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На основу члана 43. Статута Општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 10/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 08. марта 2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У   
о утврђивању престанка функције члана Општинског 

већа Општине Бор Миодрагу Николићу 
 
I 

 Утврђује се да је Миодрагу Николићу престала 
функција члана Општинског већа Општине Бор, 
29.02.2012. године, односно даном подношења оставке. 
 

II 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''  
 
Број: 02-3/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
     

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

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 10/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 08. марта 2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У   
о утврђивању престанка функције члана Општинског 

већа Општине Бор Љубиши Стаменковићу 
 
I 

 Утврђује се да је Љубиши Стаменковићу 
престала функција члана Општинског већа Општине Бор, 
29.02.2012. године, односно даном подношења оставке. 
 

II 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''  
 
Број: 02-2/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

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

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

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

 
I 

 За чланове Општинског већа Општине Бор 
бирају се: 
 1. Дејан Вељковић и 
 2. Александар Јакшић. 
  

II 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор'' - 
 
Број: 02-4/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

              ПРЕДСЕДНИК,                                           
            Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 63. Закона о буџетском 

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

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

 
Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Бор за 2012. годину 
(''Службени лист општине Бор'', број 13/2011), у члану 1, 
став 1, алинеја 1 износ од «1.325.527.000» замењује се 
износом од «1.423.062.898». 

У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од  
«1.428.700.000» замењује се износом од «1.501.235.898». 

У истом члану, став 1, алинеја 3 износ од  
«103.173.000» замењује се износом од «78.173.000».  

У истом члану, став 1, алинеја 7 износ од  
«449.609.154» замењује се износом од «450.609.154».  

 
Члан 2. 

 У члану 3 износ од «1.430.000» замењује се 
износом од «1.411.648». 
 

Члан 3. 
У члану 4 износ од «5.216.592» замењује се 

износом од «7.256.204», a 0,4% прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине замењује се са 0,5%. 
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Члан 4. 
У члану 6, у табели рачун прихода и примања, 

расхода и издатака буџета општине врше се следеће 
измене: 
-  за опис «I  Укупнa примања» износ у колони 3 
«1.325.527.000» замењује се износом од «1.423.062.898»,  
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи» 
износ у колони 3 «1.325.527.000» замењује се износом од 
«1.423.062.898»,  
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи» 
износ у колони 3 од «951.579.188» замењује се износом 
«1.018.114.086»,  
-  за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на 
доходак,добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од 
«718.486.188» замењује се износом «785.021.086»,  
- за економску класификацију 74 – «2. Непорески 
приходи, од чега:» износ у колони 3 од «156.910.000» 
замењује се износом «157.910.000»,  
- за економску класификацију 733 – «3. Трансфери» 
износ у колони 3 од «217.037.812» замењује се износом 
«247.038.812»,  
-  за опис «II  Укупни издаци» износ у колони 3 
«1.428.700.000» замењује се износом од «1.501.235.898», 
- за економску класификацију 4 – «Текући расходи» 
износ у колони 3 од «1.267.668.319» замењује се износом 
«1.326.513.467», 
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за 
запослене» износ у колони 3 од «410.867.980» замењује 
се износом «412.082.780», 
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга 
и роба» износ у колони 3 од «310.127.627» замењује се 
износом «326.000.877», 
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ 
у колони 3 од «254.739.000» замењује се износом 
«284.739.000», 
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци за 
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «31.436.624» 
замењује се износом «31.888.624», 
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали 
расходи» износ у колони 3 од «74.011.976» замењује се 
износом «78.181.976», 
-  за економску класификацију 46 – «7. Трансфери 
осталом нивоу власти» износ у колони 3 од 
«176.225.112» замењује се износом «182.660.210», 
-за економску класификацију 5 – «Капитални расходи» 
износ у колони 3 од «161.031.681» замењује се износом 
«174.722.431». 
-  за опис « (7+8)-(4+5)  III  Буџетски суфицит (буџетски 
дефицит) (I-II)» износ у колони 3 «-103.173.000» 
замењује се износом од «-78.173.000».  
-  за опис «VIII  Промена стања на рачуну (III+IV-VI+V-
VII)» износ у колони 3 «-51.872.000» замењује се 
износом од «-26.872.000».  
-  за опис «IX  Нето финансирање (IV+V-VI-VII-IX=-III)» 
износ у колони 3 «103.173.000» замењује се износом од 
«78.173.000».  
-  за опис  «(III+IV-VI)  B.  Укупни фискални суфицит  
(Укупни фискални  дефицит) »  износ у колони 3 «-
102.672.000» замењује се износом од «-77.672.000».  
 

Члан 5. 
 У члану 7, у табели примања буџета општине Бор 
за 2012. годину врше се следеће измене: 
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 
од «1.006.377.000» замењује се износом «1.103.912.898», 
- за економску класификацију 711100 – «Порез на 
доходак грађана» износ у колони 3 од «705.456.188» 
замењује се износом «771.991.086», 
- за економску класификацију 711110 – «Порез на 
зараде» износ у колони 3 од «639.632.188» замењује се 
износом «706.167.086», 

- за економску класификацију 711111 – «Порез на 
зараде» износ у колони 3 од «639.632.188» замењује се 
износом «706.167.086», 
- за економску класификацију 733150 – «Текући 
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 
општина» износ у колони 3 од «217.037.812» замењује се 
износом «247.037.812», 
- за економску класификацију 733151 – «Текући 
трансфери од др.нивоа власти у корист нивоа општина-
доп.ср. из буџета Републике» износ у колони 3 од 
«207.037.812» замењује се износом «237.037.812», 
- после економске класификације 733154 – «Текући 
наменски трансфери» додају се нове економске 
класификације: 
- економска класификација 733250 – «Капитални 
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 
општина» износ у колони 3 износи «1.000», 
- економска класификација 733251 – «Капитални 
наменски трансфери у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа општина» износ у колони 3 износи «1.000», 
- после економске класификације 741526 – «Накнада за 
коришћење шума и шумског земљишта» додају се нове 
економске класификације: 
- економска класификација 741560 – «Накнада за воде» 
износ у колони 3 износи «1.000.000», 
- економска класификација 741569 – «Сливна водна 
накнада од правних лица» износ у колони 3 износи 
«1.000.000», 
- за опис «Укупно приходи и примања (7+9)» износ у 
колони 3 од «1.378.128.000» замењује се износом 
«1.475.663.898». 
- за опис «Укупно пренета средства, приходи и 
примања(7+9+3)» износ у колони 3 од «1.430.000.000» 
замењује се износом «1.527.535.898». 
- за опис «Приходи и примања индиректних и осталих 
корисника буџета из осталих извора» износ у колони 3 од 
«449.609.154» замењује се износом «450.609.154». 
- за опис «УКУПНО: (3+7+9+средства индиректних и 
осталих корисника)» износ у колони 3 од «1.879.609.154» 
замењује се износом «1.978.145.052». 
 

Члан 6. 
          У члану 8, у табели издаци буџета врше се следеће 
измене: 
- за економску класификацију 410 – «Издаци за 
запослене» износ у колони 3 од «410.867.980» замењује 
се износом «412.082.780» и износ у колони 5 од 
«415.946.762» замењује се износом «417.161.562», 
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и 
додаци за запослене» износ у колони 3 од «331.369.576» 
замењује се износом «332.569.576»  и износ у колони 5 
од «331.825.710» замењује се износом «333.025.710», 
- за економску класификацију 412 – «Социјални 
доприноси (на терет послодавца)» износ у колони 3 од 
«59.497.956» замењује се износом «59.712.756» и износ у 
колони 5 од «59.579.604» замењује се износом 
«59.794.404», 
- за економску класификацију 414 – «Социјална давања 
запосленима-отпремнине и помоћи» износ у колони 3 од 
«7.491.770» замењује се износом «7.291.770» и износ у 
колони 5 од «11.966.770» замењује се износом 
«11.766.770», 
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «310.127.627» замењује се 
износом «326.700.877» и износ у колони 5 од 
«431.553.759» замењује се износом «448.127.009», 
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови» 
износ у колони 3 од «79.864.637» замењује се износом 
«92.860.137» и износ у колони 5 од «93.113.288» 
замењује се износом «106.108.788», 
- за економску класификацију 423 – «Опште услуге по 
уговору» износ у колони 3 од «29.422.430» замењује се 
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износом «32.146.430» и износ у колони 5 од «42.631.197» 
замењује се износом «45.355.197», 
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване 
услуге» износ у колони 3 од «17.494.700» замењује се 
износом «17.734.700» и износ у колони 5 од «21.272.820» 
замењује се износом «21.512.820», 
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и 
одржавање» износ у колони 3 од «66.931.250» замењује 
се износом «66/946.250» и износ у колони 5 од 
«126.568.170» замењује се износом «126.583.170», 
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ 
у колони 3 од «15.091.610» замењује се износом 
«15.690.360» и износ у колони 5 од «45.720.284» 
замењује се износом «46.319.034», 
- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ 
у колони 3 и у колони 5  од «254.739.000» замењује се 
износом «284.739.000», 
- за економску класификацију 4511 – «Текуће субвенције 
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и 
у колони 5  од «171.739.000» замењује се износом 
«201.739.000», 
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим 
нивоима власти и орг. социј.осигурања» износ у колони 3 
од «176.225.112» замењује се износом «182.660.210» и 
износ у колони 5 од «182.817.852» замењује се износом 
«189.252.950», 
- за економску класификацију 4631 – «Трансфери 
осталим нивоима власти-школе,МЗ, соц.заштита» износ у 
колони 3 од «172.083.035» замењује се износом 
«178.518.133» и износ у колони 5 од «178.675.775» 
замењује се износом «185.110.873», 
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита 
из буџета» износ у колони 3 од «31.436.624» замењује се 
износом «31.888.624», износ у колони 4 од «6.760.000» 
замењује се износом «7.760.000» и износ у колони 5 од 
«38.196.624» замењује се износом «39.648.624», 
- за економску класификацију 4729 – «Накнаде за 
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «24.589.000» 
замењује се износом «25.041.000», износ у колони 4 од 
«6.760.000» замењује се износом «7.760.000» и у колони 
5 од «31.349.000» замењује се износом «32.801.000», 
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци» 
износ у колони 3 од «67.365.384» замењује се износом 
«69.514.124» и износ у колони 5 од «70.060.384» 
замењује се износом «72.209.124», 
- за економску класификацију 481 – «Дотације 
непрофитним организ.» износ у колони 3 од «41.175.484» 
замењује се износом «41.324.224»  и износ у колони 5 од 
«41.775.484» замењује се износом «41.924.224», 
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и 
пенали по решењима судова и суд. тела» износ у колони 
3 од «24.378.000» замењује се износом «26.378.000» и 
износ у колони 5 од «24.588.000» замењује се износом 
«26.588.000», 
- за економску класификацију 510 – «Основна средства» 
износ у колони 3 од «160.031.681» замењује се износом 
«173.722.431» и износ у колони 5 од «459.761.181» 
замењује се износом «473.451.931», 
- за економску класификацију 5113 – «Капитално 
одржавање зграда и објеката» износ у колони 3 од 
«100.475.442» замењује се износом «132.960.442» и износ 
у колони 5 од «204.728.442» замењује се износом 
«237.213.442», 
- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема» 
износ у колони 3 од «22.444.239» замењује се износом 
«28.649.989» и износ у колони 5 од «30.859.739» 
замењује се износом «37.065.489», 
- после економске класификације 540 – «Земљиште» 
додају се нове економске класификације: 
- економска класификација 550 – «Нефинансијска 
имовина НИП» износ у колони 3 и у колони 5 износи 
«25.000.000», 

- економска класификација 551 – «Нефинансијска 
имовина НИП» износ у колони 3 и у колони 5 износи 
«25.000.000», 
- за економску класификацију 499000 – «Средства 
резерви» износ у колони 3 и у колони 5 од «6.646.592» 
замењује се износом «8.667.852», 
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.430.000» замењује се 
износом «1.411.648», 
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «5.216.592» замењује се 
износом «7.256.204», 
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од 
«1.430.000.000» замењује се износом «1.527.535.898», 
износ у колони 4 од «449.609.154» замењује се износом 
«450.609.154» и износ у колони 5 од «1.879.609.154» 
замењује се износом «1.978.145.052». 

 
Члан 7. 

            У члану 9, у ставу 1 износ од «1.430.000.000» 
замењује се износом од «1.517.535.898» за средства 
буџета и износ од «449.609.154» замењује се износом од 
«450.609.154» за средства од изворних активности 
буџетских корисника. 
 
 У истом ставу, у табели, у Разделу 1 – 
«Скупштина општине Бор, Председник општине и 
општинско веће», за финкцију  110 – «Извршни и 
законодавни органи, фискални и спољни послови» врше 
се следеће измене: 
- на позицији број 1 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 
6 и  колони 8 од «7.564.476» замењује се износом 
«8.764.476», 
- на позицији број 2 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «1.354.041» замењује се износом 
«1.568.841», 
- на позицији број 9 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору (КЗМ-620.000) » износ у 
колони 5  (КЗМ-810.000), износ  у колони 6 и  колони 8 
од «9.500.000» замењује се износом «11.774.000», 
- на позицији број 10 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге (КЗМ-300.000)» износ у колони 
5  (КЗМ-140.000), износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«1.800.000» замењује се износом «1.640.000», 
- на позицији број 12 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«4.560.000» замењује се износом «5.160.000», 
- на позицији број 15 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. 
тела» износ  у колони 6 и  колони 8 од «16.000.000» 
замењује се износом «18.000.000», 
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110 
– «Стална резерва» износ у колони 6 и  колони 8 од 
«1.430.000» замењује се износом «1.411.648», 
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120 
– «Текућа резерва» износ у колони 6 и  колони 8 од 
«5.216.592» замењује се износом «7.256.204», 
- на позицији број 20 и економској класификацији 512– 
«Машине и опрема(КЗМ-50.000)» износ у колони 5  
(КЗМ-600.000), износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«4.250.000» замењује се износом «4.800.000», 
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од 
«61.802.569» замењује се износом «70.502.629», 
- на позицији број 23 и економској класификацији 451– 
«Субвнције јавним предузећима» износ у колони 6 и  
колони 8 од «10.000.000» замењује се износом 
«40.000.000», 
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од 
«96.700.000» замењује се износом «126.700.000», 
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- на позицији број 30 и економској класификацији 512– 
«Машине и опрема-саобраћај» износ у колони 6 и  
колони 8 од «4.000.000» замењује се износом 
«9.600.000», 
- укупан износ за функцију 360 у колони 6 и колони 8 од 
«5.500.000» замењује се износом «11.100.000», 
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 износ од 
«269.882.569» замењује се износом «304.182.629». 
- извори финансирања за  раздео 1 у колони 6 и колони 8 
износ од «269.882.569» замењује се износом 
«314.182.629». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«269.882.569» замењује се износом «314.182.629». 
  
  У Разделу 3 – «Општинска управа Бор», за 
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 58 и економској класификацији 414 – 
«Отпремнина и друга социјална давања запосленима» 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «5.230.256» замењује се 
износом «5.030.256», 
- на позицији број 64 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «2.160.000» замењује се износом «2.610.000», 
- на позицији број 65 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге»  износ  у колони 6 и  колони 8 
од «228.000» замењује се износом «628.000», 
- на позицији број 66 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «7.500.000» замењује се износом 
«2.515.000», 
- на позицији број 72 и економској класификацији 5113 – 
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «50.000» замењује се износом 
«5.035.000», 
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од 
«187.416.805» замењује се износом «188.066.805». 
- извори финансирања за  раздео 3 у колони 6 и колони 8 
износ од «187.416.805» замењује се износом 
«188.066.805». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«187.416.805» замењује се износом «188.066.805». 
  
 У Разделу 3, глава 3.3. «Комунална делатност – ЈП 
«Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој 
заједнице» врше се следеће измене:  
- на позицији број 133 и економској класификацији 421 – 
«Трошкови јавне расвете-електрична енергија» износ  у 
колони 6 и колони 8 од «23.000.000» замењује се износом 
«33.000.000»,  
- на позицији број 134 и економској класификацији 5113 
– «Капитално одржавање и изградња путне мреже 
општине» износ  у колони 6 и  колони 8 од «50.000.000» 
замењује се износом «47.500.000», 
- на позицији број 136 и економској класификацији 5113 
– «Капитално одржавање и изградња осталих 
комуналних објеката» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«25.000.000» замењује се износом «27.500.000», 
- на позицији број 137 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање осталих комуналних 
објеката» износ  у колони 6 и  колони 8 од «9.490.000» 
замењује се износом «14.490.000», 
- додаје се нова позиција број 140-1 са економском 
класификацијом 551 – «Нефинансијска имовина која се 
финафсира из средстава за реализацију НИП-а – учешће 
општине-реконструкција ул. 3.октобар» и у колони 6 и 
колони 8 додаје се износ од «25.000.000», 
- укупан износ за функцију 620  у колони 6 од 
«197.814.256» замењује се износом «237.814.256» и износ 
у колони 8 од «198.014.256» замењује се износом 
«238.014.256»,  

- укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «197.814.256» 
замењује се износом «237.814.256» и износ у колони 8 од 
«198.014.256» замењује се износом «238.014.256»,  
- извори финансирања за  главу 3.3  у колони 6 од 
«197.814.256» замењује се износом «237.814.256» и износ 
у колони 8 од «198.014.256» замењује се износом 
«238.014.256»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«148.814.256» замењује се износом «188.814.256». 
 
 У Разделу 3, глава 3.4. «Месне заједнице – све», 
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на 
другом месту» врше се следеће измене: 
- на позицији број 150 и економској класификацији 512– 
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «1.477.739» 
замењује се износом «1.527.739» и  колона 8 од 
«2.850.739» замењује се износом «2.900.739», 
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од 
«15.656.606» замењује се износом «15.706.606» и  износ у 
колони 8 од «327.535.539» замењује се износом 
«327.585.539»,  
- укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «15.656.606» 
замењује се износом «15.706.606» и  износ у колони 8 од 
«327.535.539» замењује се износом «327.585.539»,  
- извори финансирања за  главу 3.4  у колони 6 од 
«15.656.606» замењује се износом «15.706.606» и  износ у 
колони 8 од «327.535.539» замењује се износом 
«327.585.539»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«15.656.606» замењује се износом «15.706.606»  
 
 У Разделу 3, глава 3.6. «Установа спортски 
центар Бор», функција 810 – «услуге рекреације и 
спорта» врше се следеће измене: 
- на позицији број 175 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «13.558.500» 
замењује се износом «16.558.500» и у колони 8 од 
«15.308.500» замењује се износом «18.308.500»,  
- укупан износ за функцију 810 у колони  6 од 
«103.717.150» замењује се износом «106.717.150» и у 
колони 8 износ од «115.618.150» замењује се износом 
«118.618.150», 
- укупан износ за главу 3.6. у колони 6 од «103.717.150» 
замењује се износом «106.717.150» и у колони 8 износ од 
«115.618.150» замењује се износом «118.618.150», 
- извори финансирања за  главу 3.6  у колони 6 од 
«103.717.150» замењује се износом «106.717.150» и у 
колони 8 износ од «115.618.150» замењује се износом 
«118.618.150», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«103.717.150» замењује се износом «106.717.150».  
 
- укупан износ за раздео 3 у колони 6 од «820.923.967» 
замењује се износом «864.623.967» и у колони 8 износ од 
«1.204.765.090» замењује се износом «1.248.465.090», 
- извори финансирања за  раздео 3  у колони 6 од 
«820.923.967» замењује се износом «864.623.967» и у 
колони 8 износ од «841.417.200» замењује се износом 
«885.117.200», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«771.923.967» замењује се износом «815.623.967».  
 
 У Разделу 4, «Основно образовање», функција 
912 – «основно образовање», за 4631 «текући трансфери 
осталим нивоима власти» врше се следеће измене: 
- на позицији број 206 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «10.000» замењује се износом «1.045.098», 
- на позицији број 207 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«80.055.000» замењује се износом «85.055.000», 
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- на позицији број 215 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. 
тела» износ  у колони 6 и  колони 8 од «600.000» 
замењује се износом «1.000.000», 
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и  8 од 
«105.732.800» замењује се износом «112.167.898», 
- укупан износ за раздео 4 у колони 6 и колони 8 од 
«105.732.800» замењује се износом «112.167.898», 
- извори финансирања за  раздео 3  у колони 6 и колони 8 
од «105.732.800» замењује се износом «112.167.898», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«105.732.800» замењује се износом «112.167.898». 
 
 У Разделу 5, «Средње образовање», функција 920 
– «средње образовање», за 4631 «текући трансфери 
осталим нивоима власти» врше се следеће измене: 
- на позицији број 221 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«40.700.000» замењује се износом «40.646.000», 
- на позицији број 229 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«400.000» замењује се износом «454.000». 
 
 У Разделу 13 «Невладине и друштвене 
организације и удружења», функција 160 – «опште  јавне 
услуге некласификоване на другом месту», врше се  
измене: 
- на позицији број 259 и економској класификацији 481 – 
«Дотације непрофитним организацијама које пружају 
помоћ домаћинствима ОО Црвени крст Бор» износ у 
колони 6 и колони 8 од «700.000» замењује се износом 
«848.740», 
- укупано за функцију 160 у колони 6 и  8 износ од 
«13.325.292» замењује се износом «13.474.032», 
- укупан износ за раздео 13 у колони 6 и колони 8 од 
«13.325.292» замењује се износом «13.474.032», 
- извори финансирања за  раздео 13  у колони 6 и колони 
8 од «13.325.292» замењује се износом «13.474.032», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«13.325.292» замењује се износом «13.474.032». 
 
 У Разделу 16, «Средства за пружање помоћи 
избеглим и расељеним лицима», функција 070 – 
«Социјална помоћ угроженом становништву» врше се 
следеће измене: 
 
- на позицији број 273 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«90.000» замењује се износом «85.500», 
- на позицији број 278 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од «50.000» 
замењује се износом «48.750», 
- на позицији број 279 и економској класификацији 472 – 
«Социјалне помоћи» износ у колони 6 од «265.000» 
замењује се износом  «717.000», у колони 7 од 
«3.520.000» замењује се износом «4.520.000» и у колони 
8 од «3.785.000» замењује се износом «5.237.000»,  
- на позицији број 281 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 и  колони 8 од «0» 
замењује се износом «5.750». 
- укупан износ за функцију 070  у колони 6 од «440.000» 
замењује се износом  «892.000», у колони 7 од 
«3.520.000» замењује се износом «4.520.000» и у колони 
8 од «3.960.000» замењује се износом «5.412.000»,  
 - укупан износ за раздео 16   у колони 6 од «440.000» 
замењује се износом  «892.000», у колони 7 од 
«3.520.000» замењује се износом «4.520.000» и у колони 
8 од «3.960.000» замењује се износом «5.412.000»,  
- извори финансирања за  раздео 16  у колони 6 од 
«440.000» замењује се износом  «892.000», у колони 7 од 
«3.520.000» замењује се износом «4.520.000» и у колони 
8 од «3.960.000» замењује се износом «5.412.000»,  

- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од «440.000» 
замењује се износом  «892.000», 
- 07 донације од осталих нивоа власти у колони 7 и  8 
износ од «3.520.000» замењује се износом «4.520.000». 
 
 У Разделу 23 , Пројекат «Реконструкција 
Светосавског трга» и «Санација и реконструкција 
градских улица у Бору», функција 170 – «Трансакције 
везане за задуживање», врше се следеће измене: 
- додаје се нова позиција број 307-1 са економском 
класификацијом 5113 – «Капитално одржавање и 
изградња осталих комуналних објеката» и у колони 6 и 
колони 8 додаје се износ од «2.500.000», 
- укупано износ за функцију 170  у колони 6 и 8 од 
«6.500.000» замењује се износом «9.000.000», 
- укупан износ за раздео 23  у колони 6 и колони 8 од 
«6.500.000» замењује се износом «9.000.000», 
- извори финансирања за  раздео 23  у колони 6 и  8 од 
«6.500.000» замењује се износом «9.000.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«6.500.000» замењује се износом «9.000.000». 
 
 За опис из колоне 5 «Укупно буџет» износ у 
колони 6 од «1.430.000.000» замењује се износом 
«1.527.535.898», у колони 7 износ од «449.609.154» 
замењује се износом «450.609.154», а износ у колони 8 од  
«1.879.609.154» замењује се износом «1.978.145.052». 
- извори финансирања за  подглаву 3.4.1. износ у колони 
6 од «1.430.000.000» замењује се износом 
«1.527.535.898», у колони 7 износ од «449.609.154» 
замењује се износом «450.609.154», а износ у колони 8 од  
«1.879.609.154» замењује се износом «1.978.145.052». 
 - 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«1.381.000.000» замењује се износом «1.478.535.898» 
- 07 донације од осталих нивоа власти у колони 7 и  8 
износ од «321.107.890» замењује се износом 
«322.107.890» 

Члан 8. 
 У укупан износ средстава утврђен овом Одлуком 
о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Бор за 
2012. годину урачунате су промене сталне буџетске 
резерве на основу појединачних решења председника 
општине Бор за коришћење средстава резерве, као и 
промене апропријација из средстава утврђених Одлуком 
о буџету Општине Бор. 
 

Члан 9. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
   
Број: 400-45/2012-I 
   У Бору, 08. марта 2012. године  

 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР                                    

ПРЕДСЕДНИК,                                                

              Драган Жикић, с.р.              
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19 
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10 
и 101/11) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 08. марта 2012. године, донела 
је 

ОДЛУКУ  
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Општина Бор ангажује ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бор 
за 2011.годину. 

Члан 2. 
 Завршни рачун буџета Општине Бор за 2011. 
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 и 
101/11), у складу са чланом 92. овог закона. 

 
Члан 3. 

 Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2011. 
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 400-46/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012.године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

          
   ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 

    
 20 

На основу члана 1., 8. и 9. Закона о платама у 
државним органима и јавним службама (''Службени 
гласник РС'', бр. 34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. закон и 
92/11) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници  одржаној  дана  08. марта 2012. године,  донела 
је                             

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И ДРУГИМ 
НАКНАДАМА И ПРИМАЊИМА ЗА ИЗАБРАНА, 

ИМЕНОВАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У 
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

У Одлуци о платама и другим накнадама и 
примањима за изабрана, именована и постављена лица у 
органима Општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 11/09-пречишћен текс и 4/11), у члану 4. после става 
7. додаје се нови став 8. који гласи: 

''Коефицијент из става 4. и 6. овог члана за 
постављена лица увећава се, по основу сложености и 
одговорности послова, за додатни коефицијент и то:  

- 9,00 - за секретара Скупштине општине Бор и 
Општинског јавног правобраниоца; 

- 9,00 - за заменика Општинског јавног  
правобраниоца; 

- 9,00 - за начелника Општинске управе Бор; 
- 9,00 - за помоћника председника Општине.'' 
 
Досадашњи став 8. постаје став 9. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а 
примењиваће се почев од обрачуна и исплате плата за 
фебруар 2012. године. 

 
Број: 120-2/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р. 
 

 21 
На основу  члана 64. Закона о буџетском 

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

 
ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 

Оснивање Фонда 

Члан 1. 
Овом одлуком оснива се буџетски Фонд за 

популациону политику  (у даљем тексту: Фонд), као 
евиденциони конто у оквиру главне књиге трезора. 

 
Члан 2. 

Овом одлуком уређује се:  
1. сврха буџетског фонда,  
2. време за које се буџетски фонд оснива,  
3. надлежни орган одговоран за управљање 

фондом и  
4. извори финансирања буџетског фонда. 

 
Сврха буџетског фонда  
 

Члан 3. 
Ради организованог и друштвено одговорног 

предузимања скупа мера и активности на унапређењу 
популационе политике општине Бор, оснива се буџетски 
Фонд за популациону политику општине Бор.  
 
Време за које се буџетски фонд оснива 
 

Члан 4. 
Фонд се оснива на неодређено време.  

 
Надлежни орган одговоран за управљање буџетским 
фондом  
 

Члан 5. 
Фондом управља  Општинскa управa Бор.  

 
Члан 6. 

Начелник општинске управе Бор доноси 
решења о остваривању права и коришћењу средстава 
буџетског Фонда за популациону политику. 
 
Извори финансирања и средства за пословање 
буџетским фондом 
 

Члан 7. 
Потребна финансијска  средства за рад Фонда 

обезбеђују се из:  
- апропријација обезбеђених у оквиру буџета 

општине Бор за текућу годину;  
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- осталих ванбуџетских прихода (донација, 
поклона и помоћи ) уплатом средстава на уплатни рачун, 
са позивом на број. 

 
Коришћење средстава буџетског фонда  
 

Члан 8. 
Средства Фонда користе се за : 
- новчану помоћ за новорођенчад, рођену 1. 

јануара ,  
- подстицање младих парова на рађање – 

вантелесна оплодња, 
- поклоне за ђаке прваке, 
- новчану помоћ незапосленим породиљама до 

навршене прве године живота детета, 
- и за друге намене од битног значаја за рађање 

и популациону политику. 
           Средства Фонда се користе строго наменски. 
 

Члан 9. 
Буџетски фонд као евиденциони рачун у оквиру 

главне књиге трезора, у оквиру раздела Општинске 
управе Бор, отвара председник општине Бор. 

 
Члан 10. 

Плаћања на терет Фонда врше се до нивоа 
средстава расположивих у оквиру апропријација Фонда, 
а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних 
примања Фонда. 

На крају текуће године, неискоришћена 
средства Фонда преносе се у наредну годину. 
 
I  НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД 
 

Члан 11. 
Деца рођена  на дан 01. јануара, у болници у 

Бору, стичу право на Новогодишњи пакет, без обзира где 
мајка детета има пребивалиште. 
 

Члан 12. 
Пакет за новорођенче уручује се у виду новчане 

помоћи или опреме у висини просечне нето зараде  по 
запосленом у  Републици Србији, према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике. 
                                       
II  ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА 
 

Члан 13. 
               Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње 
у износу од 150.000,00 динара остварују  парови  који 
због стерилитета или привремене неплодности немају 
децу, а обухваћени су поступком вантелесне оплодње.  
 

Члан 14. 
               Висина средства за финансирање програма 
вантелесне оплодње утврђује се сваке године Одлуком о 
буџету општине на предлог Комисије за вантелесну 
оплодњу. 
                                                                        
         1. Критеријуми за остваривање права на 
вантелесну оплодњу и корисници средстава 
                                                                          Члан 15. 

Право на финансијску подршку може да 
оствари: 

- брачни пар са територије  општине Бор под 
условом да имају пребивалиште на територији  општине 
Бор,  најмање  пет година пре дана подношења захтева,  

- да супружници остварују право на здравствену 
заштиту преко Републичког завода за здравствено 
осигурање ( РЗЗО),  

- да су држављани Републике Србије, 

- да  поступак  вантелесне оплодње спроводе  у 
државној здравственој установи,  

- да је жена претходно без успеха имала два 
покушаја вантелесне оплодње на терет РЗЗО, 

- да у моменту подношења захтева Комисији  за 
вантелесну оплодњу о испуњености услова за 
укључивање у процес вантелесне оплодње жена није 
навршила 45. година. 

Члан 16. 
Парови могу остварити  ово право подношењем 

захтева Општинској управи Бор – Одељењу за привреду 
и друштвене делатности - Комисији за вантелесну 
оплодњу у року од 60 дана од испостављање фактуре од 
надлежне здравствене установе.  
  Уз захтев из става 1. овог члана се подноси 
следећа документација: 

- извод из матичне књиге венчаних или изјава 
оверена са два сведока да супружници  живе заједно, 

- уверење о држављанству супружника, 
- фактуру изабране Здравствене установе о 

извршеним услугама у поступку вантелесне оплодње,   
- лекарски налази и документација,  а по  

мишљењу Комисије у сваком појединачном случају,  
- копије личних карата  или уверење о 

пребивалишту супружника, 
- фотокопије оверених  здравствених  књижица 

подносиоца захтева,  
- потврду да су у периоду пре подношења 

захтева обављена два покушаја вантелесне оплодње на 
терет РЗЗО . 
 

2. Поступак за остваривање права на 
накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 

 
Члан 17. 

Поступак доделе средстава за финансирање 
вантелесне оплодње спроводи Комисија за вантелесну 
оплодњу. 

Комисију из става 1. овог члана формира  
начелник  Општинске управе Бор. 

Комисија  има  3 члана  и исту  чине  лица која 
поседују одговарајућу стручну спрему из области 
медицине и здравствене заштите као и представници 
локалне самоуправе. 

 
Члан 18. 

Након разматрања поднетих захтева Комисија 
сачињава записник о утврђивању испуњености услова за 
добијање накнаде трошкова за вантелесну оплодњу и 
предлог Решења о остваривању права на накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу. 

Записник о утврђивању испуњености услова за 
добијање накнаде трошкова за вантелесну оплодњу 
нарочито садржи: личне податке супружника- 
подносиоца захтева, оцену комплетности поднете 
документације и оцену да ли пар испуњава услове или не 
за доделу накнаде трошкова за вантелесну оплодњу. 

Средства из члана 13. ове Одлуке преносе се 
подносиоцу захтева,  према могућностима буџета 
општине Бор,  по распореду подношења захтева, с тим да 
приоритет има жена која у текућој години навршава 
45.година живота.  
 
III ПОКЛОНИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 

 
Члан 19. 

Деца која полазе у први разред основне школе  
на територији општине Бор,  имају право  на почетку 
школске године на поклон за ђаке прваке. 
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Члан  20. 
Поклони за ђаке прваке у  виду књига или 

школске опреме обезбеђују  се  у висини расположивих 
средстава у буџету  општине Бор,и према броју првака. 
                                                                         
IV НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ 
ПОРОДИЉАМА ДО НАВРШЕНЕ ПРВЕ ГОДИНЕ 
ЖИВОТА ДЕТЕТА 

 
Члан 21. 

Право на новчану помоћ незапосленим 
породиљама до навршене прве године живота детета 
може да оствари  мајка за рођено прво,  друго  и  треће  
дете. 

Висина  новчане накнаде за право из 
претходног члана утврђује се у износу од 10.000,00 
месечно и исплаћује се до навршене прве године живота 
детета. 
                                                                        
         1. Критеријуми за остваривање права на 
новчану помоћ незапосленим породиљама 
 

Члан 22. 
Право на новчану помоћ може да оствари: 
- мајка која је незапослена 
- мајка са територије  општине Бор под условом 

да има пребивалиште на територији  општине Бор,  
најмање  2 (две) године пре дана подношења захтева,  

- да је мајка  држављанин Републике Србије, 
- мајка која непосредно брине о детету. 
 

Члан 23. 
Право  из члана 21. и члана 22. ове Одлуке  

мајке могу остварити подношењем захтева Општинској 
управи Бор – Одељењу за привреду и друштвене 
делатности у року од 30. дана од дана рођења детета, у 
ком случају се право остварује од дана рођења детета. 
Уколико мајка поднесе захтев након предвиђеног рока, 
право остварује од дана подношења захтева.Уколико се 
захтев поднесе по истеку рока од 365. дана,  од дана 
рођења детета не може се остварити право на ову 
новчану помоћ. 

Право на новчану помоћ из става 1. овог члана 
може се остварити за децу рођену од  01. јануара 
2012.године.  

Уз захтев из става 1. овог члана се подноси 
следећа документација: 

- доказ о незапослености – важеће уверење 
Националне Службе за запошљавање, 

- извод из матичне књиге рођених за дете и сву  
своју децу по редоследу рођења, 

- уверење о држављанству мајке, 
-  копију личне карате  за мајку и уверење о 

кретању пребивалишта за мајку и дете,  
- уверење Центра за социјални рад, да мајка 

непосредно брине о детету, 
- доказ о отвореном текућем рачуну  или 

штедној књижици код пословне банке. 
 
2.Поступак за остваривање права на новчану помоћ 
незапосленим породиљама 
 
Члан 24. 

Захтеви за  оставривање права на новчану 
помоћ незапосленим породиљама подносе се 
Општинској управи Бор - Одељењу за привреду и 
друштвене делатности у роковима предвиђеним чланом 
23. ове Одлуке. 

О признавању наведеног права у првом степену 
решава Општинска управа Бор. Против првостепеног 
решења може се изјавити жалба Општинском  већу  
Општине Бор. 

Поступак за оставривање овог права води се по 
одредбама Закона о општем управном поступку. 

Корисница права из члaна. 21.  и члана 22. ове 
Одлуке дужна је да првостепеном органу пријави сваку 
промену од утицаја на коришћење права у року од десет 
дана од дана настанка промене. 

Исплату из буџета по донетим решењима,  
врши Општинска управа Бор – Одељење за финансије, на 
текуће рачуне  или штедне књижице корисница.   

                                                        
Члан 25. 

Стручне и административно-техничке послове 
за спровођење и примену  ове Одлуке  као и за рад 
Комисије за вантелесну оплодњу, обавља Одељење за 
привреду и друштвене делатности, а финансијско 
књиговодствене послове Одељење за финансије  
Општинске управе Бор.                                                                           
 

Члан 26. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о оснивању буџетског Фонда за популациону 
политику ("Службени лист општине Бор", број 4/11 и 
13/11).   

Члан 27. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор".  
 
Број: 415-3/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                    
          ПРЕДСЕДНИК,                                                  
       Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној 

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

 
 

О Д Л У К У 
O УЧЕШЋУ ОПШТИНЕ БОР У ПРОГРАМУ 

''РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ 
ГРЕЈАЊА У СРБИЈИ-ФАЗА IV'' 

ГРУПА 2-СУБВЕНЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
 
 

1. Општина Бор прихвата Одлуку Управног 
одбора ЈКП ''Топлана'' из Бора број:24/6-2012 од 
10.02.2012. године о учешћу у Програму: 
''Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-
Фаза IV'' и коришћењу средстава Субвенција Републике 
Србије намењених Програму. 

 
2. Општина Бор прихвата обавезу да 

благовремено усвоји општа акта којима ће ЈКП ''Топлана'' 
из Бора омогућити да у грејној сезони 2013/2014. години 
успостави систем наплате услуга грејања базиран на 
предатој количини топлоте и започне његову примену. 

 
3. Општина Бор прихвата Нацрт Трилатералног 

уговора о коришћењу средстава Субвенција Републике 
Србије намењених Програму. 
 

4. Овлашћује се Небојша Виденовић, 
председник Општине Бор, да у име Општине Бор 
потпише са Републиком Србијом Трилатерални уговор о 
коришћењу средства Субвенција Републике Србије 
намењених Програму. 
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5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
Број: 401-181/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 
   ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 15. Закона о ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 92/11) 
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/2008), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 08. марта 2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ  БОР 
                                                   

I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан  1. 
 Овом одлуком одређују се субјекти заштите и 
спасавања на територији опоштине Бор, уређују 
надлежности органа општине, образују јединице  
цивилне заштите опште намене, уређује финансирање,  
организација и функционисање цивилне  заштите на 
територији општине и друга питања од значаја за 
организацију и функционисање цивилне заштите 
 

Члан  2. 
Субјекти заштите и спасавања на територији 

општине су: 
1. Скупштина општине; 
2. Председник општине; 
3. Општинско веће; 
4. Одељења и службе општинске управе; 
5. Оспособљена привредна друштва и друга правна 

лица од значаја за заштиту и спасавање; 
6. Грађани и удружења грађана и друге организације. 

 
II  НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 
1.Скупштина општине 

 
Члан  3. 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних и културних 
добара на територији општине а у складу са одредбама 
Закона о ванредним ситуацијама и Закона о изменама и 
допунама Закона о ванредним ситуацијама,  (у даљем 
тексту: Закон), Скупштина општине Бор врши следеће 
послове: 
            1) доноси одлуку о организацији и 
функционисању цивилне заштите на           територији 
општине и обезбеђује њено спровођење у складу са 
јединственим системом заштите и спасавања у 
Републици Србији, 
            2) доноси план и програм развоја система заштите 
и спасавања на                територији општине, у складу са 
Дугорочним планом развоја заштите и                
спасавања    Републике Србије, 
           3) планира и утврђује изворе финансирања за 
развој, изградњу и              извршавање задатака заштите 
и спасавања и развој цивилне заштите и               
спровођење мера и задатака цивилне заштите на 
територији општине, 

           4) образује Општински штаб за ванредне 
ситуације; 

5) разматра извештаје председника општине  о 
битним питањима за заштиту и спасавање, 

 6) обавља и друге послове у складу са Законом 
и другим прописима.  
 

2. Општинско веће 
 

Члан  4. 
 У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва, материјалних и културних 
добара на територији општине и одредбама Закона,  
Општинско веће врши следеће послове: 
          1)  доноси  Процену угрожености за територију 
општине, 

2) доноси План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама, 

3) прати реализацију превентивних мера 
заштите, 

4) одређује оспособљена правна лица од 
значаја за заштиту и спасавање, 

5) предлаже акта која доноси Скупштина 
општине и др. 

6) обавља и друге послове у складу са законом 
и другим прописима. 

 
3. Председник општине 

 
Члан  5. 

               Председник општине је по положају командант 
Општинског штаба за ванредне ситуације и обавља 
следеће послове: 

1) стара се о спровођењу Закона и других 
прописа из области заштите и спасавања; 

2) у сарадњи са начелником штаба предлаже 
постављење осталих чланова Општинског штаба за 
ванредне ситуације; 

3) доноси одлуку о проглашењу ванредне 
ситуације на територији општине на предлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације; 

4) руководи заштитом и спасавањем и 
наређује мере утврђене Законом и другим прописима; 

5) усмерава и усклађује рад општинских органа 
и правних лица чији је општина оснивач у спровођењу 
мера заштите и спасавања; 

6) остварује сарадњу са начелником Борског  
управног округа и Окружним штабом за ванредне 
ситуације у јединственом и усклађеном деловању у 
ванредним ситуацијама; 

7) на предлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације налаже активирање оспособљених  правних 
лица  за извршење задатака  заштите и спасавања; 

8) одлучује о организовању превоза, смештаја и 
исхране припадника јединица цивилне заштите опште 
намене и грађана који учествују у заштити и спасавању 
становништва и материјалних добара у општини; 

9) одлучује о увођењу дежурства у општинским 
органима и оспособљеним  привредним друштвима и 
другим правним лицима у ванредној ситуацији; 

10) остварује сарадњу са суседним општинама, 
Министарством унутрашњих послова и Војском Србије у 
циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама; 

11) разматра и одлучује о другим питањима из 
области заштите и спасавања из своје надлежности; 

12) извештава Скупштину општине о стању на 
терену и о преузетим   активностима у ванредној 
ситуацији. 

13) обавља и друге послове у области заштите и 
спасавања у складу са законом и другим прописима. 

 
4. Одељења и службе Општинске управе 
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Члан  6. 
Одељења и службе општинске управе у оквиру 

своје надлежности у систему заштите и спасавања 
обављају следеће послове и задатке: 

1) прате стање у вези са заштитом и спасавањем 
у ванредним ситуацијама и предузимају мере за заштиту 
и спасавање; 

2) учествују у изради Процене угрожености 
територије општине Бор; 

3) израђују поједине делове Плана заштите и 
спасавања општине Бор у ванредним ситуацијама; 

4) учествују у припремама и извођењу  
евакуације становништва; 

5) учествују у припремама и спровођењу 
збрињавања настрадалог становништва; 

6) старају  се око обезбеђења неопходних 
средстава за рад Општинског штаба за ванредне 
ситуације; 

7) врше послове урбанистичких мера заштите и 
спасавања из своје надлежности; 

8) набављају и одржавају средства за 
узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у 
Републици Србији, учествују у изради студија 
покривености система јавног узбуњивања за територију 
општине; 

9) старају се о обезбеђењу телекомуникационе и 
информационе подршке за потребе заштите и спасавања; 

10) организују, развијају и воде личну и 
колективну заштиту; 

11) учествују у организацији,формирању и 
опремању јединице цивилне заштите опште намене; 

12) остварују сарадњу са организационом 
јединицом  Сектора за ванредне ситуације; 

13) обављају и друге послове заштите и 
спасавања у складу са законом и другим прописима. 
 

5.  Послови заштите и спасавања општине 
 

Члан  7. 
               Стручни, оперативни, плански и организациони 
послови у вези заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама  за територију општине Бор обављају се у 
Општинској управи - Оделењу за привреду и друштвене 
делатности. 
               Оделење за привреду и друштвене делатности  
обавља  следеће послове: 

1) Израђује предлог Процене угрожености 
општине Бор, у сарадњи са одељењима и службама 
општинске управе, Сектором за ванредне ситуације-
Одељењем за ванредне ситуације у Бору, општинским 
штабом  за ванредне ситуације и предлаже општинском 
већу  њено доношење; 

2) израђује  План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама за општину Бор у сарадњи са 
одељењима и службама општинске управе, Сектором за 
ванредне ситуације-Одељењем за ванредне ситуације у 
Бору, општинским штабом  за ванредне ситуације и 
предлаже општинском већу  његово доношење; 

3) носилац је активности израде Плана 
функционисања цивилне заштите и система осматрања и 
обавештавања (као дела Плана одбране општине Бор) ; 

4) носилац је активности на формирању, 
опремању и обучавању јединице цивилне заштите опште 
намене; 

5) набавља и одржава средства за узбуњивање у 
оквиру система јавног узбуњивања у РС, учествује у 
изради студије покривености система јавног узбуњивања 
за територију општине; 

6) израђије извештаје о предузимању 
превентивних мера заштите од елементарних непогода и  
других несрећа; 

7) планира збрињавање угрожених,пострадалих, 
избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама у 
сарадњи са општинским штабом за ванредне ситуације и 
у складу са планом заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; 

8) води евиденцију о припадницима  јединица 
цивилне заштите опште намене и  о средствима и опреми  
јединица цивилне заштите опште намене, које формира 
општина ; 

9) организује, развија и води личну и 
колективну заштиту; 

10) усклађује планове заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама са суседним јединицама  
локалних самоуправа; 

11) остварује непосредну сарадњу са 
организационом јединицом Сектора за ванредне 
ситуације; 

12) израђује план мобилизације и организује 
извршење мобилизације јединице ЦЗ опште намене; 

13) обавља стручне и административно техничке 
послове за потребе општинског штаба за ванредне 
ситуације; 

14) врши и друге послове из области заштите и 
спасавања. 
 

Општински штаб за ванредне ситуације 
 

Члан  8. 
            За кординацију и руковођење заштитом и 
спасавањем у ванредним ситуацијама, као оперативно-
стручно тело, Скупштина општине образује Општински 
штаб за ванредне ситуације.  
            Општински штаб за ванредне ситуације чине 
командант штаба, заменик команданта штаба, начелник и 
чланови штаба. 
             Командант општинског штаба за ванредне 
ситуације је председник општине, а заменик команданта 
је заменик председника општине или члан општинског 
већа.  
             Начелник општинског штаба је представник  
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 
ситуације у Бору. 
             Чланови Општинског штаба за ванредне 
ситуације су чланови извршног органа  пштине у чијем 
делокругу су послови из области здравља, пољопривреде, 
водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, 
заштите животне средине, представници општинских 
органа управе у чијем делокругу супослови из обаласти 
саобраћаја, грађевине, енергетике, јавног информисања, 
трговине и услуга,  руководиоци јавних предузећа, 
привредних друштава, руководиоци организационих 
јединица одбране, полиције хуманитарних организација, 
удружења грађана, других правних лица и установа у 
чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и 
спасавање. 

Члан  9. 
Општински штаб за ванредне ситуације обавља 

следеће послове: 
1) руководи и координира рад субјеката система 

заштите и спасавања и            снага заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених 
задатака; 
           2)  руководи и координира спровођење мера и 
задатака цивилне заштите; 

3) руководи и координира спровођење мера и 
задатака обнове, реконструкције, рехабилитације , 
узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења 
угрожености и  ризика од будућих ванредних ситуација; 

4) разматра и даје мишљење на предлог процене 
угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 
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5) прати стање и организацију система заштите 
и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 

6) наређује употребу снага заштите и 
спасавања, средстава помоћи и других средстава која се 
користе у ванредним ситуацијама; 

7) стара се о редовном информисању и 
обавештавању становништва  о   ризицима и 
опасностима и предузетим мерама  за смањење ризика и  
катастрофа; 

8) разматра организацију, опремање и 
обучавање јединица цивилне заштите опоште намене и  
оспособљених правних лица; 

9) сарађују са надлежним органима заштите и 
спасавања  суседних држава  у ванредним ситуацијама; 
         10) процењује угроженост од настанка  ванредне 
ситуације; 
         11) наређује приправност-спремност за ванредне 
ситуације; 
 
         12) израђује предлог годишњег плана рада и 
годишњи извештај о раду ; 
         13) спроводи годишњи план рада; 
         14) сарађује са штабовима суседних јединица 
локалних самоуправа; 

 15) именује поверенике цивилне заштите и 
заменике повереника цивилне  заштите у насељеним 
местима; 

16) разматра и предлаже доношење одлуке о 
организацији заштите и спасавања на територији 
општине; 

17) наређује евакуацију становништваи доноси 
одлуку о обиму евакуације и               категоријама 
становнииштва које се евакуише; 

18) ангажује оспособљена правна лица од значаја 
за заштиту и спасавање на територији општине; 
         19) доноси наредбе, закључке и препоруке; 
         20) обавља и друге послове у складу са законом и 
другим прописима. 
             

III  ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 
 

Члан 10. 
Цивилну заштиту чине  лична, узајамна и 

колективна заштита, мере и задаци, повереници цивилне 
заштите, заменици повереника и јединице цивилне 
заштите, систем осматрања, обавештавања и 
узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна лица, 
хуманитарне и друге организације, опремљене и 
оспособљене за заштиту и спасавање и, с тим у вези, скуп 
активности које се односе на попуну, материјално 
опремање, обучавање, оспособљавање, мобилизацију и 
активирање цивилне заштите. 

 
Члан 11. 

У остваривању законом утврђених задатака 
цивилне заштите субјекти система заштите и спасавања 
на територији општине Бор у складу са законом и другим 
прописима  припремају и спроводе мере цивилне 
заштите, а нарочито: 

1. превентивне мере; 
2. мере заштите  у случају непосредне опасности 

од елементарних непогода и других несрећа; 
3. мере заштите када наступе елементарне 

непогоде и друге несреће ; 
4. мере ублажавања и отклањања непосредних 

последица од елементарних непогода и других несрећа. 
 

1. Повереници цивилне заштите 
 

 
 
 

Члан  12. 
За обављање послова заштите и спасавања 

постављају се повереници   цивилне заштите и њихови 
заменици у следећим месним заједницама у граду, и то: 

1.У МЗ  Брезоник -1 повереник и 1 заменик 
повереника; 
           2.У МЗ  Север - 1 повереник и 1 заменик 
повереника; 
           3.У МЗ Стари центар - 1 повереник и 1 заменик 
повереника; 
           4. У МЗ Старо селиште -1 повереник и 1 заменик 
повереника; 
           5. У МЗ Ново Селиште - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
           6. У МЗ Бакар - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
           7. У МЗ Рудар - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
           8. У МЗ Младост - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
           9. У МЗ Напредак  - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
         10. У МЗ Металург - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
         11. У МЗ Нови Центар - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
         12. У МЗ Слога - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
         13. У МЗ Брестовачка бања - 1 повереник и  1 
заменик повереника; 

За обављање послова заштите и спасавања 
постављају се повереници   цивилне заштите и њихови 
заменици у следећим месним заједницама у селима, и то: 

1.У МЗ  Брестовац -1 повереник и 1 заменик 
повереника; 
           2.У МЗ  Злот - 2 повереника и 2 заменика 
повереника; 
           3.У МЗ Оштрељ - 1 повереник и 1 заменик 
повереника; 
           4. У МЗ кривељ -1 повереник и 1 заменик 
повереника; 
           5. У МЗ Шарбановац - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
           6. У МЗ Шарбановац-Тимок - 1 повереник и  1 
заменик повереника; 
           7. У МЗ Метовница - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
           8. У МЗ  Горњане - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
           9. У МЗ Бучје  - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
         10. У МЗ Слатина - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
         11. У МЗ Д.Б.река - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
         12. У МЗ Танда - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 
         13. У МЗ Лука - 1 повереник и  1 заменик 
повереника; 

Повереници и заменици повереника у 
насељеним местима предузимају непосредне мере за 
учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне 
заштите, личне, узајамне и колективне заштите и 
руководе јединицама цивилне заштите опште намене. 
             Грађани на угроженим и настрадалим подручјима 
дужни су да поступају у складу са упуствима повереника, 
односно заменика повереника. 
             Предлоге за постављање повереника и заменика 
повереника,  доставиће Оделење за привреду и 
друштвене делатности, у сарадњи са органима месних 
заједница са територије општине Бор, Општинском 
штабу за ванредне ситуације. 



9. март 2012           „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                         БРОЈ 4                                          28                   
 

 
2. Оспособљена правна  лица за заштиту и спасавање 

 
Члан  13. 

           Оспособљена правна лица од значаја  за заштиту и 
спасавање на територији општине Бор, одређује 
посебним актом Општинско веће Општине Бор. 

Оспособљена правна лица врше заштиту и 
спасавање грађана, материјалних и других добара у 
случају опасности и несрећа изазваних елементарним 
непогодама и другим несрећама у складу са својом 
делатношћу, као и задацима које им нареди Општински 
штаб за ванредне ситуације. 

Aктивирање оспособљених правних лица  
налаже председник општине на предлог Општинског 
штаба за ванртедне ситуације. 
  Општинско веће општине Бор правним лицима 
из става 1. овог члана уговором обезбеђује накнаду 
стварних трошкова за спровођење припрема и 
ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне 
заштите. 
           Уговор из става 4. овог члана закључује 
председник општине, или лице које он овласти. 

3. Јединице цивилне заштите опште намене 
 

Члан  14. 
           За извршавање задатака цивилне заштите, као 
оперативне снаге,  образују се, опремају и оспособљавају 
јединице цивилне заштите опште намене. 
           Јединице цивилне заштите опште намене образују 
се   за извршавање  обимних и мање сложених задатака 
из области заштите и спасавања као што су локализовање 
и гашење почетних и мањих пожара и шумских пожара, 
учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, за 
одржавање реда,  учешће у збрињавању угроженог 
становништва, помоћ у асанацији терена и друге 
активности по процени  Општинског штаба за ванредне 
ситуације. 

Члан  15. 
            На територији општине  Бор образују се следеће  
јединица цивилне заштите опште  намене: 13 јединица 
опште намене, јачине одељења у 13 градских месних 
заједница  са укупно  195 обвезника цивилне заштите, 1 
јединица опште намене, јачине вода у МЗ Злот са укупно 
31 обвезника цивилне заштите и 12 јединица опште 
намене, јачине одељења у осталих 12 сеоских месних 
заједница са укупно 180 обвезника  цивилне заштите.            

Попуну, опремање и обуку јединица цивилне 
заштите опште намене  извршиће Оделење за привреду и 
друштвене делатности Општинске управе  општине Бор. 

Координацију послова из става 2. овог члана, 
врши Општинско веће. 

 
4. Лична и колективна заштита 

 
Члан  16. 

            Ради остваривања личне, узајамне и колективне 
заштите органи  општине, привредна друштва и друга 
правна лица обезбеђују и држе у исправном стању 
потребна средства и опрему за личну, узајамну  и 
колективну заштиту и врше обуку запослених из области 
цивилне заштите. 
           Грађани и власници стамбених зграда, односно 
кућа обезбеђују и држе у исправном стању потребна 
средства и опрему за личну, узајамну и колективну 
заштиту у складу са законом и другим прописима. 
 Оделење за привреду и друштвене делатности   
је у обавези да  у сарадњи са организационом јединицом 
Сектора за ванредне   ситуације, припреми упуства и 
друге публикације којима ће се вршити   едукација 
становништва о поступцима у могућој или насталој 
ситуацији. 

Посебан акценат даће се  едукацији 
становништва о реаговању у земљотресу, поплавама и   
пожару. 
 У реализацији активности наведених у ставу 3. 
овог члана укључиће се      повереници цивилне заштите. 

 
5. Финансирање 

 
Члан  17. 

           Систем заштите и спасавања  финансира се из 
буџета општине и других извора у складу са законом и 
другим прописима.  

Из буџета општине финансира се: 
1. припремање, опремање и обука  Општинског 

штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите 
опште намене, повереника и заменика повереника и 
трошкови спровођења мера заштите и спасавања;  

2. трошкови ангажовања оспособљених правних 
лица у складу са уговором за извршавање задатака 
заштите и спасавања; 
            3. изградња и одржавање система за узбуњивање 
на територији општине; 

4. прилагођавање подземних објеката  за 
склањање и њихово одржавање, као и одржавање других 
заштитних објеката у складу са законом; 
            5. обука становништва из обалсти заштите и 
спасавања; 

 6. санирање штета насталих природном или 
другом незгодом,у складу са материјалним 
могућностима; 
            7. друге потребе заштите и спасавања у складу са 
законом и другим                прописима. 

 
IV   ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ                                                 
СИТУАЦИЈАМА ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан  18. 
Носилац израде Процене угрожености општине 

Бор од елементарних  непогода и других несрећа је 
Оделење за привреду и друштвене делатности, које  ће у 
сарадњи са организационом јединицом Сектора за  
ванредне ситуације, одељењима и службама Општинске  
управе, у складу са Законом, другим прописима и 
Методологијом за израду Процене угрожености, 
сачинити Процену и доставити је општинском штабу за 
ванредне ситуације на разматрање.  
  Општински штаб за ванредне ситуације ће 
размотрити Процену угрожености и  доставити је 
Општинском већу на усвајање. 

 
Члан  19. 

Носилац израде Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама за општину Бор је Оделење за 
привреду и друштвене делатности, које ће у сарадњи са 
организационом јединицом Сектора за ванредне 
ситуације, одељењима и службама  Општинске   управе, 
у складу са Законом, и другим прописима сачинити План 
и доставити га општинском штабу за ванредне ситуације 
на разматрање.  

Општински штаб за ванредне ситуације ће 
размотрити План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама општине Бор и доставити га Општинском 
већу на усвајање. 

 
Члан  20. 

Носилац израде Плана функционисања система 
цивилне заштите као саставног дела Плана одбране 
општине је Оделење за привреду и друштвене 
делатности, које ће у сарадњи са организационом 
јединицом  Сектора за ванредне ситуације, одељењима и 
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службама   Општинске  управе, у складу са Упуством о 
методологији за израду планова  одбране и потребним 
изводом из Плана одбране Републике, сачинити План.  

 
V ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДЕ 

 
Члан  21. 

За нарочите успехе у организовању и 
спровођењу задатака цивилне заштите и других послова 
заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим 
правним лицима, службама и органима општинске 
управе, Општинском штабу за ванредне ситуације, 
јединицама цивилне заштите опште намене , 
повереницима цивилне заштите, заменицима повереника 
и другим припадницима и заслужним појединцима на 
територији општине Бор додељују се признања и 
награде, у складу са прописима које доноси 
Министарство унутрашњих послова. 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  22. 
Постављење повереника и заменика повереника 

извршиће Општински штаб за ванредне ситуације у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Општинско веће Општине Бор ће донети акт о 
одређивању оспособљених правних лица од значаја  за 
заштиту и спасавање на територији општине Бор,  у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 23. 

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

 
Број: 820-2/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012.године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 
 

    ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 

 24 
На основу члана 2. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници  одржаној  
дана  08. марта 2012. године,  донела је 
                               

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

КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о комуналним делатностима 

(''Службени лист општина'', бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 
15/04, 15/05, 10/07 и 15/07 и  ''Службени лист општине 
Бор'', бр. 20/10 и 9/11), после члана 76. додаје се нови 
члан 76а који гласи: 

''Члан 76а 
Лица из члана 76. у случају поледице дужна су 

да поспу одговарајућим материјалом јавне површине са 
којих су дужна да уклањају снег и лед.'' 

 
Члан 2. 

У члану 77. став 1. мења се и гласи:                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
''Правна лица, предузетници и физичка лица 

обавезни су да уклањају снег и лед са стамбених и 
пословних зграда, као и са слободностојећих и конзолних 
тенди изнад локала.'' 

Члан 3. 
 У члану 135. став 2. мења се и гласи: 

 ''Изузетно од одредаба става 1. овог члана 
налепљивање плаката дозвољено је и ван огласних табли 
у случају спровођења изборне кампање али само на 
посебно монтираним таблама за које ће средства 
обезбедити Општина Бор.'' 
 

Члан 4. 
 У члану 140. став 1. алинеја 2. речи: ''шарање, 
прање, прљање и лепљење плаката'' замењују се речима: 
''шарање и прљање плаката''. 

После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: 
 ''- забрањено је налепљивање плаката ван места 
предвиђених чланом 135. ове одлуке.'' 
 

Члан 5. 
 У члану 156. став 1. алинеја 3. после броја: ''4'' 
додају се бројеви: ''76а, 77''. 
 

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

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 352-258/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р. 

 
25 
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 
– испр. и 123/07 др. закон) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 08. 
марта 2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ   

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ТОПЛАНА'' БОР 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа ''Топлана'' Бор (''Службени лист општина'', бр. 
19/2002) члан 10. мења се и гласи: 
 

''Члан 10. 
Делатност ЈКП ''Топлана'' Бор је: 
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација 
- 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и 

гасовитим горивима и сличним производима “ 
 

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

објављивања у ''Службеном листу општине Бор.'' 
 
Број: 023-15/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 
 

  ПРЕДСЕДНИК,        
Драган Жикић, с.р.                                                                                                  
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26 
На основу члана 9. став 2. и члана 15. Закона о 

заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09), 
члана 69. и члана 70. Закона о заштити животне средине 
(''Службени гласник РС'', бр.135/04), члана 15. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),  
по претходно прибављеној сагласности Министартсва 
животне средине, рударства и просторног планирања 
Републике Србије, број: 353-01-03047/2011-03 од дана 
25.01.2012.године, Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 08. марта 2012. године, донела је 
 

П Р О Г Р А М  
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР 
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
Овим Програмом успоставља се локална мрежа 

мерних станица/мерних места за праћење квалитета 
ваздуха на територији општине Бор за 2012. годину.  

Програмом се одређује број, тип и распоред 
мерних места/мерних станица у агломерацији Бор која 
обухвата територију општине Бор, како је дефинисано 
чланом 3. став 1 тачка 4. Уредбе о одређивању зона и 
агломерација ("Сл.гласник РС" бр.58/2011). 

Програмом се одређује и врста загађујућих 
материја, обим и учесталост мерења нивоа загађујућих 
материја у ваздуху на територији општине Бор. 

Локације и тип мерних места/мерних станица у 
локалној мрежи на територији општине Бор, као и 
загађујуће материје које се прате на појединим местима 
дате су у табели 1.  

Загађујуће материје наведене у табели 1. мере се 
континуално на фиксним мерним местима у складу са 
прописом којим се уређују услови за мониторинг и 
захтеви квалитета ваздуха. 

Загађујуће материје на мерним местима 
наведене у табели 1. мере се по динамици мерења 
дефинисаној у табели 2. овог програма. 

 
 

УВОД 
 

 Општина Бор захвата  856 км2 површине 
југоисточне Србије. Чине је 12 градских и  13 
сеоских месних заједница и има 57.696 
становника и то 40.878 у граду и 16.818 у 
селима по последњем попису становништва. 

 Комплекс РТБ Бор се налази у непосредној 
близини стамбеног дела града Бора. Најближи 

стамбени објекти се налазе на 100м удаљености 
од погона РТБ-а.  

 Доминантни ветрови су севернозападни и 
југоисточни па су то и најчешћи правци 
распростирања загађујућих материја (слика 1). 

 Стамбена насеља МЗ “Брезоник”, МЗ “Север”, 
МЗ “Стари градски центар”, сеоска насеља 
Мали и Велики Кривељ, Оштрљ и Слатина са 
9915 становника наслањају се на комплекс РТБ-
а Бор. 

 . 
 
слика 1. 
 

1. Локална мрежа мерних места на територији општине Бор: 
 

На територији општине Бор се спроводи  континуирано вишегодишњи мониторинг квалитета ваздуха.  
У складу са  чланом 15. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09) по коме је јединица локалне 

самоуправе у обавези да успостави локалну мрежу мерних места на својој територији, општина Бор је формирала локалну 
мрежу мерних места која  покрива  оне делове територије општине која није обухваћена државном мрежом мерних места. 

 
Праћење квалитета ваздуха врши се у погледу одређивања  концентрације сумпордиоксида, чађи, укупних 

суспендованих честица са анализом тешких метала (олова, арсена, кадмијума, никла, шестовалентног хрома ), и укупних 
таложних материја са анализом тешких метала. Наведене загађујуће материје су  карактеристичне за аерозагађење на 
територији општине Бор, а на основу њиховог распростирања су одређена мерна места у оквиру локалане мреже. 
Табела 1. Локација, тип мерних места и врсте загађујућих материја које се прате на територији општине Бор 
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Локација мерних 
места 

Управни 
округ 

Н-северна 
гео.ширина 
Е-источна 
гео.дужина 

Надморска 
висина (м) 

Тип станице 
Загађујуће материје 

SО2 чађ ТСП УТМ 

Тех.факултет Б Н 440 4.5252 
Е  220 5.4558 

404 Г/И SО2 чађ ТСП  

 Југопетреол 
Б 

Н 440 3.1451 
Е  220 7.4848 
 

363 
ПР/И SО2  

(А+М) 
чађ ТСП 

 

 Болница  Б Н 440 4.7631 
Е  220 5.5991 

410 Г/И 
 / /  УТМ 

Шумска секција 
Б 

Н 440 4.4807 
Е  220 5.4709 
 

400 Г/И 
 / /  УТМ 

Оштрељ Б  Н 440 4.3036 
Е  220 9.5666 

325 И / /  УТМ 

ТСП - укупне суспендоване честице са анализом 
тешких метала Pb, Cd, Ni, As и Cr 
УТМ - укупне таложне материје са анализом тешких 
метала Pb, Cd и Ni  
SО2 (А+М) – аутоматска и мануелна метода испитивања 
Г – градски 
ПГ – приградски 
И – индустријски 
Б – Борски управни округ 

Мерно место Југопетрол-налази се у правцу 
кретња доминантног севернозападног ветра на рубу 
града а у близини сеоских МЗ Оштрељ и Слатина због 
чега се тип овог мерног места може посматрати  као  
приградски и индустријски. На овом мерном месту прати 
се концентрација сумпордиоксида аутоматским 
анализатором сумпордиоксида произвођача ДКК-ТОА 
Цорп. Модел ГФС-312Е флуоросцентном методом 
мерења.Упоредо се врше мерења SО2 и чадји 
ацидиметријском методом. Такође се врши испитивање 
укупних суспендованих честица са анализом тешких 
метала Pb, Cd, Ni, As и Cr +6. 

Мерно место Технички факултет- налази се у 
старом центру града на територији МЗ Стари центар на 
локацији која је често изложена дејству дима из 
Топионице и рафинације (ТИР) при чему постојећа 
државна мреза не успева да покрије овај део територије 
општине. У близини овога мерног места се налази  
Технички факултет  као и стамбено насеље са око 4000 
становника па се тип станице може посматрати  као 
градски и индустријски. На овом мерном месту врше се 
мерења SО2 и чадји ацидиметријском методом, као и 
испитивање укупних суспендованих честица са 
одређивањем концентрације Pb, Cd, Ni, As и Cr +6. 

Садржај укупних таложних материја са 
анализом тешких метала (олово, кадмијум, и никл) се 
испитује на 3 мерна места. Два мерна места, Болница и 
Шумска секција  се налазе у граду на местима на којима 
је дугогодишњим мониторингом запажено прекорачење 
концентрације укупних таложних материја.  

Мерно место Болница се налази у правцу 
дувања доминантог југоисточног ветра од извора 
загађења, у стамбеној зони у старом центру града, тако да 
се тип станице/мерног места може посматрати  као 
градски и индустријски.  

Мерно место Шумска секција репрезентује 
квалитет ваздуха на локацији на којој се прати утицај 
индустријског загађења и такође је тип станице/мерног 
места  градски и индустријски. 

 
Мерно место Оштрељ је позиционирано у 

правцу кретања доминантног севернозападноиг ветра, на 
територији сеоске МЗ Оштрељ. Обзиром да је на овој 
локацији велики утицај јаловишта Велик Кривељ и да се 

честице прашине са наведеног јаловишта разносе у 
правцу МЗ Оштрељ када дува северозападни ветар, ово 
мерно место је изабрано као локација на којој ће се 
пратити утицај индустријског загађења.   

Такође, испитивање укупних таложних материја  
се врши на количину  нерастворне материје, сагоривих 
материја, пепела и количине укупних таложних материја. 
Анализа течне фазе: вредност пХ, конц. 

SО4
+2 јона и укупне растворене материје. 

Метода мерења: аналитичка гравиметријска метода. 
Анализа чврсте фазе на садржај нерастворених материја, 
количина сагоривих материја, кол.пепела, као и садржај 
укупних таложних материја. Метода мерења: рачунски и 
ААС (атомска апсорпциона спектрофотометрија). 
Загађујуће материје на наведеним мерним местима  мере 
се по динамици мерења датој у Табели 2.  
 
Табела 2.Динамика мерења у локалној мрежи мерних 
места 
Загађујуће материје Динамика мерења 
SО2, чађ 365 
ТСП са анализом тешких 
метала: 
Pb, Cd, Ni, As и Cr +6 

 8 недеља равномерно 
распоређених у току године  

Укупне таложне материје 
са анализом тешких 
метала: 
Pb, Cd, Ni 

 12 пута-једном месечно у 
току године 

  
2. Обрада и анализа података, извештавање о 

резултатима контроле квалитета ваздуха, израда 
инструмената политике и планирања заштите 
ваздуха  

 
Сва мерења, обраду и анализу података, 

проверу валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћено правно лице која је акредитована као 
лабораторија за испитивање, односно која испуњава 
прописане услове за мерење свих наведених загађујућих 
материја (акредитоване методе) и која поседује дозволу 
надлежног министарства да врши мониторинг квалитета 
ваздуха у складу са чланом 60. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09).  

Добијени резултати мониторинга у виду 
месечног извештаја о квалитету ваздуха на територији 
општине Бор се јавно објављују у  локалним медијима и 
на сајту општине Бор до 15. у месецу за претходни месец. 
Наведени месечни извештај  се у истом року достављаја 
Агенцији за заштиту животне средине а по захтеву и 
заинтересованим органима и организацијама. Годишњи 
извештај се доставља Агенцији за заштиту животне 
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средине као и јавности  до првог марта текуће године за 
претходну годину. 

У случају прекорачења концентрације 
загађујућих материја које се прате мониторингом 
квалитета ваздуха јавност се обавештава путем локалних 
радија и телевизије као и објављивањем резултата на 
сајту општине Бор у складу са чл.23. Закона о заштити 
ваздуха. 
 
План квалитета ваздуха 
 

На основу  члана 3. став 1. тачка 4. Уредбе о 
одређивању зона и агломерација ("Сл.Гласник РС" 
бр.58/2011) територија општине Бор је проглашена 
„агломерацијом“ за коју ће се приступити изради Плана 
квалитета ваздуха, а који је у складу са Стратегијом 
заштите ваздуха. План квалитета ваздуха се доноси са 
циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности 
или циљане вредности у складу са Уредбом о условима 
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС", бр. 11/10 и 75/10). 

 
Краткорочни акциони план  
 

Такође ће се приступити изради краткорочног 
акционог плана на основу члана 33. Закона о заштити 
ваздуха (“Службени гласник РС”, бр.36/09) по коме 
јединица локалне самоуправе на чијој је територији 
прекорачена концентрација једне или више загађујућих 
материја које су штетне по људско  здравље, у обавези је 
да донесе краткорочне акционе планове којим се 
краткорочно предузимају мере и активности са циљем 
смањења ризика или трајања прекорачења граничних или 
циљаних вредности загађујућих материја. 

У случају опасности од прекограничног 
загађења, када дође до прекорачења концентрације неке 
загађујуђе материје због њиховог значајног 
прекограничног преноса  ваздухом, надлежни орган 
општине Бор ће обавестити ресорно Министарство у 
складу са чланом 36. Закона о заштити ваздуха. 
 
3. Извори финансирања 

 
Средства за реализацију програма контроле 

ваздуха у локалној мрежи се обезбеђују из Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Бор. 
 
4. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
Број: 501-32/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012.године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 
 

    ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 
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На  основу  члана 43.  Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 7/08),  Скупштина 
општине Бор,   на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овим  Програмом  прописују  се ближи услови, 

критеријуми, начин  и поступак  финансирања  развоја 
пољопривреде  и то за:  
           -  заштиту и уређење пољопривредног земљишта, 
           - за одржавање манифестација из области 
пољопривреде (изложбе, смотре, сајмови), 
           - формирање и активности удружења, 
           - субвенционисање вештачког осемењавања 
говеда. 
           - и за друге намене од битног значаја за развој  
пољопривреде у општини Бор.   

Средства за намене из  овог члана, обезбеђују се 
у буџету општине Бор у оквиру буџетског Фонда за 
финансирање развоја пољопривреде. 
 
II ПРИХОДИ ФОНДА 

Укупни планирани приходи Фонда у 
2012.години износе 3.000.000 динара. 
 
III  РАСХОДИ ФОНДА 
 
Заштита, уређење и коришћење пољопривредног 
земљишта 

 
Приходи општине Бор остварени по основу 

промене намене обрадивог пољопривредног земљишта и 
давања државног пољопривредног земљишта у закуп, 
према члану 25. став 6. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр: 41/09) могу се 
користити искључиво у сврху заштите и уређења 
пољопривредног земљишта. За наведене радове могу 
бити опредељена и додатна средства из буџета. 
Програм/план извођења предметних радова у оквиру 
расположивих средстава планираће се у оквиру 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Бор.  

За ову намену биће утрошено 250.000 динара. 
 
Одржавање манифестација из области пољопривреде 
 

Средства Фонда се могу користити ради 
финансирања манифестација из области пољопривреде 
(изложбе, смотре, сајмови) од локалног и ширег 
друштвеног значаја, а које се одржавају на територији 
општине Бор. Финансирање одржавања манифестација 
може се извршити искључиво на основу јавно објављеног 
конкурса. 

За ову намену биће утрошено 100.000 динара. 
 
Формирање и активности удружења из области 
пољопривреде 
 

Средства Фонда се могу користити ради 
финансирања формирања удружења из области 
пољопривреде, као и за спровођење активности истих. 
Финансирање активности удружења може се извршити 
искључиво на основу јавно објављеног конкурса. 

За ову намену биће утрошено 20.000 динара. 
 
 
Субвенционисање вештачког осемењавања говеда 
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За ову намену биће утрошено 2.630.000 динара. 
 
Критеријуми за субвенционисање вештачког 
осемењавања говеда 
 

Право на субвенционисање вештачког 
осемењавања говеда имају регистрована пољопривредна 
газдинства са активним статусом, чије је седиште на 
територији општине Бор, под условом да се и предметна 
грла узгајају на територији општине Бор. Грла могу бити 
у власништву носиоца или члана Регистрованог 
пољопривредног газдинства.   

У току једне календарске године, Регистрована 
пољопривредна газдинства имају право на једну 
субвенцију за вештачко осемењавање за сваку јуницу и 
краву коју поседују, односно за свако грло се у току 
календарске године може остварити само једна 
субвенција. 
Средства за субвенционисање вештачког осемењавања 
говеда (у даљем тексту: средства)  опредељена су у 
износу од 2.000 (две хиљаде) динара по вештачком 
осемењавању, редоследом пристизања валидних захтева, 
до утрошка расположивих средстава.  
 
Поступак за остваривање права на субвенционисање 
веештачког осемењавања говеда 

 
Право на субвенционисање вештачког 

осемењавања говеда имају регистрована пољопривредна 
газдинства, за вештачко осемењавање које је  извршено 
од 01.јануара 2012. године. 

Право на средства овог Програма корисници 
могу остварити подношењем захтева Општинској управи 
Бор – Одељењу за привреду и друштвене делатности у 
року до 90 дана од дана испостављања рачуна за 
извршено вештачко осемењавање говеда након чега се не 
може остварити право на ову субвенцију. 

Уз захтев подноси се  следећа документација: 
1) извод из Регистра пољопривредних 

газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству-
фотокопија); 

2) доказ о власништву над грлом које је 
вештачки осемењено (фотокопија обе стране пасоша 
говеда или извод из Централног регистра говеда – подаци 
о животињи); 

3) рачун за извршену услугу вештачког 
осемењавања (оригинал фискални и блок рачун, не 
старији од 90 дана од дана подношења овог захтева. Блок 
и фискални рачун не морају имати исти датум из разлога 
немогућности издавања фискалног рачуна на терену). 

4) фотокопија картице са називом банке и 
бројем рачуна Регистрованог пољопривредног 
газдинства.  

О признавању наведеног права у првом степену 
решава Општинска управа Бор. Против првостепеног 
решења може се изјавити жалба Општинском  већу  
Општине Бор. 

Поступак за остваривање овог права води се по 
одредбама Закона о општем управном поступку. 

Исплату из буџета по донетим решењима,  
врши Општинска управа Бор – Одељење за финансије, на 
текуће рачуне корисника.     

Ради информисања потенцијалних корисника 
Општинска управа Бор је у обавези да објави Јавни позив 
у локалним средствима јавног информисања.   

 
 
 
 

 
Друге намене 

 
 Средства Фонда могу се користити и за друге 
намене у функцији развоја пољопривреде на територији 
општине Бор. 
 
IV  ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ 

Стручне и административно-техничке послове 
за спровођење и примену  овог Програма обављају 
Одељење за привреду и друштвене делатности и 
Одељење за финансије  Општинске управе Бор.        

                                                                    
Овај програм  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 
Број: 415-4/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,                                                  

               Ратко Апостоловић с.р. 
 

 28 
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања  
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор за 2012. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм пословања 
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор за 2012. 
годину, који је донео Управни одбор тог предузећа, на 
седници одржаној 26.12.2011. године, под бројем 7103/2. 

                                                    
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-1/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

        ПРЕДСЕДНИК,                                                  
      Драган Жикић, с.р. 
 

29 
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм пословања  

ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор за 2012. годину 
 

I 
Даје се сагласност на  Програм пословања ЈП 

''Дирекција за изградњу Бора'' Бор за 2012. годину, који је 
донео Управни одбор тог предузећа, на седници 
одржаној 12.01.2012. године, под бројем 20-9/5. 
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II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 022-4/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године               

                                                                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                                                                           
    ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 

 30 
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм пословања  

ЈП ''Боговина'' Бор за 2012. годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм пословања ЈП 
''Боговина'' Бор за 2012. годину, који је донео Управни 
одбор тог предузећа, на седници одржаној 09.12.2011. 
године, под бројем 347/2. 

 
II 

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

 
Број: 022-244/2011-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р.        

 
 31 

На основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм пословања  

ЈП ''Штампа, радио и филм'' Бор  за 2012. годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм пословања ЈП 
''Штампа, радио и филм'' Бор за 2012. годину, који је 
донео Управни одбор тог предузећа, на седници 
одржаној 09.01.2012. године, под бројем 03/12. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 022-3/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 
 
 

 32 
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(’’Службени гласник РС’’, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(’’Службени лист општине Бор’’, бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања  
ЈП ’’Борски туристички центар’’ Бор за 2012. годину 

 
I 

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП 
’’Борски туристички центар’’ Бор за 2012. годину, коју је 
донео Управни одбор тог предузећа, на седници 
одржаној 24.01.2012. године, под бројем 08/2012. 

 
II 

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

 
Број: 022-5/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

    ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р. 

 
33 
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања  
ЈКП „Водовод“ Бор за 2012. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм пословања ЈКП 
„Водовод“ Бор за 2012. годину, који је донео Управни 
одбор тог предузећа, на седници одржаној 31.01.2012. 
године, под бројем 226/4. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 023-9/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р. 
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34 
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(„Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања  
ЈКП „Топлана“ Бор за 2012. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм пословања ЈКП 
„Топлана“ Бор за 2012. годину, који је донео Управни 
одбор тог предузећа, на седници одржаној 31.01.2012. 
године, под бројем 23/2-2012. 

 
II 

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

 
Број: 023-8 /2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
  ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 

 
 

 35 
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 08. марта 2012. 
године, донела је 

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

Програма  пословања ЈКП ''3. октобар'' Бор за 2012. 
годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама 
Програма пословања ЈКП ''3. октобар'' Бор за 2012. 
годину, који је донео Управни одбор тог предузећа, на 
седници одржаној 18.01.2012. године, под бројем 38. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-5/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
36 
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 
– испр. и 123/07 др. закон) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 08. марта 
2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм o измени Програма  
пословања ЈП ''Зоолошки врт'' Бор за 2012. годину 

 
I 

Даје се сагласност на Програм о измени 
Програма пословања ЈП ''Зоолошки врт'' Бор за 2012. 
годину, који је донео Привремени Управни одбор тог 
предузећа, на седници одржаној 02.03.2012. године, под 
бројем 57/2012. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 022-17/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године                

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

Драган Жикић, с.р.             
                                                                                      

37 
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), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној 08. марта 2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Статут  Центра за социјални 
рад ''Бор'' у Бору 

 
I 

Даје се сагласност на Статут  Центра за 
социјални рад ''Бор'' у Бору, који је донео Управни одбор 
те  Установе, на седници одржаној 12.10.2011. године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 110-32/2011-I  
У Бору, 08. марта 2012. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
  ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р. 
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38 
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  08. 
марта 2012. године,  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о изменaма Статута 

Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор 
 

I 
 Даје се сагласност на Одлуку о изменама 
Статута Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, 
коју је донео Управни одбор тог предузећа на седници 
одржаној 29.12.2011. године 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 110-1/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 

39 
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  08. 
марта 2012. године,  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута 

 Јавног комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор 
 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута 
Јавног комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор, коју је 
донео Управни одбор тог предузећа на седници одржаној 
19.12.2011. године 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 110-49/2011-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 

40 
На основу члана 15. Закона о ванредним 

ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 92/11) 
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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 И 9/11) у тачки I врше се следеће измене и допуне: 

 

1.  Разрешавају се дужности члана Општинског 
штаба за ванредне ситуације: 

    - Дарко Дукић, в.д.директора ЈКП ''Водовод'' 
у Бору, 

    - Ивица Стојковић, в.д. директора ЈП 
''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору, 

    - Игор Јанковић, члан Општинског већа 
општине Бор, 

    - Бранислав Живановић, координатор БЗНР, 
    - Бора Михајловић, координатор за заштиту 

од пожара; 
 
2. Именују се за члана Општинског штаба за 

ванредне ситуације: 
    - Славиша Фришковић, в.д.директора ЈКП 
''Водовод'' у Бору, 
    - Небојша Јаношевић, в.д. директора ЈП 

''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору, 
    - Југослав Ђорђевић, члан Општинског већа 

општине Бор, 
    - Јовица Радосављевић, заменик директора за 

производњу Рудници бакра Бор д.о.о., 
    - Борислав Рајић, директор ''Бортравел'' ДОО;  
 
3. После редног броја 19. додају се редни 

бројеви 20. и 21. који гласе:  
''20. Зоран Марјановић, ЈП ''Електромреже 
Србије'', директор погона Бор,  
  21. Дејан Радовановић, предузетник.'' 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 217-4/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
   

   ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р.    
     

41 
На основу члана 93. 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 
08. марта 2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о стављању ван снаге Решења о давању назива улици 

у Бору  
 
I 

Ставља се ван снаге Решење о давању назива 
улици у Бору број:015-5/2011-I од 24.11.2011. године 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 11/11). 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 015-1/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р. 
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 42 

На основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) и сагласности Министарства за људска и 
мањинска права, државну управу и локалну самоуправу 
бр. 119-015-05-00073/2011-09 од 9.01.2012. године, 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 08. марта 
2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о промени назива Улице Кестенова у Бору  

 
I 

 Постојећи назив Улице Кестенова, у Бору, на 
парцели број: 446 КО Бор I , у Месној заједници ''Стари 
центар'', мења се у Улица Божина Јовановића. 
 

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

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 015-7/2011-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 
 

43 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 08. марта 2012. 
године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу заменика председника Управног одбора  
ЈП ''Дирекције за изградњу Бора'' у Бору 

 
I 

 Разрешава се Славиша Фришковић, дужности 
заменикa председника Управног одбора  ЈП ''Дирекција 
за изградњу Бора'' у Бору, на лични захтев. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-2/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
44 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 08. марта 2012. 
године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању заменика председника Управног одбора  
ЈП ''Дирекције за изградњу Бора'' у Бору 

 
I 

 Именују се Весна Лазаревић, за заменика 
председника Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу 
Бора'' у Бору. 

 
 Мандат именованој траје до истека мандата 

Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
266/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 10/08). 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-24/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р. 
 
 

45 
На основу члана 123. Закона о социјалној 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

 
I 

Разрешава се Лепа Додић, дужности члана 
Управног одбора Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-25/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

    
ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р. 
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46 
На основу члана 123. Закона о социјалној 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

 
I 

Именује се Винко Костандиновић за члана 
Управног одбора Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору. 
 

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

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 022-26/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
  ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 

47 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора  
ОШ ''Вук Караџић'' у Бору 

 
Разрешава се Миодраг Јовић, дужности члана 

Школског одбора ОШ ''Вук Караџић'' у Бору, 
представник јединице локалне самоуправе.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Законом о основама система образовања и 

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

Привремени орган Општине Бор је Решењем 
број: 022-161/2010-I од 23.07.2010. године именовао 
Миодрага Јовића, као представника јединице локалне 
самоуправе за члана Школског одбора Техничке школе у 
Бору. 

 ОШ ''Вук Караџић'' у Бору је актом број: 
1411/2011 од 16.11.2011. године обавестила Скупштину 
општине Бор да је Миодраг Јовић именован и за члана 
Школског одбора ''Вук Караџић'' у Бору.   

Увидом у списе предмета је утврђено да је 
Миодраг Јовић, решењем бр. 022-330/2011-I од 
10.11.2010. године именован и за члана Школског одбора 
ОШ ''Вук Караџић'' у Бору. 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 5.   одређено је да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове, укључујући и 

председника, ако наступи услов из члана 54. став 10. 
наведеног Закона, а Миодраг Јовић је именован за члана 
Школског одбора у две установе-школе.  

Имајући у виду напред наведено, Скупштина 
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог 
решења. 

 
Поука о правном средству: Против овог 

Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 
Број: 022-225/2011-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
  ПРЕДСЕДНИК,        

Драган Жикић, с.р. 
 

48 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора ОШ ''Вук 
Караџић'' у Бору 

 
Именује се Бранкица Испировић за члана 

Школског одбора ОШ ''Вук Караџић'' у Бору, 
представник јединице локалне самоуправе.  

 
Мандат именованој траје до истека мандата 

Школског одбора који је именован Решењем број: 022-
330/2010-I од 10.11.2010. године (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 20/10). 

 
О б р а з л о ж е њ е 

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

Општинско веће Општине Бор предложило је 
Бранкицу Испировић, као представника јединице 
локалне самоуправе за новог члана Школског одбора 
ОШ ''Вук Караџић'' у Бору, уместо Миодрага Јовића, који 
је разрешен дужности због наступања услов из члана 54. 
став 10. Законом о основама система образовања и 
васпитања. 

Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр. 
пов. бр. 347/12 од 24.02.2012. године, утврђено је да 
именована није осуђивана за кривична дела утврђена у 
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09 и 52/11). 

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

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 
Број: 022-27/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
  ПРЕДСЕДНИК,        

Драган Жикић, с.р.                                                                                                                                  
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На основу члана 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др. Закон) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 08. 
марта 2012. године, донела је 

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора  
ЈП ''Борски туристички центар'' Бор 

 
I 

 Јовица Анђеловић, из Бора, разрешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
''Борски туристички центар'' Бор, због истека мандата. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''.                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Број: 022-28/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

  ПРЕДСЕДНИК,        
Драган Жикић, с.р.                                                                                                                    

50 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др. Закон) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 08. 
марта 2012. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
ЈП ''Борски туристички центар'' Бор 

 
I 

 Милан Шербула, дипл.инг. металургије, из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа ''Борски туристички центар'' Бор, почев од 08. 
марта 2012. године. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-29/2012-I 
У Бору, 08. марта 2012. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

  ПРЕДСЕДНИК,        
Драган Жикић, с.р.                                                                                                                    

 

51 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 67. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), 
Општинско веће општине Бор на седници одржаној дана  
05. марта 2012. године,  донело је  
 

О Д Л У К У 
О СУФИНАНСИРАЊУ РЕГИОНАЛНОГ 

ПРОЈЕКТА „ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА И 
ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ 
ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА M4-ДЕОНИЦА 

ЛАЗАРЕВАЦ-БОР“ 
 

I 
 Општина Бор је сагласна да учествује у 
суфинансирању регионалног пројекта ''Израда 
Генералног пројекта и Претходне студије опраданости 
државног пута I реда М4 – деоница Лазаревац – Бор'', 
уколико обезбеди учешће из других извора финансирања 
у износу од 3.800.000 динара. 
 

II 
Одлука се доноси у циљу реализације II фазе 

пројекта ''Израда Генералног пројекта и Претходне 
студије опраданости државног пута I реда М4 – деоница 
Лазаревац – Бор'',. 
 

III 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном   листу општине Бор“. 
    
Број: 401-174/2012-IV 
У Бору, 05. марта 2012. године    
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БОР                                                                          
                                                                                                                                  
              ПРЕДСЕДНИК,                                        
         Небојша Виденовић, с.р. 
 
 

 52 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОР 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
Број: 401-110/2012-II 
02.02.2012. године 

Б   О   Р 
            
              На основу члан 44. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр.129/2007), члан 65. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2008), 
члан 6. став 5. Одлуке о суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта у општини Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/2011), члан 24. став 
1. Правилника о условима, критеријумима, начину и 
поступку суфинансирања у области спорта у општини 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2011, 12/2011 и 
1/2012), а у складу са Записником бр.06-2/2012-II од 
27.01.2012.године о разматрању захтева по Јавном 
конкурсу за суфинансирање пројеката/програма у 
области спорта у општини Бор за период јануар-јун 
2012.године објављеном 10.01.2012.године, Записником 
бр.06-5/2012-II од 31.01.2012.године о разматрању 
приговора на предлог расподеле средстава за 
суфинансирање програма у области спорта из буџета 
општине Бор за период јануар-јун 2012.године и 
Коначног предлога за расподелу средстава за 
суфинансирање програма у области спорта из буџета 
општине Бор за период јануар-јун 2012.године бр.06-
5/1/2012-II од 31.01.2012.године, сачињеним у складу са  
Одлуком о буџету општине Бор за 2012.годину 
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(''Службени лист општине Бор'', бр.13/2011),  Председник 
Општине Бор, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за суфинансирање програма у 
области спорта из буџета општине Бор за период 

јануар-јун 2012.године 
 
 
I  ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 8, физичка 

култура спортске организације - за реализацију 
спортских манифестација и масовни спорт, функција 810 
- услуге рекреације и спорта, позиције 254, економске 
класификације 481 – дотације спортским и омладинским 
организацијама за реализацију спортских манифестација 
и масовни спорт по Одлуци  о буџету општине Бор за 
2012. годину, у складу са Коначним Предлогом за  
расподелу средстава за суфинансирање програма  у 
области спорта  из буџета  општини Бор, за  период 
јануар-јун 2012.године, бр.06-5/1/2012-II од 
31.01.2012.године, расподела  средстава у  укупном 
износу од 8.297.728,24 динара,   следећим  спортским 
организацијама:  

 
1. Удружење за школски спорт општине Бор, 

предмет бр.401-46/12-II-01, за поље 
суфинансирања Предшколски и школски 
спорт, износ од  249.000,00 динара. 

 
 
2. Аикидо клуб ''Бор'', предмет бр.401-43/12-II-

01, за поље суфинансирања Рекреативни 
спорт, износ од  41.411,89 динара. 

3. Клуб гимнастике ''Лидо'' Бор, предмет 
бр.401-64/12-II-01, за поље суфинансирања 
Рекреативни спорт, износ од  41.852,44 
динара. 

4. Планинарско спортски икстрим клуб "Rock 
and ice" Бор, предмет бр. 401-31/12-II-01, за 
поље суфинансирања Рекреативни спорт, 
износ од  41.852,44 динара. 

5. Планинарско смучарско друштво ''Црни 
врх'', предмет бр.401-74/12-II-01, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  
49.782,38 динара. 

 
6. Планинарско друштво ''Дубашница'' Злот, 

предмет бр.401-32/12-II-01, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  
37.446,92 динара. 

7. Триатлон клуб ''Бор'', предмет бр.401-75/12-
II-01, за поље суфинансирања Рекреативни 
спорт, износ од  52.425,69 динара. 

8. Клуб ''СОКО'' Бор, предмет бр.401-48/12-II-
01, за поље суфинансирања Рекреативни 
спорт, износ од  46.257,96 динара. 

9. Кунг Фу клуб ''Змај'', предмет бр.401-49/12-II-
01, за поље суфинансирања Рекреативни 
спорт, износ од  46.698,51 динара. 

10. Друштво за физичко васпитање и рекреацију 
''Партизан-Топионичар'' Бор, предмет бр.401-
65/12-II-01, за поље суфинансирања 
Рекреативни спорт, за програм ''Игре без 
граница 2012.'', износ од  55.000,00 динара. 

 
11. Клуб за спорт и рекреацију инвалида, 

предмет бр.401-50/12-II-01, за поље 
суфинансирања Спорт особа са посебним 
потребама, износ од  83.000,00 динара. 

 
 

12. Кошаркашки клуб ''БОР-РТБ'', предмет 
бр.401-53/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
533.738,42 динара. 

13. Женски кошаркашки клуб ''Бор'', предмет 
бр.401-27/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
441.714,56 динара и за поље суфинансирања 
Спортске манифестације од посебног 
интереса за општину, за манифестацију 
''Градска лига у кошарци'', износ од  
139.025,00 динара. Укупан одобрени износ по 
оба основа износи  580.739,56 динара. 

14. Кошаркашки клуб ''БаскетБор'', предмет 
бр.401-35/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
73.189,03 динара. 

15. Мушки рукомерни клуб ''Бор 2'', предмет 
бр.401-62/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
441.714,56 динара. 

16. Женски јуниорски рукометни клуб ''БОР 
РТБ'', предмет бр.401-77/12-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -
Колективни, износ од  368.095,46 динара. 

17. Одбојкашки клуб ''Бор'', предмет бр.401-
73/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
236.921,48 динара. 

18. Омладински фудбалски клуб ''Бор'', предмет 
бр.401-30/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
533.738,42 динара. 

19. Фудбалски клуб ''Рудар'', предмет бр.401-
26/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
142.540,43 динара. 

20. Омладински фудбалски клуб ''ОФК 
Слатина'', предмет бр.401-29/12-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -
Колективни, износ од  328.045,13 динара. 

21. Клуб малог фудбала ''Бор'', предмет бр.401-
45/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
53.178,54 динара. 

22. Клуб америчког фудбала ''Golden Bears'', 
предмет бр.401-42/12-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -
Колективни, износ од  44.297,18 динара. 

23. Куглашки клуб ''Бакар'', предмет бр.401-
23/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
101.751,94 динара. 

24. Стонотениски клуб ''Бор'', предмет бр.401-
72/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
240.080,44 динара. 

25. Шаховски клуб ''Бакар'', предмет бр.401-
33/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Колективни, износ од  
55.919,71 динара. 

26. Стрељачка дружина ''Металац - ФОД'', 
предмет бр.401-37/12-II-01, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -
Појединачни, износ од  224.771,66 динара. 

27. Стрељачки клуб ''Бор 030'', предмет бр.401-
19/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  
414.107,40 динара. 

28. Атлетски клуб ''Бор'', предмет бр.401-58/12-
II-01, за поље суфинансирања Такмичарски 
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спорт -Појединачни, износ од  188.322,20 
динара. 

 
29. Тениски клуб ''Бор'', предмет бр.401-56/12-II-

01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  60.853,80 
динара. 

30. Џудо клуб ''Бор'', предмет бр.401-71/12-II-01, 
за поље суфинансирања Такмичарски спорт -
Појединачни, износ од  65.787,89 динара. 

31. Омладински џудо клуб ''Бор'', предмет 
бр.401-38/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  
147.620,31 динара. 

32. Карате клуб ''Тигар'', предмет бр.401-54/12-
II-01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  136.077,98 
динара. 

33. Карате клуб ''Бор'', предмет бр.401-82/12-II-
01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  50.711,50 
динара. 

34. Боди билдинг клуб ''Партизан'', предмет 
бр.401-76/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  
390.181,19 динара. 

35. Кик бокс клуб ''Бор'', предмет бр.401-41/12-II-
01, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  194.397,11 
динара. 

36. Скијашки клуб ''Бакар'', предмет бр.401-
60/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  
212.621,84 динара. 

37. Пливачки клуб ''Олимпија'', предмет бр.401-
51/12-II-01, за поље суфинансирања 
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  
212.621,84 динара. 

38. Омладински фудбалски клуб ''Брестовац 
1946'', предмет бр.401-52/12-II-01, за поље 
суфинансирања Спорт у насељеним местима, 
износ од  149.213,48 динара. 

39. Омладински фудбалски клуб ''Злот'', предмет 
бр.401-47/12-II-01, за поље суфинансирања 
Спорт у насељеним местима, износ од  
237.808,99 динара. 

40. Спортско друштво ''Неметали'' Д.Б.Река - 
Фудбалски клуб ''Неметали'', предмет бр.401-
40/12-II-01, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  88.595,51 
динара. 

41. Фудбалски клуб ''Кривељ'', предмет бр.401-
44/12-II-01, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  186.516,85 
динара. 

42. Рукометни клуб ''Брестовац'' - мушкарци, 
предмет бр.401-81/12-II-01, за поље 
суфинансирања Спорт у насељеним местима, 
износ од  167.865,17 динара. 

43. Општински фудбалски савез Бор, предмет 
бр.401-59/12-II-01, за поље суфинансирања 
Спортски савез и струковни савези, износ од  
170.000,00 динара. 

44. Општински рукометни савез, предмет бр.401-
84/12-II-01, за поље суфинансирања Спортски 
савез и струковни савези, за програм ''Мини 
рукометна лига у школама'', износ од  
125.000,00 динара. 

45. Општински савез за физичко васпитање и 
рекреацију ''Партизан'', предмет бр.401-67/12-
II-01, за поље суфинансирања Спортски савез 
и струковни савези, за за програме 

''Општинска рекреативна лига у шаху'' и 
''Рекреативна спортска такмичења МЗ села 
и града'', износ од  60.000,00 динара. 

46. Општински савез за физичко васпитање и 
рекреацију ''Партизан'', предмет бр.401-68/12-
II-01, за поље суфинансирања Спортски савез 
и струковни савези, за програм ''OPEN FUN 
FOOTBALL SCHOOLS 2012.'', износ од  
30.000,00 динара. 

47. Општински савез за физичко васпитање и 
рекреацију ''Партизан'', предмет бр.401-69/12-
II-01, за поље суфинансирања Спортски савез 
и струковни савези, за програм 
''Обележавање Светског дана кретања за 
здравље и Светског дана здравља'' износ од  
30.000,00 динара. 

48. Општински савез за физичко васпитање и 
рекреацију ''Партизан'', предмет бр.401-70/12-
II-01, за поље суфинансирања Спортске 
манифестације од посебног интереса за 
општину, за манифестацију ''Новогодишњи 
турнир у малом фудбалу'', износ од  
157.700,00 динара. 

49. Општински рукометни савез, предмет бр.401-
83/12-II-01, за поље суфинансирања Спортске 
манифестације од посебног интереса за 
општину, за манифестацију ''Дани рукомета'', 
износ од  118.275,00 динара. 

 
II Спортске организације и други 

субјекти чији су рачуни у блокади се не финансирају. 
 
III Неће се финансирати, нити закључити 

уговори са клубовима који нису правдали средства 
добијена из буџета општине Бор из претходног 
конкурсног периода јул-децембар 2011.године. 

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

 
IV Корисници средстава су у обавези да у 

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

Правна поука: Решење Председника Општине 
је коначно. Против овог решења може се покренути 
управни спор, пред Управним судом у Београду. 

 
Решење доставити: Корисницима средстава, 

Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији 
за спорт Општине Бор, архиви. 

 
Решење објавити: у ''Службеном листу 

општине Бор'' и на сајту Општине Бор. 
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