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На основу члана 65. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), и члана 6. Одлуке о 
пијацама (''Службени лист општина'', бр. 19/01, 19/03 – др. 
одлука 15/05 др. одлука и ''Службени лист општине Бор'' бр. 
20/2010 и 6/2011) председник Општине Бор, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на пијачни ред зелене пијаце  

у МЗ ''Нови центар'' у Бору 
 
I 

 Даје се сагласност на пијачни ред зелене пијаце у 
МЗ ''Нови центар'' у Бору, који је донео Управни одбор ЈКП 
''3. октобар'' на седници одржаној 13.06.2011. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''.  
 
Број: 023-35/2011-II 
У Бору,  11.07.2011. године  
 

О П Ш Т И Н А    БО Р 
                          
Председник,                                                                     

                                                Небојша Виденовић, с.р. 
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На основу члана 14. Правилника о условима, 

критеријумима, начину и поступку суфинансирања у области 
спорта општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/2011) и чл.65. Статута општине Бор (''Сл. лист општине 
Бор'', бр.7/2008), Председник  општине Бор, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању календара манифестација  
од посебног интереса за општину Бор  

 
Члан 1. 

 Овим Решењем утврђује се календар манифестација 
од посебног интереса за општину Бор за 2011.годину, за које 
се суфинансирање може одобрити по конкурсу. 
 

Члан 2. 
 Манифестације са традицијом од 5 и више година, а 
које су од од интереса за општину су следеће: 
 
1. ''Дани рукомета''     
- организују се у фебруару, 
2. ''Градска лига у кошарци''     
- организује се у марту, 
3. ''6. августовски турнир у малом фудбалу''   
- организује се у августу, 
4. ''Меморијални турнир – Новица Пауљичић''  
- организује се у септембру, 
5. ''Црновршки маратон''     
- организује се у октобру, 
6. ''Новогодишњи турнир у малом фудбалу''  
- организује се у децембру. 
 

Члан 3. 
 О примени овог Решења стараће се Комисија за 
спорт општине Бор, при одлучивању по конкурсу. 
 

Члан 4. 
 Решење објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''. 

Члан 5. 
 Решење доставити: Комисији за спорт општине 
Бор, Одељењу за привреду и друштвене делатности и 
Одељење за финансије Општинске управе Бор и архиви. 
 
 
Број: 66-7/2011-II 
У Бору, 14.07.2011. године. 
 

О П Ш Т И Н А    Б О Р 
      
              ПРЕДСЕДНИК, 
   Небојша Виденовић, с.р. 
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На  основу  члана  38.  став 5. Закона о удружењима  

("Службени  гласник  РС"  бр.  51/09)  и члана  65.  Статута  
општине Бор  ("Службени лист општине Бор" бр. 7/08), 
председник општине Бор доноси   
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета општине Бор за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса  
(«Службени лист општине Бор», број 4/11), члан 5. мења се и 
гласи: 

«Члан 5 
Мерила и критеријуми за избор програма и 

пројеката дефинишу се као основна и  посебна мерила и 
критеријуми за сваку од области из члана 4. став 2. овог 
Правилника.  
 Посебна мерила и критеријуме за избор програма и 
пројеката  утврђује надлежна Комисија за пројекте.»  

 
Члан 2. 

У члану 8. став 1. после речи «Комисије» тачка се 
брише и додају се речи «за пројекте». 

 
Члан 3. 

У члану 9. став 1. се мења и гласи: 
«Конкурсни  поступак  спроводи  Конкурсна 

комисија (у даљем тексту: Комисија),  са радним групама, 
посебно за сваку област из члана  4. став 2. овог 
Правилника». 

Члан 4. 
 У члану 11. став 1. после речи «Комисији» ставља 
се тачка и бришу се речи «која је расписала конкурс». 
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Члан 5. 
У члану 12. став 2. се мења и гласи: 
«Пријаве  се  предају  на  писарници   општине Бор  

или  поштом  на  адресу: Општина Бор  -  Конкурсној 
комисији, ул. Моше Пијаде број 3, Бор». 

 
Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине Бор".  
 
У Бору, 29.07.2011.године 
Број: 401- 571 /2011-II-01                                                                                                       

                                                                                              
Председник општине Бор                                                                                                        

            Небојша Виденовић, с.р. 
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На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и 
члана 49а. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката 
на јавним површинама („Сл. лист општина“, бр. 14/03, 2/06, 
10/07, 15/07 и 5/11), Председник Општине Бор донео је  
 

ПЛАН ЛОКАЦИЈА  
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА И СПОМЕН 

ОБЕЛЕЖЈА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У 
БОРУ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Постављање споменика и спомен обележја у Бору 

врши се сагласно Одлуци о постављању мањих монтажних 
објеката на јавним површинама („Сл. лист општина“, бр. 
14/03, 2/06, 10/07, 15/07 и 5/11). 

Овим планом утврђују се локације - места и услови 
за постављање споменика и спомен обележја, димензије, 
изглед и примењени материјали за споменике и спомен 
обележја. 
 

II ЛОКАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИКЕ  И СПОМЕН 
ОБЕЛЕЖЈА 

 
Локација бр. 1  - споменик „Ђорђе Вајферт“ 

- место за постављање споменика: зелено централно 
острво на кружном току на раскрсници у центру 
града, 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама и 
условима саобраћаја, и по могућству обезбедити 
осветљење или из сопственог извора или 
прикључком на електроенергетску мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: према 
идејном решењу уметника. 

 
Локација бр. 2 - споменик „Фрањо Шистек“ 

- место за постављање споменика: зелено централно 
острво на кружном току на раскрсници на III 
километру у Бору, 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама и 
условима саобраћаја, и по могућству обезбедити 
осветљење или из сопственог извора или 
прикључком на електроенергетску мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: према 
идејном решењу уметника. 

 
Локација бр. 3 - спомен обележје у „слатинском насељу“ 

- место за постављање спомен обележја: на платоу 
КП бр. 2653/4 КО Бор 1 испред пословних објеката 
у Слатинском насељу а дуж државног пута II реда -  
улице Наде Димић (локација је важећа искључиво 
уз сагласност ЈП „Путеви Србије“),  

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама,  

- димензије, изглед и примењени материјали: према 
идејном решењу уметника. 

 
Локација бр. 3а - спомен обележје у „слатинском насељу“  

- место за постављање спомен обележја: на платоу 
КП бр. 2831/1 КО Бор 1 десно од пословних 
објеката (од улице Наде Димић гледајући према 
северу) у Слатинском насељу а дуж државног пута 
II реда -  улице Наде Димић (у зеленилу у складу са 
урбанистичким решењем у Регулационом плану), 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама,  

- димензије, изглед и примењени материјали: према 
идејном решењу уметника. 

-  
Локација бр. 4 - спомен обележје „Топионички вагони“ 

- место за постављање спомен обележја: зелена 
разделна трака у Зеленом булевару у Бору, 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама, и по 
могућству обезбедити осветљење или из сопственог 
извора или прикључком на електроенергетску 
мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: 
постојеће спомен обележје, које треба преместити 
из парка у центру града. 

 
Локација бр. 5 - спомен обележје „Топионички лонац“ 

- место за постављање спомен обележја: зелена 
разделна трака на раскрсници Зеленог булевара и 
улице Николе Пашића у Бору, 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама и 
условима саобраћаја, и по могућству обезбедити 
осветљење или из сопственог извора или 
прикључком на електроенергетску мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: 
постојеће спомен обележје, које треба преместити 
из парка у центру града. 

 
Локација бр. 6 - спомен обележје „Јамски шински 
утоваривач ЛМ“ 

- место за постављање спомен обележја: зелена 
разделна трака у Зеленом булевару у Бору, 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама, и по 
могућству обезбедити осветљење или из сопственог 
извора или прикључком на електроенергетску 
мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: 
постојеће спомен обележје, које треба преместити 
из парка у центру града. 

 
Локација бр. 7 - спомен обележје „Ручни бушећи чекић“ 

- место за постављање спомен обележја: зелена 
разделна трака у Зеленом булевару у Бору, 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама, и по 
могућству обезбедити осветљење или из сопственог 
извора или прикључком на електроенергетску 
мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: 
постојеће спомен обележје, које треба преместити 
из парка у центру града. 

 
Локација бр. 8 - спомен обележје „Јамска акумулаторска 
локомотива и вагон за превоз људи“ 

- место за постављање спомен обележја: зелена 
разделна трака у Зеленом булевару у Бору, 
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- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама, и по 
могућству обезбедити осветљење или из сопственог 
извора или прикључком на електроенергетску 
мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: 
постојеће спомен обележје, које треба преместити 
из парка у центру града. 

 
Локација бр. 9 - спомен обележје „CAWO утоваривач“ 

- место за постављање спомен обележја: зелена 
разделна трака у Зеленом булевару у Бору, 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама, и по 
могућству обезбедити осветљење или из сопственог 
извора или прикључком на електроенергетску 
мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: 
постојеће спомен обележје, које треба преместити 
из парка у центру града. 

 
Локација бр. 10 - спомен обележје „Тешки камион 
(дампер-дарт)“ 

- место за постављање спомен обележја: зелена 
разделна трака у Зеленом булевару у Бору, 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама и 
условима саобраћаја, и по могућству обезбедити 
осветљење или из сопственог извора или 
прикључком на електроенергетску мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: 
постојеће спомен обележје, које треба преместити 
из парка у центру града. 

 
Локација бр. 11 - спомен обележје „Дрвена пергола са 
натписом - СРЕЋНО“ 

- место за постављање спомен обележја: зелена 
разделна трака у Зеленом булевару у Бору, 

- услови за постављање: слободностојећи објекат, 
водити рачуна о подземним инсталацијама и 
условима саобраћаја, и по могућству обезбедити 
осветљење или из сопственог извора или 
прикључком на електроенергетску мрежу, 

- димензије, изглед и примењени материјали: спомен 
обележје, које треба репликовати по узору на 
постојећу перголу из парка у центру града. 

 
III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Овај План локација за постављање споменика и 
спомен обележја на јавним површинама у Бору, доставља се 
Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове 
које издаје одобрења за постављање мањих монтажних 
објеката на јавним површинама.  
 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
План локација садржи текстуални и графички део. 

Текстуални део: 
I         Опште одредбе, 
II        Локације и објекти, 
III      Спровођење плана. 
Графички део: 
I         Прегледна карта локација, Р = 1:1000. 
 

Овај план ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Општине Бор“. 
 

О П Ш Т И Н А   Б О Р 
 
Број: 350-188/2011-II 
Датум: 02. август 2011. године 

       Председник,                                                                     
                                                             Небојша Виденовић, с.р. 
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На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и 
члана 6. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на 
јавним површинама („Сл. лист општина“, бр. 14/03, 2/06, 
10/07, 15/07 и 5/11), Председник Општине Бор донео је  
 

План локација  
за измену и допуну плана локација  

за постављање мањих монтажних објеката 
на површинама јавне намене у Бору 

 
 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Постављање мањих монтажних објеката на јавним 
површинама врши се сагласно Одлуци о постављању мањих 
монтажних објеката на јавним површинама у Бору („Сл. лист 
општина“, бр. 14/03, 2/06, 10/07, 15/07 и 5/11). 

У Плану локација за мање монтажне објекте - 
киоске на јавним површинама у Бору (''Службени лист 
општина'',  бр.14/03, 2/06, 10/07 и 15/07 и ''Службени лист 
општине Бор'', бр. 8/08, 8/09 и 1/10) у глави II ЛОКАЦИЈЕ И 
ОБЈЕКТИ - локација број 16 мења се и допуњује на следећи 
начин: 
 
Локација бр. 16  (3 локацијска места: 16а, 16б, 16ц) 
 
 статус: 1 постојећа локација и 2 нове локације 
 

- површина: до 25m², 
- место за постављање киосака: ул. Моше Пијаде, 

између зграда број 21а и 27а, на КП бр. 855/1 КО 
Бор 1, 

- делатност: трговина, дуван, штампа, мењачница, 
- облик основе: правоугаоник (с тим што објекти 

треба да буду међусобно повезани а не 
слободностојећи, јер на терену има расположивих 
9,0м за постављање 3 објекта), 

- материјали: алуминијум, ПВЦ, обојена браварија, 
стакло, пластика. 

 
II     СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
Овај План локација за постављање мањих 

монтажних објеката - киосака на јавним површинама у Бору, 
доставља се на спровођење Одељењу за урбанизам, 
грађевинске и комуналне послове које издаје одобрења за 
постављање мањих монтажних објеката на јавним 
површинама.  

 
III   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
План локација садржи текстуални и графички део. 

 
Текстуални део: 
I       Опште одредбе са изменом и допуном локација и 
објеката, 
II      Спровођење плана. 

 
Графички део: 
I         Прегледна карта локација, Р = 1:1000. 
 

Овај план ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Општине Бор“. 
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