресурса, рударства и просторног планирања. 
 

Члан 9. 
Текстуални део Просторног плана објављује се 

у ''Службеном листу општине Бор. 
Просторни план у целости објављује се и у 

електронском облику и доступан је јавност и путем 
интернета. 

Члан 10. 
О спровођењу ове одлуке стараће се  орган 

надлежан за послове просторног планирања и урбанизма 
Општинске управе Бор. 
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Члан 11. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
                                                                       

Број: 350-89/2014-I 
У Бору, 29. јануара 2014. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 
98/13-УС) и члана 43. Статута општине Бор („Слист 
општине Бор“, број 7/08 и 3/13), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 29. јануара 2014. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 2х110 kV ИЗМЕЂУ ТС 

„БОР 2“ И ТС „БОР 1“, НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОР  

 
Члан 1. 

Доноси се План детаљне регулације коридора 
далековода 2х110 kV између ТС „Бор 2“ и ТС „Бор 1“, на 
територији општине Бор (у даљем тексту: План детаљне 
регулације), који је израдио Институт за архитектуту и 
урбанизам Србије из Београда, а који је саставни део ове 
одлуке. 

Члан 2. 
Планом детаљне регулације обухваћени су 

делови следећих катастарских парцела у катастарској 
општини Бор 1:  2139/1, 2139/2, 2141/1, 2142, 2157, 2158, 
2159, 2168/1, 2169, 2171, 2172, 2173, 2175 (ТС "Бор 1"), 
2189, 2759, 2762, 2763, 2764, 2765, 2947/1, 2948, 2949, 
2952, 2953, 2954/1, 2957, 2958, 2959, 2960, 2962/1, 2962/2, 
2963/1, 2963/4, 2964/1, 2964/2, 2966/2, 2976/11, 2976/14, 
2976/3, 2976/4, 2976/5, 2976/6, 2976/9, 2976/10, 2976/11, 
2976/14, 2982, 2983/1, 2989, 2990 (ТС "Бор 2"), 2991, 
2992, 2996, 2997, 2998, 3002/1, 3002/2, 3002/3, 3003, 3005, 
3016/1, 3016/2, 3017, 3037/1, 3037/2, 3037/3, 4095, 4099, 
4641/2 и 4669, у укупној површини од 11,85 ha. 
 

Члан 3. 
Планом детаљне регулације обезбеђује се 

плански основ за изградњу преносног далековода 
2х110 kV између ТС 400/110 kV "Бор 2"и ТС 110/35 kV 
"Бор 1" чиме се стварају услови за обезбеђивање 
поуздане електроенергетске везе између ТС 400/110 kV 
"Бор 2"и ТС 110/35 kV "Бор 1". 
 

Члан 4. 
План детаљне регулације састоји се од следећих 

целина: 
  I  План детаљне регулације – стратешки део 
плана; 
  II Правила уређења и правила грађења; 

III Извештај о Стратешкој процени утицаја 
Плана детаљне регулације на животну средину;  

IV Документациона основа Плана детаљне 
регулације: 

Графичке приказе Плана детаљне регулације 
чине: 

а) Карта број 1: Прегледна ситуација  (слика); 
б) Карта број 2,  лист 1-2: Регулација коридора 

далековода у размери 1: 1000;  
в) Графички прилог број 3:  

Типско решење стуба далековода и површине 
стубног места, у размери 1:100/200. 

 
Члан 5. 

Сагласност на Извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације на животну средину 
дало је Одељење за привреду и друштвене делатности – 
Канцеларија за заштиту животне средине, број: 501-
23/2014-III-02 од 20.1.2014. године. 
 

Члан 6. 
План детаљне регулације урађен је у једанаест 

примерака у аналогном и шест примерака у дигиталном 
облику. 

Два примерка донетог, потписаног и овереног 
Плана детаљне регулације у аналогном облику и  два 
примерка у дигиталном облику чувају се у општинском 
органу управе – Одељењу за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове Општинске управе Бор, односно у 
органу Општинске управе Бор надлежном за спровођење 
Просторног плана. 

Седам примерака донетог, потписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у аналогном и два 
примерка у дигиталном облику чувају се у ЈП 
„Електромрежа Србије'' у Београду. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
Плана детаљне регулације у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у архиви 
Скупштине општине Бор. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
Плана детаљне регулације у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у Министарству 
природних ресурса, рударства и просторног планирања. 

Члан 7. 
План детаљне регулације евидентираће се у 

Централном регистру планских докумената, који води 
Министарство природних ресурса, рударства и 
просторног планирања. 
 

Члан 8. 
Текстуални део Плана детаљне регулације 

објављује се у ''Службеном листу општине Бор. 
План детаљне регулације у целости објављује се 

и у електронском облику и доступан је јавности путем 
интернета. 

Члан 9. 
О спровођењу ове одлуке стараће се  орган 

надлежан за послове просторног планирања и урбанизма 
Општинске управе Бор. 

 
Члан 10. 

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

 
Број: 350-90/2014-I 
У Бору,  29. јануара 2014. године                                                                            

                                                                              
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
     ПРЕДСЕДНИК,                                                                  
Добрица Ђурић, с.р. 
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8 
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр. И 108/13) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 29. јануара 2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Општина Бор ангажује ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бор 
за 2013. годину. 

Члан 2. 
 Завршни рачун буџета Општине Бор за 2013. 
годину, сагласно члану 1. ове одлуке, садржаће извештај 
екстерне ревизије о финансијским извештајима из тачке 
1) до 9) члана 79. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13-испр. И 108/13), у складу са чланом 92. овог 
закона. 

Члан 3. 
 Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2013. 
годину доставити Државној ревизорској институцији на 
сагласност. 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.  

 
Број 400-28/2014-I 
У Бору, 29. јануара 2014.године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
     ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 45. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08 и 3/13) Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 29. јануара 2014. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОР  

 
Члан 1. 

 У Одлуци о радноправном статусу чланова 
Општинског већа општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 12/13), у члану 1. став 1. после речи: 
''Раденковић'' реч: ''и'' брише се, додаје се запета, а после 
речи: ''Мицић'' додају се речи: '' и Студенка Ковачевић''. 
 

     Члан 2.   
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 120-1/2014-I 
У Бору, 29. јануара 2014. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута  Општине Бор 
(''Службени лист Општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној  29. 
јануара 2014. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПОТРЕБА ЗА ТРАЈНО РЕШЕЊЕ 

СТАМБЕНИХ ПИТАЊА  ИЗБЕГЛИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се да на територији 
општине Бор постоји потреба за трајно решење 
стамбених питања избеглица са пребивалиштем, односно 
боравиштем, у општини Бор. У ту сврху треба 
обезбедити 20 стамбених јединица (закуп-откуп). 
 

Члан 2. 
 За решавање стамбених  потреба избеглица на 
територији општине Бор, опредељује се земљиште са 
инфраструктуром чији је корисник општина Бор кат. пар. 
3220 КО Бор I за изградњу стамбених  јединица.  

Члан 3. 
Општина Бор је спремна да за реализацију 

решења стамбених потреба избеглица, у скалду са 
потребама утврђених на основу анкетирања, у буџету  
општине Бор за 2014. годину обезбеди средства за 
подршку реализације наведеног пројекта у  износу од  
2.500.000,00 динара. 

Члан 4. 
Координација рада између општине Бор и 

Комесаријата за избеглице поверава се поверенику за 
избеглице општине Бор и Савету за управљање 
миграцијама општине Бор. 
 

Члан 5. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању потреба за трајно решење 
стамбених питања избеглица на територији општине Бор 
(''Службени лист Општине Бор'', бр. 15/12) 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 360-25/2014-IV 
у Бору, 29. јануара 2014. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК,                                                                  
Добрица Ђурић, с.р. 
 

11 
На основу члана 137. и 138. Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'', бр.24/11) и члана  43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08 и 
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29. 
јануара 2014. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СУФИНАНСИРАЊУ 
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ОПШТИНИ БОР 
 

Члан 1. 
У Одлуци о суфинансирању потреба и интереса 

грађана у области спорта у општини Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/11 и 13/12), у члану 6. став 2. 
речи: ''на почетку текуће године'' замењују се речима: 
''два пута годишње''. 



29. јануар 2014.      „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                           БРОЈ 2                                                    8 
 

 
Члан 2. 

 У члану 7. став 1. речи: ''у току текуће године'', 
замењују се речима: ''у оквиру конкурсног периода''. 

 
Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 401-73/2014-I 
У Бору, 29. јануара 2014.године   
  

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
 

12 
На основу  члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. 

став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени 
гласник РС“, 124/12) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 29. 
јануара 2014. године, донела је 
   

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ  
ОПШТИНА БОР ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРУЖАЊА УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Додељује се ЈКП "3. октобар" Бор искључиво 
право на обављање делатности пружања услуга 
одржавања:  

1) зимско одржавање путева и улица у граду, 
2) зимско одржавање локалних и 

некатегорисаних путева, 
3) сакупљање отпада који није опасан из посуда 

за отпатке на јавним местима, 
4) послови одржавања хигијене на јавним 

површинама (чишћење и прање  коловоза, тротоара, 
паркиралишта и других јавних  површина),  

5) уређење и одржавање паркова, зелених и 
рекреационих површина, 

6) послови зоохигијенске службе, 
7) послови управљања прихватилиштем за псе и 

мачке луталице, 
8) сахрањивање умрлих лица  и уређење и 

одржавање гробаља, 
9) летње одржавање путева и улица на 

територији општине Бор. 
 

Члан 2. 
Додељује се ЈКП "Водовод" Бор искључиво 

право на обављање делатности пружања услуга 
одржавања и поправке које су предмет јавне набавке, и 
то:  

1) услуга одржавање јавне расвете у општини  
Бор. 

Члан 3. 
Овлашћује се  председник општине Бор да, у 

име општине Бор, закључи са јавним предузећима којима 
је општина Бор оснивач, уговоре о пружању услуга из 
члана 1. и  2. ове одлуке.  

 
 
 
 

 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине Бор".  
 
Број: 023-2/2014-I 
У Бору, 29. јануара 2014.године   
  

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК,                                                                  
Добрица Ђурић, с.р. 

13 
На основу члана 14. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10-
одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута општине Бор 
("Службени лист општине Бор", бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 29. 
јануара 2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу председника, чланова и секретара 
Изборне комисије општине Бор у сталном саставу и 

њихових заменика 
 

     I  
 Разрешавају се дужности у Изборној комисији 
општине Бор у сталном саставу и то: 
  1.  Бранкица Траиловић-Богдановић, дипл. 
правник,  
           Миланка Стојановић, дипл. правник, заменик 
председника,  
  2.  Никола Милановић, члан,  
          Драган Курко, заменик члана,  
 3. Вишња Денисенко, члан,  
                   Саша Радосављевић, заменик члана,  
  4. Јово Кртинић, члан,  
          Негрица Ђорђевић, заменик члана,   
 5. Милица Мустеровић, члан,  
                   Живојин Јовановић, заменик члана,  
  6. Свјетлана Савичић, члан,  
                   Александар Јакшић, заменик члана,  
  7. Винко Николић, члан,  
          Благоја Петровски, заменик члана,  
  8. Небојша Милошевић, члан,  
          Милан Петровић, заменик члана,  
 9. Небојша Бућан, члан, 
     Саша Марковић, заменик члана, 
       10.  Љубинка Јелић, дипл. правник, секретар,                                              
                   Весна Драгашановић-Кочовски, дипл.  
правник, заменик секретара. 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Скупштина општине Бор је, на седници 
одржаној дана 10.11.2010. године, донела Решење о 
именовању председника, чланова и секретара Изборне 
комисије општине Бор у сталном саставу и њихових 
заменика. Поред тога Скупштина општине Бор је на 
седници одржаној 27.09.2011. године, донела Решење о 
разрешењу заменика председника и члана Изборне 
комсије у сталном саставу и њихових заменика и Решење 
о именовању заменика председника и члана Изборне 
комсије у сталном саставу и њихових заменика и на крају 
Скупштина општине Бор је на седници одржаној 
24.12.2012. године, донела Решење о разрешењу 
председника Изборне комисије у сталном саставу и 
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Решење о именовању председника Изборне комисије у 
сталном саставу. 

Састав Изборне комисије општине Бор у 
сталном саставу је одговарао саставу Скупштине 
општине Бор и иста је именована на предлог 
одборничких група у Скупштини општине Бор, које су 
учествовале у раду Скупштине општине Бор, сразмерно 
броју одборника.  

Чланом 14. став 1. Закона о локалним изборима 
је регулисано да Изборну комисију чине председник и 
најмање шест чланова које именује скупштина јединице 
локалне самоуправе, на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника.  

За време трајања мандата одборника 
Скупштине општине конституисане су нове одборничке 
групе: Одборничка група Заједно за Србију, Одборничка 
група СДПС-УРС и Одборничка група ДС-ЛДП, неке 
одборничке групе су престале са радом: Уједињени 
региони Србије, СДПС и ''За европски Бор-ДС-СПО-
ВДС-ДХСС'', а код Одборничке групе ''Промене за Бор'' 
дошло је до промене у састав, односно знатно се повећао 
број чланова ове одборничке групе, а Изборна комисија 
општине Бор више по саставу не одражава структуру 
Скупштине, тако да није испоштован члан 14. став 1. 
Закона о локалним изборима који налаже да Изборну 
комисију именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника и одборничке групе које учествују у 
раду Скупштине општине Бор, поднеле су нове предлоге 
за именовање председника и чланова Изборне комисије 
општине Бор у сталном саставу и њихових заменика. 

Обзиром на изнето, Скупштина општине Бор 
донела је Решење о разрешењу.  
 
 Поука о правном средству: Против овог решења 
допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 
24 часа од доношења решења. 
 
 
Број: 013-5/2014-I 
У Бору, 29. јануара 2014. године          

      
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
     ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10-
одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута општине Бор 
("Службени лист општине Бор", бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 29. 
јануара 2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника, чланова и секретара 
Изборне комисије општине Бор у сталном саставу и 

њихових заменика 
 
I 

  Именују се у Изборну комисију општине Бор у 
сталном саставу, и то: 
 1. Сузана Бранковић, дипл. правник, за 
председника, на предлог Српске напредне странке, 
                Шумадинка Милосављевић, дипл. правник, за 
зам. председника, на предлог Партије уједињених 
пензионера Србије,                                                                                               
 2.  Слађана Ђурић, за члана, на предлог Српске 
напредне странке, 
           Наташа Динић, за заменика члана, на 
предлог Српске напредне странке, 

 3.  Радмило Гушевац, за члана, на предлог 
Српске напредне странке, 
           Миланка Ранђеловић, за заменика члана, на 
предлог Српске напредне странке, 
  4.  Јелица Марић, за члана, на предлог Српске 
напредне странке, 
           Александар Пешић, за заменика члана, на предлог 
Српске напредне странке, 
  5.  Драган Перић, за члана, на предлог 
Либерално демократске партије, 
          Вишња Денисенко, за заменика члана, на 
предлог Демократске странке,  
 6.  Алфред Де Кандија, за члана, на предлог 
Социјалистичке партије Србије, 
           Дејан Петковић, за заменика члана, на предлог 
Нове Србије,  
  7.  Драган Величковић, за члана, на предлог 
Уједињених региона Србије, 
           Винко Николић, за заменика члана, на предлог 
Социјалдемократске партије Србије, 
  8.  Небојша Милошевић, за члана, на предлог 
Демократске странке Србије, 
           Милан Петровић, за заменика члана, на 
предлог Влашке демократске странке Србије, 
   9.  Предраг Николић, за члана, на предлог 
Заједно за Србију,  
           Небојша Љубомировић, за заменика члана, 
на предлог Заједно за Србију. 
   

II 
      Љубинка Јелић, дипл. правник, именује се за 
секретара Изборне комисије општине Бор у сталном 
саставу и                                               
               Весна Драгашановић-Кочовски, дипл. правник, 
именује се за заменика секретара Изборне комисије 
општине Бор у сталном саставу.  
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 14. Закона о локалним изборима је 
регулисано да Изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и најмање шест чланова које именује 
скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице локалне 
самоуправе, сразмерно броју одборника, да изборна 
комисија има секретара кога именује скупштина 
јединице локалне самоуправе, да председник, чланови и 
секретар изборне комисије имају заменике и да се за 
председника, заменика председника, секретара и 
заменика секретара изборне комисије скупштина 
јединице локалне самоуправе именује лице које је 
дипломирани правник.   

Председник Скупштине општине Бор је, дана 
14.1.2014. године, одржао састанак са председницима 
одборничних група у Скупштини општине Бор ради 
договора везаног за именовање председника и чланова 
Изборне комисије општине Бор у сталном саставу и 
њихових заменика, у складу са одредбама Закона о 
локалним изборима.  

На радном састанку је договорено да 
одборничке групе које учествују у раду Скупштине 
општине Бор, доставе своје кандидате за председника и 
чланове Изборне комисије и њихове заменике.  

Председници одборничких група у Скупштини 
општине Бор су доставили своје кандидате, и то: 
одборничка група ВДСС-ДСС дана 20.1.2014. године, 
Одборничка група ''Промене за Бор'' дана 21.1.2014. 
године, Одборничка група Заједно за Србију дана 
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21.1.2014. године, Одборничка група СПС-ПУПС-ЈС 
дана 21.1.2014. године, Одборничка група СДПС-УРС 
дана 21.1.2014. године и Одборничка група ДС-ЛДП дана 
28.1.2014. године.  

 
Обзиром на изнето, Скупштина општине донела 

је Решење о именовању.  
 
 Поука о правном средству: Против овог решења 
допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 
24 часа од доношења решења. 
 
 
Број: 013-1/2014-I 
У Бору, 29. јануара 2014. године     

 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 

15 
На основу члана 12. Закона о социјалној 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/11), 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 и 3/13), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној 29. јануара 2014. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

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

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни 
Статута  Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору, коју је 
донео Управни одбор Центра за социјални рад ''Бор'' у 
Бору, на седници одржаној 26.12.2013. године. 

 
II 

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

 
Број: 110-1/2014-I  
У Бору, 29. јануара 2014. године                 

 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 15. Закона о ванредним 

ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 
93/12) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној 29. јануара 2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 
I 

У Решењу о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације (''Службени лист општине Бор'', бр. 
21/10, 9/11,  4/12 и 13/13) у тачки I врше се следећа 
измена: 

 
- разрешава се Дарко Драгијевић дужности 

члана Општинског штаба за ванредне ситуације; 
 
- именује се Александар Мицић, члан 

Општинског већа Општине Бор, за члана Општинског 
штаба за ванредне ситуације. 

 
II 

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

 
Број: 217-4/2014-I 
У Бору, 29. јануара 2014. године 

 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК,                                                                  
Добрица Ђурић, с.р. 

 
17 
На основу члана 42.  Закона о правима 

пацијената (''Службени гласник РС'', бр. 45/13) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 29. јануара 2014. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА 
ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БОР 

 
I 

 У Решењу о образовању Савета за здравље 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 19/13), 
у тачки II, алинеја седма мења се и гласи: 
 
 '' – Маја Цветковић, представник Републичког 
фонда за здравствено осигурање, Филијала за борски 
округ.'' 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

 
Број: 022-2/2014-I 
У Бору, 29. јануара 2014. године   

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
     ПРЕДСЕДНИК,                                                                  
Добрица Ђурић, с.р. 

 
18 
На основу члана 18. Одлуке о јавним 

признањима општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 13/08), Комисија за кадросвка питања, 
одликовања и друга јавна признања, на седници одржаној 
23.1.2014. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Утврђује се текст јавног позива за доделу 
годишње награде  Општине Бор-Ђурђевданске награде, 
који је саставни део овог закључка.  
 

2. Јавни позив објавиће се у локалном гласилу 
''Борски проблем'' и на огласној табли органа Општине 
Бор.  

3. Трошкови објављивања јавног позива падају 
на терет буџета Општине Бор. 
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4. Овај закључак објавити у ''Службеном листу 
општине Бор'' 

 
Број: 06-3/2014-I 
У Бору, 23.1.2014. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
КОМИСИЈА ЗА КАДРОСВКА ПИТАЊА, 

ОДЛИКОВАЊА И ДРУГА ЈАВНА ПРИЗНАЊА 
     

        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 
        Милинко Никодијевић, с.р. 

 
 19                                                                                         

На основу члана 3. Пословника о раду 
Општинског већа општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/08 и 15/13), Општинско веће 
општине Бор, на седници одржаној 15. јануара 2014. 
године, донело је 
 

О Д Л У К У 
О ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ БОР ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОБЛАСТИ 
 
I 

Овом одлуком задужују се чланови Општинског 
већа општине Бор за одређене области из надлежности 
Општине, и то: 

 
1. Нихад Мислимоски, за рад, социјалну  

политику и људска и мањинска права; 
2. Миљана Голубовић, за културу и  

информисање; 
3. Иван Раденковић, за спорт и омладину; 
4. Студенка Ковачевић, за односе са  

грађанством и комунална питања у граду; 
5. Александар Мицић, за пољопривреду и  

комунална питања у селу; 
6. мр Слободан Кнежевић, за просвету; 
7. Мирко Ђурић, за локални економски развој  

и пројекте; 
8. Александар Јакшић, за рад јавних предузећа; 
9. Лидија Начић, за запошљавање. 
 

II 
 Чланови Општинског већа општине Бор, у 
оквиру задужења из тачке I ове одлуке, имају право и 
дужност да предлажу расправљање појединих питања, 
дају иницијативе за припремање одлука и других аката 
које доноси Скупштина општине и да остварују сарадњу 
са свим субјектима из области за коју су задужени. 
 

III 
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 02-1/2014-IV  
У Бору, 15. јануара 2014. године 
 

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

 
ПРЕДСЕДНИК, 

    Саша Вукадиновић, с.р. 
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 На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08 и 3/13), Општинско веће општине Бор,  на 
седници одржаној дана 15. јануара 2014. године, донело 
је 

З А К Љ У Ч А К 
О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧКА О МЕРАМА ШТЕДЊЕ 

У ФУНКЦИОНИСАЊУ ЈАВНИХ   И ЈАВНИХ  
КОМУНАЛНИХ  ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ОПШТИНА БОР 
 
I 

У Закључку о мерама штедње у функционисању 
јавних и јавних  комуналних  предузећа, чији је оснивач 
општина Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 15/13), 
тачка I мења се и гласи: 

''Због тешког финансијског стања у јавним 
предузећима и јавним комуналним предузећима, чији је 
оснивач општина Бор, у циљу смањења трошкова 
њиховог функционисања налаже се управним одборима 
(надзорним одборима), директорима и пословодству 
јавних и јавних комуналних предузећа да предузму све 
мере како би плате директора и пословодства предузећа 
биле ниже од плате председника Скупштине општине 
Бор.''  

II 
 Тачка IV брише се.  
 

III 
 Овај закључак објавити у "Службеном листу 
општине Бор".  
 
Број: 401-18/2014-I 
У Бору, 15. јануара 2014. године 
 

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

 
                                

ПРЕДСЕДНИК, 
    Саша Вукадиновић, с.р. 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 
108/2013)  и  члана 26. Одлуке о буџету општине Бор  за 
2014.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.20/2013), 
у поступку извршења буџета донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

I 
Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2014.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 20/2013) у разделу  2-« Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број 32-“Текућа резерва”, одобравају  се 
средства у износу од  439.695,00 динара, Пројекту „Про 
Ген“, на основу на основу захтева од 13.01.2014.године 
(220.000,00 за правно-консултантске услуге и 219.695,00 
за услуге израде и штампања промотивног материјала), 
обзиром да такви трошкови нису планирани Одлуком о 
буџету општине Бор за 2014.годину.  

 
За износ средстава од 439.695,00  динара 

смањује се план  позиције број 32-Текућа резерва, који 
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уместо планираних  «5.000.000,00» динара  износи 
«4.560.305,00» динара, а повећава  се план позиције  број  
330 за економскоу класификацију 423-“Опште услуге по 
уговору ”,  у оквиру раздела 23-«Пројекат „Про Ген“,  
функције 490-„Економски послови некласификовани на 
другом месту“  и уместо планираних  «757.500,00» 
динара износи “1.197.195,00” динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2014.годину. 

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

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Кординатору Пројекта „Про 

Ген“, Одељењу за финансије Општинске управе , Управи 
за трезор  и архиви. 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 15/ 2014-II 
У Бору, 15.јануар  2014. године 

     
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

            Саша Вукадиновић, с. р. 
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Председник општине Бор на свој предлог, на 
основу члана 44.  Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” бр.129/07) , члана 69. става 4 
Закона о буџетском систему(“Службени гласник РС” бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-испр.и 108/2013) и члана 26. Одлуке о буџету 
општине Бор  за 2014.годину(«Службени лист општинe 
Бор» бр.20/2013), у поступку извршења буџета донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2014.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр. 20/2013) у разделу  2-« Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број 32-“Текућа резерва”,одобравају  се 
средства у износу од  304.524,00 динара за измирење 
обавеза по уговору 404-67/2012-II од 09.03.2012.године 
(Уговор о набавци радова на реконструкцији и уређењу 
пословних просторија у председништву СО Бор-извoђач 
Developer Company doo), обзиром да такви трошкови 
нису планирани Одлуком о буџету општине Бор за 
2014.годину. 

 
За износ средстава од  304.524,00 динара 

смањује се план  позиције број 32-Текућа резерва који 
уместо затечених «4.560.305,00» динара,  износи 
«4.255.781,00» динара, а повећава се план позиције број 
33 за економскоу класификацију 511-“Зграде и 
грађевински објекти ”,  у оквиру раздела 2-«Председник 
општине и Општинско веће », подглаве2.1. за функцију 
110-„Извршни и законодавни органи, фискални и спољни 
послови“ и уместо планираних  «1.000,00 » динара 
износи  «305.524,00» динара.  

На основу промене описане у претходним 
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 

где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2014.годину. 

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

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

Општинске управе , Управи за трезор  и архиви. 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401- 49 / 2014-II 
У Бору, 23.јануар  2014. године   
      
                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

            Саша Вукадиновић, с.р. 
 

 
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је 

да је у Решењу о именовању вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу 
Бора'' Бор објављеног у ''Службеном листу општине Бор'', 
бр. 22/2013, поткрале грешке, па се на основу члана 7. 
Одлуке о објављивању општинских прописа и других 
аката и о издавању ''Службеног листа општине Бор'' 
(''Службени лист општине Бор'' број: 1/07) даје  

 
 

И С П Р А В К А 
 

 У Решењу код броја и датума Решења уместо 
броја: ''2012.'' треба да стоји број: ''2013''. 
 

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

                                                       СЕКРЕТАР,   
                                                    Слободан Баџа с.р. 
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