
 

    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ БОР 

 

ГОДИНА:   III БРОЈ:  9 
24. ЈУЛ 

2009. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
 

60 
На основу члана 46. Закона о локалним изборима 

(''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 24. 
јула 2009. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата одборнику 

Скупштине општине Бор 
 
 
I 

 Утврђује се да је Александри Такач, одборнику 
Скупштине општине Бор, престао мандат одборника дана 
24. јула 2009. године, услед подношења оставке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Именована је дана 25.06.2009. године, поднела 
писмену оставку на функцију одборника, те је на основу 
члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07) одлучено као у 
диспозитиву. 
 Против овог решења може се изјавити жалба 
Окружном суду у Зајечару у року од 48 часова од дана 
доношења овог решења. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 02-44/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                  Драган Марковић с.р. 

 
 

 61                        
На основу члана 46. Закона о локалним изборима 

(“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 24. 
јула 2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата одборнику  

Скупштине општине Бор 
 

I 
 Утврђује се да је др Злати Марковић, одборнику 
Скупштине општине Бор, престао мандат одборника дана 
24. јула 2009. године, због поднете бланко оставке и 
Уговора. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Обзиром да је подносилац Изборне листе Српске 
радикалне странке поднео бланко оставку и Уговор из 
члана 47. став 1. Закона о локалним изборима (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07), одлучено је као у диспозитиву 
овог решења. 
 
 Против овог решења може се изјавити жалба 
Окружном суду у Зајечару у року од 48 часова од дана 
доношења овог решења. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 02-45/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  

62 
На основу члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општина'', бр.7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
јула 2009. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о потврђивању мандата нових одборника Скупштине 
општине Бор 

 
I 

 На основу Уверења Општинске изборне 
комисије потврђују се мандати нових одборника 
Скупштине општине Бор, који су додељени у складу са 
чланом 48. Закона о локалним изборима и то: 
 

1. Анђелки Голубовић, 
2. Зорици Шћопић, 
3. Срђану Марјановић и 
4. Владану Ранђеловић. 

 
II 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-46/2009- I 
У Бору, 24. јула 2009. године   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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63 
На основу члана 25. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник Републике Србије'' бр. 9/02, 87/02, 
61.05-др.закон, 66/05, 101/05-др.закон, 62/06-др.закон и 
85/06), и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'' бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 24. јуна 2009. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА  2009.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Бор за 
2009.годину(«Сл.лист општинe Бор», број 14/08), у члану 
1, став 1, алинеја 1 износ од «994.385.062» замењује се 
износом од «906.794.088».  
 У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од 
«965.646.622» замењује се износом од «878.055.648».  
 У истом члану, став 1, алинеја 4 износ од 
«4.500.000» замењује се износом од «23.000.000».  
 У истом члану, став 1, алинеја 5 износ од 
«35.738.440» замењује се износом од «54.238.440».  
 

Члан 2. 
 У члану 2 износ од «4.500.000» замењује се 
износом од «23.000.000». 
 

Члан 3. 
 У члану 4 износ од «15.000.000» замењује се 
износом од «18.121.069». 
 

Члан 4. 
 У члану 5 износ од «38.350.738» замењује се 
износом од «56.850.738». 
 

Члан 5. 
 У члану 6, ставу 1, у табели биланса прихода 
врше се следеће измене: 
 
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 од 
«740.613.662» замењује се износом «668.368.901». 
- за економску класификацију 711140-«Порез на приход 
од имовине ( приход од непокретности, на приход од 
пољопривреде и шумарства)», износ у колони 3 од 
«10.627.200» замењује се износом «5.702.400», а у оквиру 
економске класификације 711140-«Порез на приход од 
имовине ( приход од непокретности, на приход од 
пољопривреде и шумарства)», економска класификација 
711147-«Порез на земљиште» и износ у колони 3 од 
«4.924.800» брише се. 
- за економску класификацију 733151-« Текући трансфери 
од другог нивоа власти у корист нивоа општине-
доп.средства из буџета Републике » износ у колони 3 од 
«293.258.932» замењује се износом «224.167.958». 
- за економску класификацију 733154-«Текући наменски 
трансфери» износ у колони 3 од «0» замењује се износом 
«1.788.573». 
- економска класификација 714560-«Општинске накнаде», 
и износ у колони 3 од «17.560», економска класификација 
714562-«Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине» и износ у колони 3 од «1.000» и 
економска класификација 714564-«Накнада за 
постављање објеката, односно средстава за оглашавање и 
др. објеката» и износ у колони 3 од «16.560», брише се. 
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од 
«253.771.400» замењује се износом «238.425.187». 
- пре економске класификације 713120-«Порез на 
имовину» додају се економска класификација 711140-
«Порез на приход од имовине ( приход од непокретности, 
на приход од пољопривреде и шумарства)» са износом у 
колони 3 од «4.924.800», и економска класификација 

711147-«Порез на земљиште» са износом у колони 3 од 
«4.924.800». 
- после економске класификације 714550-«Боравишна 
такса» додају се економска класификација 714560-
«Општинске накнаде», и износ у колони 3 од «17.560», 
економска класификација 714562-«Посебна накнада за 
заштиту и унапређење животне средине» и износ у колони 
3 од «1.000» и економска класификација 714564-«Накнада 
за постављање објеката, односно средстава за оглашавање 
и др. објеката» и износ у колони 3 од «16.560». 
 - за економску класификацију 741530-«Накнада за 
коришћење простора и грађ.земљ.» износ у колони 3 од 
«145.483.200» замењује се износом «125.194.627». 
- за економску класификацију 741534-«Накнада за 
коришћење градског грађ.земљ.» износ у колони 3 од 
«144.000.000» замењује се износом «123.711.427». 
- за опис «Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине» износ у колони 3 од «7.000.000» замењује се 
износом «25.500.000». 
- за економску класификацију 911551-«Примања од 
задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист 
нивоа општине» износ у колони 3 од «4.500.000» замењује 
се износом «23.000.000». 
- за опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 
«1.001.385.062» замењује се износом «932.294.088». 

 
Члан 6. 

 У члану 7 врше се следеће измене: 
- за економску класификацију 410000-«Издаци за 
запослене» износ у колони 3 од «359.234.841» замењује се 
износом »331.174.683».  
- за економску класификацију 420000-«Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «258.756.697» замењује се 
износом »232.248.011».  
- за економску класификацију 450000-«Субвенције» износ 
у колони 3 од «58.850.000» замењује се износом 
»65.850.000».  
- за економску класификацију 460000-«Трансфери 
осталим нивоима власти» износ у колони 3 од 
«148.500.213» замењује се износом »132.054.547».  
- за економску класификацију 480000-«Остали издаци» 
износ у колони 3 од «3.840.960» замењује се износом 
»7.341.960».  
- за економску класификацију 499120-«Текућа резерва» 
износ у колони 3 «15.000.000» замењује се износом 
»18.121.069».  
- за економску класификацију 510000-«Основна средства» 
износ у колони 3 «108.655.972» замењује се износом 
»78.457.439».  
- за економску класификацију 610000-«Отплата главнице» 
износ у колони 3 «35.738.440» замењује се износом 
»54.238.440».  
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 

«1.001.385.062» замењује се износом «932.294.088». 
 

Члан 7. 
 У члану 8 врше се следеће измене: 
- за тачку из колоне 1 табеле «1.Примања без прихода од 
задуживања», износ из колоне 3 од «996.885.062» 
замењује се износом «909.294.088». 
- за тачку из колоне 2 табеле «2.Приходи од задуживања», 
износ из колоне 3 од «4.500.000» замењује се износом 
«23.000.000». 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 
«1.001.385.062» замењује се износом «932.294.088». 

 
Члан 8. 

 У члану 9 врше се следеће измене: 
- за тачку из колоне 1 табеле «1.Поједине издатке у износу 
од», износ из колоне 3 «946.018.683» замењује се износом 
«855.306.640». 
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- за тачку из колоне 3 табеле «3.Текућа буџетска резерва 
од», износ из колоне 3 «15.000.000» замењује се износом 
«18.121.069». 
- за тачку из колоне 4 табеле «4.Отплату кредита и камата 
у износу од», износ из колоне 3 «38.350.738» замењује се 
износом «56.850.738». 
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од 
«1.001.385.062» замењује се износом «932.294.088». 

 
Члан 9. 

 У члану 10 врше се следеће измене: 
- за економску класификацију 410-«Издаци за запослене» 
износ у колони 3 од «359.234.841» замењује се износом 
»331.174.683» а износ у колони 5 од «362.944.841» 
замењује се износом «334.884.683». 
- за економску класификацију 411-«Плате,накнаде и 
додаци за запослене» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«264.270.596» замењује се износом «239.697.529». 
- за економску класификацију 412-«Социјални 
доприноси(на терет послодавца)» износ у колони 3 и у 
колони 5 од «47.307.562» замењује се износом 
«43.224.471». 
- за економску класификацију 413-«Накнаде у 
натури(превоз радника)» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«160.000» замењује се износом «60.000». 
- за економску класификацију 414-«Социјална давања 
запосленима» износ у колони 3 од «3.341.800» замењује се 
износом »21.341.800» а износ у колони 5 од «7.051.800» 
замењује се износом «25.051.800». 
- за економску класификацију 415-«Накнада за превоз на 
посао и са посла» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«5.217.602» замењује се износом »5.333.602». 
- за економску класификацију 416-«Награде и други 
посебни расходи» износ у колони 3 и у колони 5 од 
«37.507.281» замењује се износом »20.087.281». 
- за економску класификацију 420-«Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «258.756.697» замењује се 
износом »232.248.011», а износ у колони 5 од 
«306.545.287» замењује се износом «280.036.601». 
- за економску класификацију 421-«Стални трошкови» 
износ у колони 3 од «53.294.634» замењује се износом 
»48.647.234», а износ у колони 5 од «61.610.960» замењује 
се износом «56.963.560». 
- за економску класификацију 422-«Трошкови за пословна 
путовања» износ у колони 3 од «3.072.396» замењује се 
износом »2.840.396», а износ у колони 5 од «3.702.936» 
замењује се износом «3.470.936». 
- за економску класификацију 423-«Опште услуге по 
уговору» износ у колони 3 од «37.158.862» замењује се 
износом »28.675.835», а износ у колони 5 од «45.666.658» 
замењује се износом «37.183.631». 
- за економску класификацију 4239-«Услуге по повереним 
комуналним пословима» износ у колони 3 и колони 5 од 
«61.000.000» замењује се износом »60.000.000».  
- за економску класификацију 424-«Специјализоване 
услуге» износ у колони 3 од «25.167.342» замењује се 
износом »30.457.533», а износ у колони 5 од «27.724.127» 
замењује се износом «33.014.318». 
- за економску класификацију 425-«Текуће поправке и 
одржавање» износ у колони 3 од «64.245.362» замењује се 
износом »47.575.362“, а износ у колони 5 од «67.857.182» 
замењује се износом «51.187.182». 
- за економску класификацију 426-«Материјали» износ у 
колони 3 од «13.218.101» замењује се износом 
»12.451.651“, а износ у колони 5 од «37.383.424» замењује 
се износом «36.616.974». 
- за економску класификацију 450-«Субвенције»,  износ у 
колони 3 и колони 5 од «58.850.000» замењује се износом 
»65.850.000»  
- за економску класификацију 4511-«Текуће субвенције 
нефинансијским предузећима и орг.«, износ у колони 3 и 

колони 5 од «58.850.000», замењује се износом 
„65.850.000“. 
- за економску класификацију 460-«Трансфери осталим 
нивоима и дотације непрофитним организацијама и 
удружењима»,  износ у колони 3 од «148.500.213» 
замењује се износом »132.054.547», а износ у колони 5 од 
„152.148.153“ замењује се износом „135.702.487“.  
-за економску класификацију 4631-«Трансфери осталим 
нивоима власти«, износ у колони 3 од «114.375.213», 
замењује се износом „104.732.793“, а износ у колони 5 од 
„117.940.713“ замењује се износом «108.298.293». 
-за економску класификацију 4651-«Остале текуће 
дотације непрофитним организацијама и удружењима«, 
износ у колони 3 од «34.125.000», замењује се износом 
„27.321.754“, а износ у колони 5 од „34.207.440“ замењује 
се износом «27.404.194». 
- за економску класификацију 480-«Остали издаци»,  
износ у колони 3 од «3.840.960» замењује се износом 
»7.341.960», а износ у колони 5 од „5.724.780“ замењује се 
износом «9.225.780». 
- за економску класификацију 482-«Порези, обавезне 
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом»,  
износ у колони 3 од «688.960» замењује се износом 
»738.960», а износ у колони 5 од „2.546.780“ замењује се 
износом «2.596.780». 
- за економску класификацију 483-«Новчане казне и 
пенали по решењима судова и суд.тела»,  износ у колони 3 
од «2.100.000» замењује се износом »5.551.000», а износ у 
колони 5 од „2.120.000“ замењује се износом «5.571.000». 
- за економску класификацију 510-«Основна средства» 
износ у колони 3 од «108.655.972» замењује се износом 
»78.457.439», а износ у колони 5 од «258.602.532» 
замењује се износом «228.403.999“. 
- за економску класификацију 511-«Издаци за 
нефинансијску имовину-зграде и грађевински објекти» 
износ у колони 3 од «81.200.000» замењује се износом 
»59.141.967» а износ у колони 5 од «213.240.440» 
замењује се износом «192.482.407». 
- за економску класификацију 5113-«Капитално 
одржавање зграда и објеката» износ у колони 3 од 
«4.213.112» замењује се износом »3.114.112» а износ у 
колони 5 од «17.734.112» замењује се износом 
«15.335.112». 
- за економску класификацију 5114-«Израда пројеката и 
просторних и урбанистичких планова» износ у колони 3 и 
колони 5 од «7.700.000» замењује се износом »6.700.000».  
- за економску класификацију 512-«Машине и опрема» 
износ у колони 3 од «13.851.860» замењује се износом 
»7.810.360», а износ у колони 5 од «17.996.980» замењује 
се износом «11.955.480». 
- за економску класификацију 610-«Отплата главнице»,  
износ у колони 3 и колони 5 од «35.738.440» замењује се 
износом »54.238.440»  
- за економску класификацију 611-«Отплата главнице 
домаћим кредиторима»,  износ у колони 3 и колони 5 од 
«35.738.440» замењује се износом »54.238.440»  
- за економску класификацију 499000-«Средства резерви» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «17.015.641» замењује се 
износом »20.136.710».  
- за економску класификацију 499120-«Текућа резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «15.000.000» замењује се 
износом »18.121.069».  
- За опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од 
«1.001.385.062» замењује се износом «932.294.088», а 
износ у колони 5 од «1.211.705.372» замењује се износом 
«1.142.614.398».  
 

Члан 10. 
 У члану 11, у ставу 1 износ од «1.001.385.062» 
замењује се износом од «932.294.088» за средства буџета. 
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 У истом ставу, у табели,  у Разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине и 
Општинско веће», за функцију 110-«Извршни и 
законодавни органи, фискални и спољни послови», врше 
се следеће измене: 
- на позицији број 1 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «10.071.112» замењује се износом 
«8.093.910». 
- на позицији број 2 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «1.802.736» замењује се износом 
«1.764.689». 
- на позицији број 5 и економској класификацији 416-
„Награде и остали посебни расходи – накнаде 
одборницима и члановима комисије“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «1.080.000» замењује се износом «1.640.000». 
- на позицији број 7 и економској класификацији 421-
„Стални трошкови“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«704.500» замењује се износом «904.500». 
-на позицији број 8 и економској класификацији 422-
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6  и  у 
колони 8  од «1.050.000» замењује се износом од 
«850.000» . 
-на  позицији број 9 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и  у колони 8 
од «13.540.000» замењује се износом од «9.540.000» . 
-на позицији број 10 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 и  у колони 8 
од «3.200.000» замењује се износом од «2.200.000» . 
- на позицији број 12 и економској класификацији 426-
„Материјали“ износ у колони 6 и колони 8 од «3.520.000» 
замењује се износом «3.020.000». 
- на позицији број 15 и економској класификацији 483-
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела», износ у колони 6 и у колони 8 од «1.500.000» 
замењује се износом «3.500.000». 
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120-
„Текућа резерва“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«15.000.000» замењује се износом «18.121.069». 
- на позицији број 20 и економској класификацији 512-
„Машине и опрема“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«2.300.000» замењује се износом «800.000». 
-Укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од 
«58.737.989» замењује се износом «55.403.809». 
- на позицији број 22 и економској класификацији 4511-
„Субвенције јавном линијском саобраћају“ износ у колони 
6 и колони 8 од «17.000.000» замењује се износом 
«29.000.000». 
- на позицији број 23 и економској класификацији 4511-
„Субвенције јавним предузећима“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «3.000.000» замењује се износом «1.000.000». 
- на позицији број 24 и економској класификацији 4511-
„Субвенције-средства за подстицање развоја 
пољпоривреде, туризма и других делатности“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «4.000.000» замењује се износом 
«3.000.000». 
- на позицији број 25 и економској класификацији 511-
„Издаци за нефинансијску имовину-зграде и грађевински 
објекти“ износ у колони 6 и колони 8 од «3.000.000» 
замењује се износом «500.000». 
-Укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од 
«28.000.000» замењује се износом «34.500.000». 
- на позицији број 27 и економској класификацији 423-„ 
Услуге превоза ученика основних школа и смештај у 
специјалне школе са интернатом“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «10.000.000» замењује се износом 
«5.000.000». 
-Укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од 
«10.000.000» замењује се износом «5.000.000». 
 

- на позицији број 32 и економској класификацији 611-
„Отплата главнице домаћим кредиторима“ износ у колони 
6 и колони 8 од «35.738.440» замењује се износом 
«54.238.440». 
-Укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од 
«38.320.738» замењује се износом «56.820.738». 
- на позицији број 33 и економској класификацији 4239-„ 
Услуге одржавања чистоће у граду и насељима у општини 
Бор“ износ у колони 6 и колони 8 од «35.000.000» 
замењује се износом «34.500.000». 
- на позицији број 34 и економској класификацији 4239-„ 
Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и 
рекреационих површина и поправка реквизита“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «15.000.000» замењује се износом 
«14.500.000». 
- на позицији број 37 и економској класификацији 512-
„Набавка опреме за обављање делатности од јавног 
значаја“ износ у колони 6 и колони 8 од «1.500.000» 
замењује се износом «500.000». 
-Укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од 
«62.500.000» замењује се износом «60.500.000». 
-Укупан износ за главу 1.2. у колони 6 и у колони 8 од 
«62.500.000» замењује се износом од «60.500.000». 
-Укупан износ за Раздео 1 у колони 6  и у колони 8 од 
«203.858.727» замењује се износом «218.524.547». 

 
У Разделу 2 - «Општинско јавно 

правобранилаштво», за функцију 330-«Судови» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 38 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «1.664.323» замењује се износом 
«2.000.336». 
- на позицији број 39 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «297.912» замењује се износом 
«358.060». 
- на позицији број 44 и економској класификацији 422-
«Трошкови за службена путовања», износ у колони 6 и у 
колони 8 од «17.000» замењује се износом «67.000». 
-Укупан износ за функцију 330 у колони 6 и колони 8 од 
«2.721.314» замењује се износом «3.167.475». 
-Укупан износ за Раздео 2 у колони 6 и колони 8 од 
«2.721.314» замењује се износом «3.167.475». 

 
У Разделу 3-«Општинска управа Бор», за 

функцију 130-«Опште јавне услуге» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 50 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «84.559.186» замењује се износом 
«79.813.041». 
- на позицији број 51 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «15.136.094» замењује се износом 
«14.286.495». 
- на позицији број 52 и економској класификацији 413-
«Накнаде у натури», износ у колони 6 и у колони 8 од 
«130.000» замењује се износом «30.000». 
- на позицији број 53 и економској класификацији 414-« 
Отпремнине и друга социјална давања запосленима », 
износ у колони 6 и у колони 8 од «1.200.000» замењује се 
износом «18.200.000». 
- на позицији број 54 и економској класификацији 415-« 
Накнаде за превоз на посао и са посла », износ у колони 6 
и у колони 8 од «1.890.000» замењује се износом 
«1.790.000». 
- на позицији број 55 и економској класификацији 416-
„Награде и остали посебни расходи“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «29.400.000» замењује се износом 
«12.400.000». 
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- на позицији број 58 и економској класификацији 422-
«Трошкови за пословна путовања», износ у колони 6 и у 
колони 8 од «695.000» замењује се износом «795.000». 
- на позицији број 61 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 6 и у 
колони 8 од «1.970.000» замењује се износом «1.770.000». 
- на позицији број 62 и економској класификацији 426-
„Материјали“ износ у колони 6 и колони 8 од «3.640.000» 
замењује се износом «3.188.000». 
- на позицији број 65 и економској класификацији 483-
„Новчане казне и пенали по решењу судова“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «150.000» замењује се износом 
«1.000». 
- на позицији број 67 и економској класификацији 5113-
„Капитално одржавање зграда и објеката“ износ у колони 
6 и колони 8 од «100.000» замењује се износом «1.000». 
- на позицији број 69 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема», износ у колони 6 и у колони 8 од 
«3.500.000» замењује се износом «2.000.000». 
-Укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од 
«154.825.908» замењује се износом «146.730.164». 

 
У истом разделу, глави 3.1.»Установе у 

делатности културе“, за функцију 820-«Услуге културе» 
врше се следеће измене: 
- на позицији број 71 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «45.267.116» замењује се износом 
«38.397.741». 
- на позицији број 72 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «8.102.968» замењује се износом 
«6.873.236». 
- на позицији број 75 и економској класификацији 416-« 
Награде и остали посебни расходи », износ у колони 6 и 
колони 8 од «1.360.957» замењује се износом «680.957».  
- на позицији број 76 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови», износ у колони 6 од «3.838.300» 
замењује се износом «3.738.300», а у колони 8 износ од 
«3.893.300» замењује се износом «3.793.300». 
- на позицији број 78 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору», износ у колони 6 од 
«4.598.200» замењује се износом «4.198.200», а у колони 8 
износ од «4.863.200» замењује се износом «4.463.200». 
- на позицији број 79 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге», износ у колони 6 од 
«5.856.000» замењује се износом «5.756.000», а у колони 8 
износ од «6.331.000» замењује се износом «6.231.000». 
- на позицији број 80 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 6 од 
«519.600» замењује се износом «419.600», а у колони 8 
износ од «559.600» замењује се износом «459.600». 
- на позицији број 81 и економској класификацији 426-
«Материјали», износ у колони 6 од «1.275.500» и у колони 
8 износ од «1.360.500» не мења се збирно за све установе 
културе, али појединачно по установама има измена. 
- на позицији број 83 и економској класификацији 482-
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од другог 
нивоа власти», износ у колони 6 од «58.000» замењује се 
износом «108.000», а у колони 8 износ од «68.000» 
замењује се износом «118.000». 
- на позицији број 84 и економској класификацији 483-
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела», износ у колони 6 и у колони 8 од «0» замењује се 
износом «100.000». 
- на позицији број 85 и економској класификацији 5113-
«Капитално одржавање зграда и објеката», износ у колони 
6 и у колони 8 од «963.112» замењује се износом 
«663.112». 
- на позицији број 86 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема», износ у колони 6 од «2.131.000» 

замењује се износом «1.231.000», а у колони 8 износ од 
«2.261.000» замењује се износом «1.361.000». 
- Укупан износ за функцију 820 у колони 6 од 
«77.109.453» замењује се износом «66.580.346» а износ у 
колони 8 од «78.648.453» замењује се износом 
«68.119.346». 
- Укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «77.109.453» 
замењује се износом «66.580.346» а износ у колони 8 од 
«78.648.453» замењује се износом «68.119.346». 
 

У истом разделу, глави 3.2.»Друштвена брига о 
деци-Установа за децу “БАМБИ“, за функцију 040-
«Породица и деца» врше се следеће измене: 
- на позицији број 88 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «73.270.112» замењује се износом 
«66.755.963». 
- на позицији број 89 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «13.115.352» замењује се износом 
«11.952.033». 
- на позицији број 91 и економској класификацији 414-« 
Социјална давања запосленима-накнаде », износ у колони 
6 од «600.000» замењује се износом «1.600.000», а износ у 
колони 8 од „4.230.000“ замењује се износом «5.230.000». 
- на позицији број 92 и економској класификацији 415-« 
Накнаде за превоз на посао и са посла », износ у колони 6 
и у колони 8 од «1.200.000» замењује се износом 
«1.416.000». 
- на позицији број 98 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање“ износ у колони 6 од 
«10.500.000» замењује се износом «2.500.000» а износ у 
колони 8 од „12.196.000“ замењује се износом 
«4.196.000». 
- на позицији број 105 мења се економска класификација 
из «511» у «5113» - 425-«Текуће поправке и одржавање“  
и износ у колони 6 од «1.800.000» замењује се износом 
«800.000» а износ у колони 8 од „2.050.000“ замењује се 
износом «1.050.000». 
- на позицији број 106 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема“ износ у колони 6 од «1.050.000» 
замењује се износом «550.000» а износ у колони 8 од 
„1.700.000“ замењује се износом «1.200.000». 
- Укупан износ за функцију 040 у колони 6 од 
«109.529.395» замењује се износом «93.567.927» а износ у 
колони 8 од «148.545.395» замењује се износом 
«132.583.927». 
- Укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «109.529.395» 
замењује се износом «93.567.927» а износ у колони 8 од 
«148.545.395» замењује се износом «132.583.927». 
 

У истом разделу, глави 3.3.»Комунална 
делатност-ЈП Дирекција за изградњу Бора», за функцију 
620-«Развој заједнице» врше се следеће измене: 
- на позицији број 107 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «16.317.482» замењује се износом 
«15.150.907». 
- на позицији број 108 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «2.920.834» замењује се износом 
«2.712.018». 
- на позицији број 111 и економској класификацији 416-« 
Награде и остали посебни расходи », износ у колони 6 и 
колони 8 од «473.200» замењује се износом «173.200».  
- на позицији број 114 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору», износ у колони 6 од 
«500.000» замењује се износом «400.000», а у колони 8 
износ од «510.000» замењује се износом «410.000». 
- на позицији број 119 и економској класификацији 483-
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
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тела», износ у колони 6 и у колони 8 од «450.000» 
замењује се износом «1.950.000». 
- на позицији број 121 и економској класификацији 511-
«Уређивање грађевинског земљишта-уређење локација», 
износ у колони 6 и у колони 8 од «5.000.000» замењује се 
износом «3.000.000». 
- на позицији број 123 и економској класификацији 511-
«Капитално одржавање и изградња путне мреже 
општине», износ у колони 6 и у колони 8 од «30.000.000» 
замењује се износом «18.041.967». 
-  на позицији број 124 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање путне мреже општине» 
износ у колони 6 и у колони 8 од «35.000.000» замењује се 
износом «25.000.000». 
-  на позицији број 125 и економској класификацији 511-
«Капитално одржавање и изградња осталих комуналних 
објеката» износ у колони 6 и у колони 8 од «35.000.000» 
замењује се износом «25.000.000». 
-  на позицији број 126 и економској класификацији 425-« 
Текуће поправке и одржавање осталих комуналних 
објеката» износ у колони 6 и у колони 8 од «11.000.000» 
замењује се износом «13.000.000». 
-  на позицији број 128 и економској класификацији 5114-
« Услуге пројектовања и израде планова» износ у колони 
6 и у колони 8 од «6.600.000» замењује се износом 
«5.600.000». 
- Укупан износ за функцију 620 у колони 6 од 
«166.158.311» замењује се износом «132.924.887» а износ 
у колони 8 од «166.338.311» замењује се износом 
«133.104.887». 
- Укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «166.158.311» 
замењује се износом «132.924.887» а износ у колони 8 од 
«166.338.311» замењује се износом «133.104.887». 
 

У истом разделу, глави 3.4.»Месне заједнице», за 
функцију 160-«Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту» врше се следеће измене: 
- на позицији број 129 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови“ износ у колони 6 од «4.152.180» 
замењује се износом «4.452.180» а износ у колони 8 од 
„4.528.126“ замењује се износом «4.828.126». 
- на позицији број 131 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору», износ у колони 6 од 
«398.070» замењује се износом «404.570», а у колони 8 
износ од «1.056.857» замењује се износом «1.063.357». 
- на позицији број 133 и економској класификацији 425-
«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 6 од 
«3.328.562» замењује се износом «3.458.562», а у колони 8 
износ од «4.699.382» замењује се износом «4.829.382». 
-  на позицији број 139 и економској класификацији 511-
«Изградња пројекта и пројектно планирање» износ у 
колони 6 од «1.500.000» замењује се износом «700.000», а 
у колони 8 износ од «97.445.440» замењује се износом 
«96.645.440». 
-  на позицији број 140 и економској класификацији 5113-
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у колони 
6 од «3.150.000» замењује се износом «1.150.000», а у 
колони 8 износ од «16.671.000» замењује се износом 
«14.671.000». 
-  на позицији број 141 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «1.372.090» 
замењује се износом «1.335.590», а у колони 8 износ од 
«1.587.090» замењује се износом «1.550.590». 
- Укупан износ за функцију 160 у колони 6 од 
«15.743.830» замењује се износом «13.343.830» а износ у 
колони 8 од «128.993.743» замењује се износом 
«126.593.743». 
- Укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «15.743.830» 
замењује се износом «13.343.830» а износ у колони 8 од 
«128.993.743» замењује се износом «126.593.743». 
 

У истом разделу, глави 3.5.»Туристичка 
организација», за функцију 473-«Туризам» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 142 и економској класификацији 411-
„Плате, накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 
и колони 8 од «2.183.980» замењује се износом 
«1.924.560». 
- на позицији број 143 и економској класификацији 412-
„Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «390.951» замењује се износом 
«344.508». 
- на позицији број 147 и економској класификацији 421-
«Стални трошкови“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«476.000» замењује се износом «357.000».  
- на позицији број 149 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору», износ у колони 6 и колони 8 
од «925.000» замењује се износом «1.075.000». 
- на позицији број 150 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге», износ у колони 6 и колони 8 од 
«410.000» замењује се износом «310.000». 
- на позицији број 156 и економској класификацији 511-
«Изградња објекта и пројектно планирање», износ у 
колони 6 и колони 8 од «1.150.000» замењује се износом 
«3.150.000». 
-  на позицији број 157 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од 
«229.770» замењује се износом «129.770», 
- Укупан износ за функцију 473 у колони 6 и у колони 8 
од «6.492.546» замењује се износом «8.017.683». 
- Укупан износ за главу 3.5. у колони 6 и у колони 8 од 
«6.492.546» замењује се износом «8.017.683». 
 

У истом разделу, глави 3.6.»Јавна установа 
Спортски центар Бор», за функцију 810-«Услуге 
рекреације и спорта» врше се следеће измене: 
- на позицији 159 и економсој класификацији 411-„Плате, 
накнаде и додаци за запослене“ износ у колони 6 и колони 
8 од «30.937.285» замењује се износом «27.561.071». 
- на позицији 160 и економској класификацији 412-„ 
Социјални доприноси ( на терет послодавца“ износ у 
колони 6 и колони 8 од «5.540.715» замењује се износом 
«4.933.432». 
- на позицији 165 и економској класификацији 421-„ 
Стални трошкови“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«11.236.000» замењује се износом «6.236.000». 
- на позицији 166 и економској класификацији 422-„ 
Трошкови за пословна путовања“ износ у колони 6 и 
колони 8 од «500.000» замењује се износом «300.000». 
- на позицији 167 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору“ износ у колони 6 од 
«1.000.000» замењује се износом «300.000», а у колони 8 
износ од «2.123.600» замењује се износом «1.423.600». 
- на позицији 168 и економској класификацији 424-„ 
Специјализоване услуге“ износ у колони 6 и колони 8 од 
«11.000.000» замењује се износом «17.440.891». 
- на позиција 169 и економској класификацији 425-„ 
Текуће поправке и одржавање“ износ у колони 6 од 
«1.300.000» замењује се износом «800.000», а у колони 8 
износ од «1.450.000» замењује се износом «950.000». 
- на позиција 174 мења се економска класификација из 
«511» у «5113» -„ Капитално одржавање зграда и 
објеката“ и износ у колони 6 и колони 8 од «1.000.000» 
замењује се износом «500.000». 
- на позиција 175 и економској класификацији 512- мења 
се назив из „ Материјали“ у  „ Машине и опрема“ износ у 
колони 6 од «1.000.000» замењује се износом «500.000», а 
у колони 8 износ од «1.623.600» замењује се износом 
«1.123.600». 
- Укупан износ за функцију 810 у колони 6 од 
«65.309.402» замењује се износом «60.366.796», а у 
колони 8 износ од «70.748.762» замењује се износом 
«65.806.156». 
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- Укупан износ за главу 3.6. у колони 6 од «65.309.402» 
замењује се износом «60.366.796», а у колони 8 износ од 
«70.748.762» замењује се износом «65.806.156». 
 

У истом разделу, глави 3.7.»Фонд за 
противпожарну заштиту», за функцију 320-«Услуге 
противпожарне заштите» врше се следеће измене: 
- на позицији број 181 и економској класификацији 426-
„Материјали“ износ у колони 6 и колони 8 од «32.000» 
замењује се износом «52.000». 
-  на позицији број 183 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од 
«440.000» замењује се износом «420.000», 
- Укупан износ за функцију 320 у колони 6 од «543.200» и 
колони 8 од «551.700» остаје исти. 
- Укупан износ за главу 3.7. у колони 6 од «543.200» и 
колони 8 од «551.700» остаје исти. 
-Укупан износ за Раздео 3 у колони 6 од «595.712.045» 
замењује се износом «522.074.833», а  износ у колони 8 од 
«755.144.818» замењује се износом «681.507.606». 
 
 У Разделу 4-«Основно образовање», за функцију 
912-« Основно образовање», врше се следеће измене: 
- на позицији број 184 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 414-«Социјална давања 
запосленима-накнаде», износ у колони 6 и колони 8 од 
«300.000» замењује се износом од «200.000».  
- на позицији број 185 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 415-«Накнаде за превоз са 
посла и на посао», износ у колони 6 и колони 8 од 
«500.000» замењује се износом од «700.000».  
- на позицији број 186 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 416-«Награде и остали посебни 
расходи», износ у колони 6 и колони 8 од «2.215.009» 
замењује се износом од «10.000».  
- на позицији број 188 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 422-«Трошкови за службена 
путовања», износ у колони 6 од «2.103.360» замењује се 
износом од «2.153.360», а износ у колони 8 од «2.223.360» 
замењује се износом «2.273.360». 
- на позицији број 189 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 423-«Опште услуге по 
уговору», износ у колони 6 од «3.986.350» замењује се 
износом од «3.926.350», а износ у колони 8 од «7.159.350» 
замењује се износом «7.099.350». 
- на позицији број 191 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 425-«Текуће поправке и 
одржавање», износ у колони 6 и колони 8 од «4.049.980» 
замењује се износом од «3.299.980».  
- на позицији број 192 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 426-«Материјали», износ у 
колони 6 од «4.413.322» замењује се износом од 
«3.913.322», а износ у колони 8 од «4.440.322» замењује се 
износом «3.940.322». 
- на позицији број 194 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 511-«Капитално одржавање 
објеката и пројектно планирање», износ у колони 6 и 
колони 8 од «10.000.000» замењује се износом од 
«6.000.000».  
- на позицији број 195 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 512-«Машине и опрема», износ 
у колони 6 од «1.843.830» замењује се износом од 

«1.743.830», а износ у колони 8 од «1.883.830» замењује се 
износом «1.783.830». 
-Укупан износ за функцију 912 у колони 6 од «69.960.107» 
замењује се износом »62.495.098», а износ у колони 8 од 
«73.395.107» замењује се износом »65.930.098».  
-Укупан износ за Раздео 4 у колони 6 од «69.960.107» 
замењује се износом »62.495.098», а износ у колони 8 од 
«73.395.107» замењује се износом »65.930.098».  
 
  У Разделу 5-«Средње образовање», за функцију 
920-«Средње образовање», врше се следеће измене:  
- на позицији број 196 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 414-«Социјална давања 
запосленима-накнаде», износ у колони 6 и колони 8 од 
«300.000» замењује се износом од «200.000».  
- на позицији број 198 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 416-«Награде и остали посебни 
расходи», износ у колони 6 и колони 8 од «1.081.411» 
замењује се износом од «4.000».  
- на позицији број 201 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 423-«Опште услуге по 
уговору», износ у колони 6 од «1.327.800» замењује се 
износом од «1.227.800», а износ у колони 8 од «1.341.800» 
замењује се износом «1.241.800». 
- на позицији број 203 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 425-«Текуће поправке и 
одржавање», износ у колони 6 и колони 8 од «1.285.600» 
замењује се износом од «1.585.600».  
- на позицији број 204 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 426-«Материјали», износ у 
колони 6 од «1.881.050» замењује се износом од 
«1.731.050», а износ у колони 8 од «1.930.550» замењује се 
износом «1.780.550». 
- на позицији број 205 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 511-«Капитално одржавање 
објеката и пројектно планирање», износ у колони 6 и 
колони 8 од «4.000.000» замењује се износом од 
«3.000.000».  
- на позицији број 206 и економској класификацији 4631-
„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за 
економску класификацију 512-«Машине и опрема», износ 
у колони 6 и колони 8 од «272.200» замењује се износом 
од «222.200». 
-Укупан износ за функцију 920 у колони 6 од «34.233.611» 
замењује се износом »32.056.200», а износ у колони 8 од 
«34.364.111» замењује се износом »32.186.700».  
-Укупан износ за Раздео 5 у колони 6 од «34.233.611» 
замењује се износом »32.056.200», а износ у колони 8 од 
«34.364.111» замењује се износом »32.186.700».  
 

У Разделу 8-«Физичка култура-спортске 
организације-за реализацију спортских манифестација и 
масовни спорт», за функцију 810-«Услуге рекреације и 
спорта», врше се следеће измене: 
-на позиција број 227  за економску класификацију 4651-
«Дотације спортским и омладинским организацијама за 
реализацију спортских манифестација и масовни спорт», 
износ у колони 6 и колони 8 од «20.000.000» замењује се 
износом од «18.000.000». 
-Укупан износ за функцију 810 у колони 6 и у колони 8 од 
„20.000.000“ замењује се износом «18.000.000». 
-Укупан износ за Раздео 8 у колони 6 и у колони 8 од 
„20.000.000“ замењује се износом «18.000.000». 
 

У Разделу 9-«ЈП ШРИФ БОР», за функцију 830-
«Услуге емитовања и издаваштва»,  на позицији број 228 
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и економској класификацији 4511-„Текуће субвенције 
јавним неф.пред.и орг. “ износ у колони 6 и колони 8 од 
«20.000.000» замењује се износом од «18.000.000».  
-Укупан износ за функцију 830 у колони 6 и колони 8 од 
«20.000.000» замењује се износом »18.000.000». 
-Укупан износ за Раздео 9 у колони 6 и колони 8 од 
«20.000.000» замењује се износом »18.000.000».  
 

У Разделу 11-«Невладине и друштвене 
организације и удружења», за функцију 160-«Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту», врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 231 за економску класификацију 4651-
»Дотације осталим непрофитним институцијама-
невладине и др.организације по захтевима», износ у 
колони 6 и у колони 8 од „6.220.000“ замењује се износом 
„3.220.000“.. 
- Укупан износ за функцију 160 у колони 6 и колони 8 од 
«6.520.000» замењује се износом »3.520.000». 
- Укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од 
«6.520.000» замењује се износом »3.520.000». 

 
У разделу 17-«Пројекат“Сви имамо основно 

образовање и Корак до посла“» , функција 090-«Социјална 
заштита некласификована на другом месту», врши се 
распоред средстава  на следећи начин: 
-на позицији број 262 и економској класификацији 421-
„Стални трошкови»,у колони 6 и колони 8 износ од 
«10.000» замењује се износом од «18.000.  
-на позицији број 263 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору»,у колони 6 износ од «42.500» 
замењује се износом од «134.500, и износ у колони 8 од 
«808.500» замењује се износом «134.500». 
-на позицији број 264 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге» у колони 6 износ од «51.742» 
замењује се износом од «106.742, и износ у колони 8 од 
«385.742» замењује се износом од «440.742. 
-на позицији број 265 и економској класификацији 426-
«Материјали» у колони 6 и колони 8 износ од «10.758» 
замењује се износом од «20.758. 
-Укупан износ за функцију 090 у колони 6 од «115.000» 
замењује се износом »280.000», а износ у колони 8 од 
«1.215.000» замењује се износом »1.380.000».  
-Укупан износ за Раздео 17 у колони 6 од «115.000» 
замењује се износом »280.000», а износ у колони 8 од 
«1.215.000» замењује се износом »1.380.000».  
.  

У Разделу 18-«Пројекат“Реконструкције Дворца 
Кнеза Александра Карађорћевића“» , функција 820-
«Услуге културе», врше се  следеће измене: 
-на позицији број 271 и економској класификацији 511-
«Издаци за нефинансијску имовину -зграде и грађевински 
објекти» у колони 6 износ од «2.750.000» замењује се 
износом од «8.750.000, а износ у колони 8 од «20.595.000» 
замењује се износом «26.595.000». 
-Укупан износ за функцију 820 у колони 6 од »3.532.000» 
замењује се износом »9.532.000» а у  колони 8 од 
«27.966.287» замењује се износом »33.966.287». 
-Укупан износ за Раздео 18 у колони 6 од »3.532.000» 
замењује се износом »9.532.000» а у  колони 8 од 
«27.966.287» замењује се износом »33.966.287». 
 

У Разделу 19-«Стратегија социјалне политике» , 
функција 090-«Социјална заштита некласификована на 
другом месту», врше се  следеће измене: 
- на позицији број 273  и економској класификацији 421-
«Стални трошкови» износ у колони 6 и  у колони 8 од 
«18.000» замењује се износом од «91.600». 
-на позицији број 274 и економској класификацији 422-
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6  и  у 
колони 8  од «54.196» замењује се износом од «72.196» . 

-на  позицији број 275 и економској класификацији 423-
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и  у колони 8 
од «720.092» замењује се износом од «2.236.065» . 
-на позицији број 278 и економској класификацији 426-
«Материјали» износ у колони 6 и  у колони 8  од «19.425» 
замењује се износом од «185.425». 
-на позицији број 279 и економској класификацији 512-
«Машине и опрема» износ у колони 6 и  у колони 8 од 
«129.000» замењује се износом од «144.000» . 
-на позицији 280 и економској класификацији 4651-
«Дотације за реализацију пројекта реформе социјалне 
политике» износ у колони 6 и у колони 8 од «2.000.000» 
замењује се износом од «2.696.754»  . 
-Укупан износ за функцију 090 у колони 6 и у колони 8 од 
«3.187.113» замењује се износом од «5.672.440». 
-Укупан износ за Раздео 19 у колони и у колони 8 од 
«3.187.113» замењује се износом од «5.672.440». 
 

У Разделу 20-«Стамбена стратегија општине Бор 
за 2008/2012 годину и стратегија општине Бор за 
збрињавање избеглих и интерно расељених лица», мења 
назив у -«Стратегија општине Бор за збрињавање 
избеглих и интерно расељених лица», функција 090-
«Социјална заштита некласификована на другом месту», 
врше се  следеће измене: 
-на позицији 281 и економској класификацији 4651-
«Дотације за стратегију општине Бор за збрињавање 
избеглих и интерно расељених лица » износ у колони 6 и у 
колони 8 од «5.000.000» замењује се износом од 
«2.500.000». 
-Укупан износ за функцију 090 у колони 6 и у колони 8 од 
«5.000.000» замењује се износом од «2.500.000». 
-Укупан износ за Раздео 20 у колони 6 и у колони 8 од 
«5.000.000» замењује се износом од «2.500.000». 

 
У разделу 21-«Пројекат“Предшколско 

образовање Рома“» , функција 040-«Породица и деца», 
врши се распоред средстава  на следећи начин: 
-на позицији број 282 и економској класификацији 421-
„Стални трошкови»,у колони 6 износ од «10.000» 
замењује се износом од «0, и износ у колони 8 од «33.750» 
замењује се износом од «23.750. 
-на позицији број 284 и економској класификацији 423-
„Опште услуге по уговору»,у колони 6 износ од «47.500» 
замењује се износом од «0, и износ у колони 8 од 
«1.767.500» замењује се износом «1.720.000». 
-на позицији број 285 и економској класификацији 424-
«Специјализоване услуге» у колони 6 и колони 8 износ од 
«5.700» замењује се износом од «0 
-на позицији број 287 и економској класификацији 426-
«Материјали» у колони 6 износ од «10.450» замењује се 
износом од «0. и у колони 8 од «317.450» замењује се 
износом од «307.000. 
-Укупан износ за функцију 040 у колони 6 од «73.650» 
замењује се износом »0», а износ у колони 8 од 
«2.219.400» замењује се износом »2.145.750».  
-Укупан износ за Раздео 21 у колони 6 од «73.650» 
замењује се износом »0», а износ у колони 8 од 
«2.219.400» замењује се износом »2.145.750».  
-За опис из колоне 5 «Укупно буџет»  износ у колони 6 од 
«1.001.385.062» замењује се износом «932.294.088»,  а 
износ у колони 8 од «1.211.705.372» замењује се износом 
«1.142.614.398». 

 
Члан 11. 

 Члан 35. Одлуке о буџету општине Бор за 2009. 
годину, мења се и гласи: 
 

«Члан 35 
Позиција 53 Раздела 3., економска 

класификација 414 – Отпремнине и друга социјална 
давања запосленима, намењена је за извршење расхода за 
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исплату отпремнина запослених и исплату солидарне 
помоћи у процентном износу који ће бити регулисан 
посебно донетом Одлуком». 
 

Члан 12. 
После члана 38 додају се нови чланови 38а. и 

38б. који гласе: 
«Члан 38а. 

Остварени суфицит из Одлуке о завршном 
рачуну буџета општине Боз за 2008. годину у износу од 
546.376 динара, распоређује се за покриће текућих 
расхода у 2009. години». 

«Члан 38б. 
 Расходи за плате запослених у јавним 
предузећима чија се плата финансира из буџета општине 
Бор, биће извршавани тако што плата запослених у јавним 
предузећима не може бити већа од плате запослених у 
Општинској управи Бор, за чију реализацију се задужује 
одељење за финансије Општинске управе Бор». 

 
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а 
примењиваће се на фискалну 2009.годину. 

 
Број: 400- 24 /2009-I 
У Бору, 24. јуна 2009. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                  Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 1., 8. и 9. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (“Службени 
гласник РС Србије”, бр.34/01) и члана 43. Статута 
општине Бор (“Службени лист општине Бор'', бр.7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
јула 2009. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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 општина'', бр. 
11/04, 5/05, 19/06, 25/06 и 15/07 и ''Службени лист 
општине Бор'', бр. 1/08 и 5/09), члан 4. мења се и гласи: 
 

''Члан 4. 
Коефицијент изражава сложеност послова, 

одговорност, услове рада и стручну спрему. 
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за 

исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег 
одмора. 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица 
које бира Скупштина износе: 

-  7,74 за председника општине Бор;  
      

-  5,40 за заменика председника општине Бор;
          

-  5,40 за председника Скупштине општине; 
      

- 3,82 за заменика председника Скупштине 
општине Бор;        

-  3,76 за члана Општинског већа општине Бор. 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица 

које поставља Скупштина износе: 
- 14,85 за секретара Скупштине општине Бор и 

Општинског јавног правобраниоца;   
- 14,00 за заменика Општинског јавног 

правобраниоца. 
Коефицијенти за лица које поставља Скупштина 

увећавају се за 20% осим за заменика Општинског јавног 
правобраниоца коме се коефицијент увећава за 15%. 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица 
које поставља Општинско веће и председник Општине 
износе: 

- 14,85 за начелника Општинске управе Бор; 
   

- 14,56 за помоћника председника Општине. 
Коефицијент за лице које поставља Општинско 

веће увећава се за 30%. 
Заменик председника Скупштине општине Бор 

није на сталном раду у органима општине Бор. 
                                
  Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а 
примењиваће се почев од обрачуна плате за месец јун 
2009. године. 

 
Број: 120-12/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године                   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић 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 дана 24. јула 2009. 
године донела је  

 
 
 

О Д Л У К У 
О ИСПЛАТИ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

Свим запосленим у Општинској управи Бор  
исплаћује се солидарна месечна помоћ у висини од 30% 
нето плате запосленог због погоршања социјално-
економског положаја.  

Члан 2. 
 За реализацију ове одлуке задужује се Одељење 
за финансије Општинске управе Бор. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор", а 
примењује се почев од исплате за месец мај 2009. године.  

 
Број: 120-13/2009- I 
У Бору, 24. јула 2009. године    
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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66 
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Слжбени гласник РС", бр. 129/07) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'' 
бр.07/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
24. јула 2009. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о организацији Општинске управе 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', број 13/08 и 
14/08) у члану 7. став 3.  после речи: ''одсек'', реч: '' 
(кабинет) '' брише се. 

 
Члан 2. 

 У члану 15. после речи ''аката'', речи: ''односно 
послови кабинета Председника Општине'' бришу се. 
 

Члан 3. 
У члану 16. после речи ''област'', речи: ''праћења 

рада јавних предузећа и саобраћај, пољопривреде и 
запошљавања'', замењују се речима: ''праћења рада јавних 
предузећа и установа, руралног развоја и заштите животне 
средине и пројеката''. 
 

Члан 4. 
 У члану 16б. речи:''(најмање ВШС)'' бришу се.  

 
Члан 5. 

 У члану 21. после речи ''групе'', реч: 
''(канцеларија)'' брише се. 
 

Члан 6. 
У члану 24. ставу 1. и 2. после речи ''одсека'', реч: 

''(кабинета)'' брише се. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
Број:021-6/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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 На основу члана 1. Закона о јавном 
правобранилаштву (''Службени гласник РС'', бр. 43/91) и 
члана 43. и 107. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр.7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 24. јула 2009. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, 
ДЕЛОКРУГУ И РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
   

Члан 1. 
У Одлуци о организацији, делокругу и раду 

Општинског јавног правобранилаштва ("Службени лист 
општине Бор", бр. 13/08) у члану 17. став 2. брише се. 
 

Члан 2. 
 У члану 21. бројеви: ''13 и 14'', замењују се 
бројевима: ''14 и 15''. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 

Број: 021-7/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 34. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 24. јула 2009. годинe, донела је  
 

О Д Л У К У  
о измени Одлуке о образовању и именовању Комисије 

за планове  
I 

У Одлуци о образовању и именовању Комисије 
за планове (''Службени лист општина'', бр.8/03, 5/05 и 
15/07), у тачки II уместо:''Љиљана Лекић-Џамић'', треба да 
стоји: ''Љиљана Марковић-Луковић''.  

 
II 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''.  
 
Број:112-225/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године                    

                                                                 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 69 

На основу члана 11. и 15. Закона о финансирању 
локалне самоуправе(''Службени гласник РС'', бр.62/06) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 24. јула 2009.године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(''Службени лист општина'', бр. 27/06 и 10/07 и ''Службени 
лист општине Бор'', бр 1/08 и 14/08) мења се Тарифни број 
7.  Тарифе локалних комуналних такси као саставни део 
Одлуке тако да гласи: 

 
''Тарифни број 7. 

 За коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе,  плаћа 
се комунална такса сразмерно времену коришћења 
простора, по метру квадратном дневно, зависно од зоне 
у којој се простор налази, у динарима: 
 
 I ЗОНА II 

ЗОНА 
III 

ЗОНА 
а)ради продаје робе и 
вршења угоститељских 
услуга  

10 9 7 

б)ради извођења 
забавних приредби 

23 20 16 

в)остали разлози, осим    
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складирања 
грађевинског 
материјала ради   
изградње објеката  

18 15 13 

 
НАПОМЕНА:Комунална такса по овом 

тарифном броју плаћа се до 5-тог у месецу за претходни 
месец, на основу задужења  Одељења за пореску 
администрацију општинске управе Бор, а по претходно 
издатом одобрењу Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове, које је дужно да један примерак 
одобрења за коришћење простора на јавним површинама 
достави Одељењу за пореску администрацију. 
 Таксени обвезници се могу идентификовати и у 
поступку инспекцијске контроле. 
 Заузимањем јавних површина ради продаје и у 
друге пословне сврхе, сматра се заузимање простора, 
паркова и других зелених површина у граду, паркинг 
простора, тргова, тротоара  и осталих површина које се 
иначе јавно користе од свих грађана општине. 
 Таксу из овог тарифног броја не плаћа 
Општинска организација инвалида рада Бор.'' 

 
Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општинe Бор''.  
 
Број: 434-12/ 2009-I 
У Бору,  24. јула 2009. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  

70                                                                                                             
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 24. јула 2009. године, донела је  

ЗАЦИЈИ И РАДOOOOOOOOO 
ОДЛУКУ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ МИРОВНИХ ВЕЋА 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се организација и рад 

мировних већа, као самосталних органа месних заједница, 
који посредују у споразумном решавању спорова насталих 
у међусобним односима грађана у погледу права којима 
ови самостално располажу. 

Члан 2. 
Мировно веће образује се одлуком савета месне 

заједнице за месну заједницу у целини или један њен део. 
Члан 3. 

Поступак пред мировним већем је непосредан, 
усмен, једноставан, јаван и бесплатан. 

Мировно веће искључиће јавност на захтев 
заинтересованих страна, или ако то захтевају разлози 
јавног морала или други оправдани разлози. 

У поступку пред мировним већем не плаћају се 
таксе, нити се сносе други трошкови за његов рад. 

Члан 4. 
Учествовање у поступку пред мировним већем је 

добровољно. У том поступку не могу се употребити 
никаква принудна средства, нити изрицати казне због 
неодазивања на позив или ускраћивања давања изјаве. 

У поступку пред мировним већем могу 
учествовати и друга лица, осим страна у спору, ако то 
може допринети решавању спорног односа. 

Члан 5. 

Органи општине, предузећа, установе и 
организације чији је оснивач Скупштина општине дужни 
су да мировним већима, на њихов захтев, пруже правну и 
другу помоћ ради остваривања њихове функције. 

 
II ОРГАНИЗАЦИЈА МИРОВНИХ ВЕЋА 

Члан 6. 
За члана мировног већа може бити изабран сваки 

пунолетан и пословно способан грађанин, држављанин 
Републике Србије са пребивалиштем на подручју месне 
заједнице. 

Члан 7. 
Мировно веће састоји се од председника, 

заменика председника и чланова, чији се број утврђује 
одлуком о образовању мировног већа. 

Чланови мировног већа бирају се на четири 
године, а по истеку овог рока могу поново бити бирани. 

Чланови мировног већа на првој седници бирају 
председника и заменика председника мировног већа, који 
се постављају на време од четири године. 

Члан 8. 
Мировно веће поступа у саставу од председника, 

односно заменика председника и два члана. 
Састав мировног већа за свако посредовање 

одређује председник, односно заменик председника у 
његовом одсуству, имајући у виду природу спора и 
евентуални предлог у погледу састава мировног већа једне 
или обеју страна у спору. 

 
III ПОСТУПАК ПОСРЕДОВАЊА 

Члан 9. 
Мировно веће посредује на захтев 

заинтересованих страна, трећих заинтересованих лица 
ради заштите његових права и на закону заснованих 
интереса, као и по сопственој иницијативи, ако закључи 
да је то у интересу добрих односа међу грађанима, ако се 
стране у спору томе изричито не противе. 

Мировно веће може дати странкама поуку и 
савет о начину и поступку за решење спорног питања. 

Члан 10. 
У поступку посредовања ради мирења мировно 

веће позива заинтересоване стране у спору. 
Мировно веће може посредовати само у 

присуству обе заинтересоване стране или њихових 
овлашћених заступника. 

Када се један или оба учесника у спору не 
одазову позиву без оправданог разлога, удаље без 
расправе, или ако одустану од предлога за мирење, сматра 
се да мирење није успело. 

Члан 11. 
У поступку посредовања мировно веће 

саслушаће стране у спору у погледу битних чињеница, 
извршиће увид у понуђену документацију и увиђај лица, 
места и ствари, а по потреби може затражити и одређена 
обавештења трећих лица, ако оцени да то може да 
допринесе мирењу страна у спору. 

Члан 12. 
У поступку ради мирења води се записник који 

садржи: назив и састав мировног већа, место и време 
вођења поступка, назначење предмета спора, имена 
учесника спора и начин окончања поступка (поравнање, 
неуспео покушај мирења и сл.). 

Записник потписују учесници у спору и чланови 
мировног већа. 

Ако учесник у спору одбије да потпише 
записник, то се констатује у записнику. 

Члан 13. 
У споровима о материјалним и другим обавезама 

учесници у спору могу закључити поравнање, које има 
снагу вансудског поравнања. 

Споразум учесника уноси се у записник. 
Поравнање је закључено кад учесници у спору 
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потпишу записник, који им је претходно прочитан. 

Учесницима у спору, на њихов захтев, издаје се 
извод из записника који садржи поравнање. 

Мировно веће одбиће поравнање учесника које 
је противно принудним прописима и моралу. 

Члан 14. 
Споразум закључен у писменој форми пред 

мировним већем има снагу вансудског поравнања. 
 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15 
Службена евиденција о раду мировног већа води 

се у службама месних канцеларија и месних заједница уз 
сходну примену прописа о канцеларијском пословању. 

Члан 16. 
Средства за рад мировних већа падају на терет 

месних заједница и обезбеђују се у буџету општине Бор. 
Члан 17. 

Месне заједнице на територији општине Бор 
обавезне су да у року од шездесет дана након ступања на 
снагу ове одлуке образују мировна већа. 

Члан 18. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 
Број:016-5/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

71 
            На основу члана 43. Статута општине Бор, 
(“Службени лист општине Бор”, бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

П Р А В И Л Н И К  
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА 

ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД 
УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА  

 
Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се поступак и начин 
решавања захтева грађана за накнаду штете, настале услед 
уједа паса луталица (у даљем тексту: Правилник). 

Члан 2. 
Оштећено лице је обавезно да поднесе писану 

пријаву о насталом догађају ЈКП "3. октобар" - Служби 
зоохигијене, одмах након уједа пса, а најкасније у року од 
3 дана од дана догађаја. 

ЈКП "3. октобар" - Служба зоохигијене је 
обавезна да изда потврду оштећеном лицу о пријављеном 
догађају, као и да предузме неопходне активности на 
проналажењу и збрињавању пса. 

ЈКП "3. октобар" је обавезно да: устроји и уредно 
води евиденцију Службе зоохигијене о пословима 
заштите и збрињавања паса луталица, у складу са 
законом, о поднетим пријавама и издатим потврдама 
оштећеним лицима, као и да председнику Општине Бор 
доставља месечне извештаје о пријављеним догађајима, 
издатим потврдама и предузетим активностима на 
проналажењу и збрињавању паса. 

Извештаји из става 3. овог члана морају се 
доставити председнику Општине Бор најкасније до 5. у 
месецу за претходни месец. 

Члан 3. 
Оштећено лице, Општинском јавном 

правобранилаштву, подноси захтев за накнаду штете 
настале услед уједа пса луталице (Образац 1. - који је 
саставни део овог правилника). 

Захтев из става 1. овог члана оштећено лице је 
дужно да поднесе најкасније у року од 30 дана од дана 
догађаја. 

Захтев из става 1. овог члана, мора да буде у 
писаној форми, јасне садржине са назнаком адресе, 
контакт телефона и бројем текућег или жиро рачуна. 

Захтев из става 1. овог члана, мора да садржи 
веран опис и локацију догађаја, опис претрпљених 
повреда, са износом накнаде коју потражује. 

Члан 4. 
Уз захтев из члана 3. овог правилника, оштећено 

лице је у обавези да достави оригинал или оверене 
фотокопије документације и то: 

- личну карту (или извод из МКР за малолетно 
дете), 

- доказ да је догађај пријављен у року ЈКП ''3. 
октобар'' (потврда Службе зоохигијене), 

- комплетну медицинску документацију која се 
односи на лечење (извештај надлежне здравствене 
установе, извештај лекара специјалисте са детаљним 
описом повреде и сл.), 

- друге доказе који су од значаја за решавање 
захтева. 

Члан 5. 
Општинско јавно правобранилаштво примљене 

захтеве из члана 3. овог правилника доставља Комисији за 
утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед 
уједа паса луталица (у даљем тексту: Комисија). 

Комисију из става 1. овог члана образује 
председник Општине Бор, посебним актом у року од 7 
дана од дана ступања на снагу овог правилника. 

Актом о образовању Комисије утврђује се број и 
састав Комисије, послови и задаци које ће Комисија 
обављати, као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

Члан 6. 
Комисија по разматрању примљеног захтева, 

упућује предлог Општинском јавном правобранилаштву, 
да захтев: 

- прихвати и са оштећеним лицем закључи 
вансудско поравнање о накнади штете на висину новчаног 
износа који је Комисија предложила или 

- одбије захтев. 
Предлог Комисије из става 1. овог члана мора 

бити образложен. 
Члан 7. 

Комисија је дужна да примљене захтеве 
размотри и упути предлог Општинском јавном 
правобранилаштву, најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема захтева. 

Члан 8. 
Општинско јавно правобранилаштво је обавезно 

да у року од 10 дана од дана пријема предлога Комисије 
закључи вансудско поравнање или писмено обавести 
подносиоца захтева да је надлежна Комисија одбила 
његов захтев. 

Члан 9. 
Оштећено лице је дужно да се пре покретања 

поступка за остваривање права на накнаду штете пред 
надлежним судом обрати Општинском јавном 
правобранилаштву захтевом из члана 3. овог правилника. 

Члан 10. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 

Број:401-337/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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Образац 1. 
 

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД 
УЈЕДА ПСА ЛУТАЛИЦЕ 

ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  
- БОР 

Предмет: Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса 
луталице. 

Дана _______________ у Бору, у улици 
_____________________ претрпео-ла сам, односно моје 
малолетно дете ________________________________ 
претрпело је штету насталу услед уједа пса: 
__________________________________________________
________________ 
                                           
                                                                         (опис пса)  
власника _________________________ из 
_______________________________________, улица 
____________________________________________. 

Опис догађаја: 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 
 
Опис повреде: 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 
__________________________________________________
_____________________________ 

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ 
у висини од: __________ динара, који треба уплатити на 
жиро,  
односно текући рачун број: _____________________ 
који се води код: ______________________________ 

Уз захтев прилажем: 
- оверену фотокопију личне карте (или извод из МКР за 
малолетно дете), 
- потврду Службе зоохигијене, 
- оригинал или оверену фотокопију лекарске 
документације, 
- другу документацију: 
__________________________________________________
______________________ 

У Бору, 
Дана, ____________2009. године   

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
________________________________ 
               (име и презиме) 

адреса: _______________ 
лк бр. _______________  
СУП: _______________ 

 
72 
На основу члана  32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  
 

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

Статута ЈКП ''3. октобар'' Бор 
 

I 
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 

ЈКП ''3. октобар'' Бор, коју је донео Управни одбор тог 
предузећа на седници одржаној 23.01.2009. године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 110-8/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године         

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
73 
На основу члана  32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о не давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Јавног предузећа за стамбене услуге 

''Бор'' у Бору 
 

I 
Не даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Јавног предузећа за стамбене услуге 
''Бор'' у Бору, коју је донео Управни одбор тог предузећа на 
седници одржаној 25.12.2008. године, због повећања броја 
лица из тачке II ове одлуке, односно члана 15. став 3. 
Статута Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' у Бору.  

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 110-10/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године         

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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74                                               
 На основу члана  32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о не давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута ЈКП ''Топлана'' Бор 
 
I 

Не даје се сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Статута ЈКП ''Топлана'' Бор, коју је донео 
Управни одбор тог предузећа на седници одржаној 
30.01.2009. године, због неусклађености Одлуке о изменама 
и допунама Статута ЈКП ''Топлана'' Бор са Одлуком о 
оснивању ЈКП ''Топлана'' Бор. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 110-7/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године         

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић 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 општинe Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута ЈП ''Штампа, радио и филм'' Бор 

 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута ЈП 
''Штампа, радио и филм'' Бор, коју је донео Управни одбор 
тог предузећа на седници одржаној 20.07.2009. године. 

I 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 110-28/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
         

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
            

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                            Драган Марковић с.р. 
 76                             

На основу члана 43. Статута општине Бор 
 (“Службени лист општине Бор”, бр.7/08), Скупштина  
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009.  
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању стручне Комисије за израду Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 

 
I 

Образује се стручна Комисија за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Бор (у даљем 
тексту: Комисија). 

II 
У Комисију именују се: 

- за председника 
 Бранислав Јовановић,  
  - за чланове: 
 1. Мира Мартиновић, 
 2. Негица Марјановић, 
 3. Милутин Стојановић, 
 4. Зоран Антић. 

III 
Задатак Комисије је да изради предлог 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и 
обим радова, које треба извршити у 2009., 2010., 2011. и 
2012. години, динамику извођења радова и улагања 
средстава, а посебно утврдити податке који се односе на 
пољопривредно земљиште у државној својини у складу са 
чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту 
(“Службени гласник РС”, бр. 62/06) и прибави мишљење 
Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном 
земљишту. 

IV 
Комисија је дужна да Предлог Годишњег 

програма, из тачке III овог решења, изради и достави 
Скупштини на усвајање најкасније до 31. децембра текуће 
године за наредну годину. 

V 
Мандат чланова Комисије траје четири године, а 

по истеку мандата могу бити поново именовани. 
 

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

 
Број:320-16/2009- I 
У Бору, 24. јула 2009. године     
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
77 
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(„Службени лист општине Бор“, бр.7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм рада и Финансијски 
план  Еколошког фонда општине Бор за 2009. годину 

 
 
I 

Даје се сагласност на Програм рада и 
Финансијски план  Еколошког фонда општине Бор за 
2009. годину, који је донео Управни одбор Еколошког 
фонда општине Бор, на седници одржаној 02.02.2009. 
године. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''.                                                                                                               
 

Број: 022-135/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 53. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора  
Машинско-електротехничке школе у Бору 

I 
Именује се Борислав Миловановић за члана 

Школског одбора Машинско-електротехничке школе у 
Бору, из реда представника локалне самоуправе. 

Мандат именованом траје до истека мандата 
Школског одбора. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
  
Број: 022-136/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 53. и 54. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора  
ОШ ''Свети Сава'' у Бору 

 
I 

Разрешава се Мирјана Здравковић, дужности 
члана у Школском одбору ОШ ''Свети Сава''  у Бору из 
реда представника локалне самоуправе, због поднете 
оставке. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
  
Број: 022-46/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 53. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању члана Школског одбора  

ОШ ''Свети Сава'' у Бору 
 
I 

Именује се Марија Попорановић, за члана 
Школског одбора ОШ ''Свети Сава'' у Бору из реда 
представника локалне самоуправе. 

Мандат именованој траје до истека мандата 
Школског одбора. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
  
Број: 022-137/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 81 

На основу члана 53. и 54. став 3. тачке 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора  
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору 

 
I 

Разрешава се Владан Ранђеловић дужности 
члана у Школском одбору ОШ ''Душан Радовић'' у   Бору 
из реда представника локалне самоуправе, због 
неоправданог одсуствовања са седница Школског одбора. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 022-53/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 82 

На основу члана 53. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању члана Школског одбора  

ОШ ''Душан Радовић'' у Бору 
 
I 

Именује се Анета Станковић за члана Школског 
одбора ОШ ''Душан Радовић''  у Бору из реда 
представника локалне самоуправе. 

 
Мандат именованој траје до истека мандата 

Школског одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
  
Број: 022-138/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

                  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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 83 

На основу члана 54. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

 
 
I 

Разрешавају се  дужности чланова у Школском 
одбору ОШ ''Вук Караџић'' у Бору: 

 
- представници локалне самоуправе 
1. Јелена Бошковић и 
2. Весна Стојановић. 
 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
 
Број: 022-21/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 

84 
На основу члана 53. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању чланова Школског одбора  

ОШ ''Вук Караџић'' у Бору 
 
I 

У Школски одбор ОШ ''Вук Караџић'' у Бору 
именују се за чланове: 

- представници локалне самоуправе 
1. Слободан Стојановић и 
2. Бојан Ђурђевић. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Школског одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
  
Број: 022-139/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 

 
85 
На основу члана 53. и 54. став 3. тачка 2. Закона 

о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора  
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу 

 
 
I 

Разрешава се Новица Журкић дужности члана у 
Школском одбору ОШ ''Ђура Јакшић'' у   Кривељу из реда 
представника локалне самоуправе, због неоправданог 
одсуствовања са седница Школског одбора. 

 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''.  
 
Број: 022-52/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

  
 

86 
На основу члана 53. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора  
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу 

 
I 

Именује се Славко Симов за члана Школског 
одбора ОШ ''Ђура Јакшић''  у Кривељу из реда 
представника локалне самоуправе. 

 
Мандат именованом траје до истека мандата 

Школског одбора. 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 022-140/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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87 
На основу члана 53. став 2. и 54. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу чланова Школског одбора  
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту 

 
 
I 

Разрешавају се  дужности чланова у Школском 
одбору ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту: 

- представник запослених 
1. Биљана Павловић и  

 
- представник локалне самоуправе 
  1. Славиша Будић. 
 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
  
 
Број: 022-23/2008-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  

88 
На основу члана 53. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског одбора  
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту 

 
I 

У Школски одбор ОШ ''Петар Радовановић'' у 
Злоту именују се за чланове: 

- представник запослених 
1. Бранко Стојановић и  

 
- представник локалне самоуправе  
1. Мирослав Бешинић. 
 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Школског одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-141/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 89 
На основу члана 53. и 54. став 3. тачка 2. Закона 

о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
јула 2009. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу члана Школског одбора  

ШОСО ''Видовдан'' у Бору 
 
 
I 
 

Разрешава се Данијела Станковић дужности 
члана у Школском одбору ШОСО ''Видовдан'' у   Бору из 
реда представника локалне самоуправе, због неоправданог 
одсуствовања  са седница Школског одбора. 

  
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
 
Број: 022-47/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

  
 

90 
На основу члана 53. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању члана Школског одбора  

ШОСО ''Видовдан'' у Бору 
 
I 

Именује се Саша Јоновић за члана Школског 
одбора ШОСО ''Видовдан''  у Бору из реда представника 
локалне самоуправе. 

 
Мандат именованом траје до истека мандата 

Школског одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
  
Број: 022-142/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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91 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу вршиоца дужности директора  

ЈКП ''Водовод'' у Бору 
 
 
I 
 

 Драган Величковић, машински инжењер из 
Бора, разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора ЈКП ''Водовод'' у Бору, дана 24. јула2009. 
године. 
 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 023-71/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

                                         
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 
 
92 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

 
I 

 Иван Стаменковић, дипл.инг. геологије из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора ЈКП 
''Водовод'' у Бору, дана 24. јула 2009. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-72/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
 
 
 
 

93 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора  
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору 

 
I 

 Обренко Петровић, дипл. инг. машинства из 
Бора, разрешава се дужности вршиоца дужности ЈП за 
стамбене услуге ''Бор'' у Бору, дана 24. јула 2009. године. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-147/200-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 94 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору 

 
I 

 Драган Величковић, дипл. инг. металургије из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора ЈП за 
стамбене услуге ''Бор'' у Бору, дана 24. јула 2009. године. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-148/200-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 95 

На основу члана 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора  
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор 

 
I 

 Милан Шербула, дипл. инг. металургије из Бора, 
разрешава се дужности вршиоца дужности директора ЈП 
''Дирекција за изградњу Бора'' Бор, дана 24. јула 2009. 
године. 
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II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-143/200-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
96 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в. д. директора ЈП ''Дирекција за 
изградњу Бора'' Бор 

 
I 

 Слободан Голубовић, дипл.инг. рударства из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора ЈП 
''Дирекција за изградњу Бора'' Бор, дана 24. јула 2009. 
године. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-144/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 97   

На основу члана 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43.  Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној, 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора  
ЈП ''Штампа, радио и филм'' Бор 

 
I 

 Будимир Милутиновић, дипл. политиколог, из 
Бора разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора ЈП ''Штампа, радио и филм'' Бор, дана 24. јула 
2009. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-145/2009-I  
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 
 

98 
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној, 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
ЈП ''Штампа, радио и филм'' Бор 

 
I 

 Аурика Милановић, дипломирани археолог из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора ЈП 
''Штампа, радио и филм'' Бор, дана 24. јула 2009. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-146/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

99      
На основу члана 14. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора 
ЈКП ''3. октобар'' Бор 

 
I 

 Иван Стаменковић, дипл. инг. геологије, из Бора, 
разрешава се дужности вршиоца дужности директора ЈКП 
''3. октобар'' Бор, дана 24. јула 2009. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-69/200-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 100 

На основу члана 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в. д. директора ЈКП ''3. октобар'' Бор 
 
I 

 Милутин Симић, дипл.инж.технологије из Бора, 
именује се за вршиоца дужности директора ЈКП ''3. 
октобар'' Бор, дана 24. јула 2009. године. 
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II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 023-70/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 

101 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр.42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора  
Центра за културу Бор 

 
I 

 Душица Дојчиновић, дипл. инж. металургије, из 
Бора, разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Центра за културу Бор, дана 24. јула 2009. 
године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-149/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 

102 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр.42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора Центра за 
културу Бор 

 
I 

 Исидора Ивановић, историчар уметности, из 
Бора, именује се за вршиоца дужности директора Центра 
за културу Бор, дана 24. јула 2009. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-150/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 

 103 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора  
Туристичке организације ''Бор'' у Бору 

 
I 

 Јасна Томић, дипломирани економиста из 
Кривеља, разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Туристичке организације општине ''Бор'' у 
Бору, дана 24. јула 2009. године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број 022-151/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
104 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Туристичке организације ''Бор'' у Бору 

 
I 

 Тања Станисављевић, дипломирани економиста 
из Бора, именује се за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације ''Бор'' у Бору, дана 24. јула 2009. 
године. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број 022-152/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 105 
На основу члана 7. став 1. и члана 104. и 106. 

Закона о привредним друштвима ("Службени гласник 
РС", бр.125/04), 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 24. 
јула 2009. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

о измени Одлуке о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору  

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору 
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(''Службени лист општина'', бр. 19/06, 1/07 и 10/07 и 
''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08) у члану 16. став 
1. мења се и гласи: 

 ''За в. д. директора поставља се Радиша Лалић, 
бр.л.к. 281158 издата од СУП Бор; ЈМБГ-1210955751025.'' 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број 022-153/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 106 

На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу в.д. директора ДОО 

''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору 
 
 
 
I 

 Радоица Траиловић, из Бора, разрешава се 
дужности в.д. директора ДОО ''Бизнис инкубатор центар 
Бор'' у Бору, дана 24. јула 209. године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-154/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 107 

На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности директора ДОО 

''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору 
 
I 

Радиша Лалић, из Бора именује се за вршиоца 
дужности директора ДОО ''Бизнис инкубатор центар Бор'' 
у Бору, дана 24. јула 2009. године. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-155/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 
 

108 
На основу члана 132. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 
107/05) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'',бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 24. јула 2009. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању директора Апотеке Бор 
 
I 

 Именује се mr ph spec Даринка Агић, за 
директора Апотеке Бор на период од 4 године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-55/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 
109 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника, заменика председника 
 и чланова Управног одбора ЈКП ''Водовод'' у Бору 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
ЈКП ''Водовод'' Бор: 
 
 - председник 

            Љубиша Младеновић;  
 
     - заменик председника 
            Горан Пауновић; 
     -  чланови: 

1. Синиша Сараковић,  
2. Хранислав Миловановић, 
3. Бојан Ђорђијевски, 
4. Саша Перишић, 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број:023-73/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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110 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника, заменика председника и  
чланова Управног одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
ЈКП ''3. октобар'' Бор: 

- председник 
                  Десимир Миљковић; 
           - заменик председника 
                  Винко Мадановић; 
           - чланови: 
            1.  Зоран Живковић, 
            2.  Дејан Милић 
            3.  Властимир Ћосић, 
            4.  Властимир Балановић. 
        

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-74/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 111 

На основу члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника, заменика председника и  
чланова Управног одбора ЈКП ''Топлана'' у Бору 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору 
ЈКП ''Топлана'' Бор: 
 - председник 
                 Бојан Дробњаковић; 
           - заменик председника 
                 Драган Јанкуцић; 
           - чланови: 
            1. Миодраг Кекић, 
            2. Миле Петровић, 
            3. Слађана Шћопић, 
            4. Бојан Дробњаковић. 

   
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-75/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 

 112 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу 

Бора'' у Бору 
 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору ЈП 
''Дирекција за изградњу Бора'' Бор: 
 
 - председник 
                     Драгутин Дамњановић; 
 
           - заменик председника 
                     Мирослав Карабашевић; 
 
           - чланови: 
             1.  Драгослав Симовић, 
             2.  Драган Николић, 
             3.  Миомир Микић, 
             4.  Александар Милетић, 
             5.  Радмила Зајкесковић, 

6.  Душица Адамовић, 
7.  Добросав Јовановић, 
8.  Перислав Јовановић, 
9.  Рудолф Стреховец, 
  

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-157/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 113 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора ЈП ''Штампа, радио и 

филм'' у Бору 
 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору ЈП 
''Штампа, радио и филм'' Бор: 
 - представници оснивача: 
 - председник 
              Радољупка Радосављевић,  
 
              - заменик председника 
              Душица Дојчиновић 
 
           - чланови: 
            1.  Славиша Станковић, 
            2.  Добрила Филиповић, 
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             3.  Милојка Миливојевић, 
             4.  Ненад Лападатовић; 
 

- представник запослених: 
1. Милољуб Милошевић 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-158/2009-I  
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
114 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  
 

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

чланова Управног одбора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' 
у Бору 

 
I 

 Разрешавају се дужности у Управном одбору ЈП 
за стамбене услуге ''Бор'' Бор: 
  
 - председник 

  Мирослав Марковић; 
           - заменик председника 

  Крунислав Костадиновић; 
           - чланови: 
            1. Славко Жункејевић, 

2. Драган Јанкуцић, 
3. Синиша Србуловић, 
4. Славољуб Сметановић. 
                     

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

 
Број: 022-159/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 115 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника, заменика председника 
 и чланова Управног одбора ЈКП ''Водовод'' у Бору 

 
I 

 У Управни одбор ЈКП ''Водовод'' Бор именују 
се: 
 

          - за председника 
        Градимир Пајић;  
    - за заменика председника 
       Хранислав Миловановић; 
 
    -  за чланове: 

1. Љубиша Младеновић,  
2. Зоран Јовановић, 
3. Горан Стојановић, 
4. Горан Пауновић. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број:023-76/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 

116 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника, заменика председника и  
чланова Управног одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору 

 
 
I 

 У Управни одбор ЈКП ''3. октобар'' Бор 
именују се: 
 - за председника 
              Миливоје Стангачиловић; 
 
          - за заменика председника 
              Винко Мадановић; 
 
          - за чланове: 
            1.  Миливоје Милосављевић, 
            2.  Вукашин Стојановић, 
            3.  Предраг Крачуновић, 
            4.  Раде Анђелић. 
        

Мандат именованима траје до истека мандата 
Управног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-77/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 



24. јула 2009                   „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                      БРОЈ 9 74 
 

117 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника, заменика председника и  
чланова Управног одбора ЈКП ''Топлана'' у Бору 

 
I 

 У Управни одбор ЈКП ''Топлана'' Бор именују 
се: 

- за председника 
              Славко Вукосављевић; 
 
           - за заменика председника 
              Бојан Дробњаковић; 
          - за чланове: 
            1. Славољуб Марковић, 
            2. Мирослав Аћић, 
            3. Драган Ђорђевић, 
            4. Слађана Шћопић. 

   
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 023-78/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 118 

На основу члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43.  Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу 

Бора'' у Бору 
 
I 

 У Управни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу 
Бора'' Бор именују се: 
 - за председника 
                   Бранислав Димитријевић; 
 
           - за заменика председника 
                   Надежда Пелемиш-Фајнишевић; 
           - за чланове: 
             1.  Бојан Богдановић, 
             2.  Предраг Павловић, 
             3.  Дејан Новаковић, 
          4.  Стеван Радивојевић, 

5.  Небојша Терзић, 
 6.  Драгослав Симовић, 
 7.  Славиша Бусић, 
 8.  Предраг Голубовић, 

9.  Драган Пастроњевић. 
    

Мандат именованима траје до истека мандата 
Управног одбора. 
        

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

 
Број: 022-160/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
 
 

119 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
 

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

чланова Управног одбора ЈП ''Штампа, радио и 
филм'' у Бору 

 
 
I 

 У Управни одбор ЈП ''Штампа, радио и филм'' 
Бор именују се: 
 - представници оснивача: 
 
 - за председника 
             Бобан Јовановић; 
  
          - за заменика председника  
             Валентина Трујић, 
 
           - за чланове: 
            1.  Марина Карабашевић - Марић, 
            2.  Весна Стојановић, 
            3.  Зоран Бузејић, 
            4.  Добрила Филиповић. 

   
- представник запослених: 

              - Слађана Томић. 
 

Мандат именованима траје до истека мандата 
Управног одбора. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-161/2009-I  
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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120 
На основу члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' 

у Бору 
 
I 

 У Управни одбор ЈП за стамбене услуге ''Бор'' 
Бор именују се: 
 - за председника 

  Зоран Пејчић; 
 
           - за заменика председника 

  Милован Крајановић; 
 

           - за чланове: 
           1. Анка Мирковић, 

2. Владимир Димитријевић, 
 3. Љубиша Поповић, 
 4. Зоран Златановић. 
  
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
II 

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

 
Број: 022-162/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  

121 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08), Скупштина општине Бор на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 
ЈКП ''Водовод'' у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈКП ''Водовод'' у Бору: 
 
          1. Жељко Васковић, председник; 
          2. Горица Николић, члан. 

  
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-79/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 

122 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 

ЈКП ''3. октобар'' у Бору 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈКП ''3.октобар''  у Бору: 

 
     1. Бранислава Мишић, председник; 
     2. Предраг Николић, члан. 

        
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 023-80/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
 
 
123 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 
 ЈКП ''Топлана'' у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈКП ''Топлана''  у Бору: 
 

     1. Владанка Михајловић, председник; 
             2. Слободан Мирошевић, члан. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-81/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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124 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 

ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору ЈП 
''Дирекција за изградњу Бора''  у Бору: 
 

1.  Едита Перић, председник; 
2.  Дејан Ђокић, члан; 
4.  Зоран Марковић, члан; 
5.  Бобан Испировић, члан. 
 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 022-163/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 125 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 
ЈП ''Штампа, радио и филм'' у Бору 

 
 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈП ''Штампа, радио и филм'' у Бору: 

 
1. Катарина Недељковић, председник; 
2. Снежана Лападатовић, члан. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-164/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  

126 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 

 ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору: 
        

1. Миодраг Ћосић, председник; 
2. Зорка Југовић, члан, 
 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 022-165/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
 
127 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и члана Надзорног одбора 
ЈКП ''Водовод'' у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор ЈКП ''Водовод'' у Бору 
именују се: 
 
          1. Драгутин Глигоријевић, председник; 
          2. Мирослав Драгуљесковић, члан. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 023-82/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                            
                                                         ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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128 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. донела је  

 
 

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

ЈКП ''3. октобар'' у Бору 
 
I 
 

У Надзорни одбор ЈКП ''3.октобар''  у Бору 
именују се: 

 
     1. Ивана Стефановић, председник; 
     2. Драган Филиповић, члан. 

        
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 023-83/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
129 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
 

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

 ЈКП ''Топлана'' у Бору 
 
I 

У Надзорном одбору ЈКП ''Топлана''  у Бору 
именују се: 
 

  1. Бисерка Пујцић, председник; 
          2. Љубинка Стојков, члан. 
 

Мандат именованима траје до истека мандата 
Надзорног одбора. 

 
II 

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

 
Број: 023-84/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 

 130 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору 

 
I 
 

У Надзорни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу 
Бора''  у Бору именују се: 
 

1. Радица Старчевић, председник; 
2.  Миланче Николић, члан; 
3.  Милош Матић, члан; 
4.  Горан Николић, члан. 
 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 022-166/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                           Драган Марковић с.р. 
131 
На основу члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и члана Надзорног одбора 
ЈП ''Штампа, радио и филм'' у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор ЈП ''Штампа, радио и 
филм'' у Бору именују се: 

 
1. Драгана Јордачијевић, председник; 
2. Весна Туфонић, члан. 
 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 022-167/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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 132 

На основу члана 15. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и члана Надзорног одбора 
 ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор ЈП за стамбене услуге ''Бор'' 
у Бору именују се: 
        

1. Јасмина Петровић, председник; 
2. Верица Аранђеловић, члан, 
 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 022-168/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
133 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора 

Центра за културу у Бору 
 
I 

Разрешавају се дужности у Управном одбору 
Центра за културу Бор: 

          
- председник 

   Миливоје Стангачиловић; 
 

- чланови: 
1.  Милорад Радовић, 
2.  Тамара Живковић, 
3. Властимирка Степић-Стојановић, 
4. Драгослав Вајкић. 
 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-169/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  

134 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр.42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Народне библиотеке у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности у Управном одбору 
Народне библиотеке у Бору: 

        - председник 
   Славиша Марковић; 
 

- чланови: 
1. Весна Јенић и  
2. Емилија Чолак. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-170/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 135 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), а у вези са 
чланом 69. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', 
бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/01, 84/04 и 115/05) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора  

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

Разрешавају се дужности у Управном одбору 
Центра за социјални рад ''Бор'': 

 
 - председник 
 проф. др. Горан Голубовић;  
 

                  - чланови: 
  1. Милорад Рошић и  
   2. Андрија Станић. 
        

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-171/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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136     
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр.42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора 

 Музеја рударства и металургије у Бору 
 
I 
 

Разрешавају се дужности у Управном одбору   
Музеја рударства и металургије у Бору: 
  - председник 
             Живојин Јовановић; 
 

- чланови: 
1. Живота Живановић и 
2. Василије Мејлановић.  
 

 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
 
Број: 022-172/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 137 

На основу члана 14. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације ''Бор'' (''Службени лист 
општина'', бр. 19/06) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  
 

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

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 

I 
Разрешавају се дужности у Управном одбору 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору: 
 
           - председник 

  Александар Стојановић,  
 
- члан 
  Светлана Чорболоковић.  

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-173/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 

138 
На основу члана 13. Одлуке о оснивању Јавне 

установе Спортски центар ''Бор'' Бор (''Службени лист 
општина'', бр. 2/06 и 16/06) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Управног одбора 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор 
 

I 
Разрешавају се дужности у Управном одбору 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор: 
 

           - председник 
                    Миомир Цветковић; 
 

- чланови: 
1.Слађан Ивановски; 
2. Бобан Јовановић; 
3. Јован Петровић; 
4. Дамир Адамовић. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-174/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
139 
На основу члана 53. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр. 62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

 
I 

Разрешавају се дужности у Управном одбору 
Установе за децу ''Бамби'' у Бору представници локалне 
самоуправе, и то: 

                       
1. Бора Стојиљковић;   
2. Милован Ступар;   
3. Вишња Станојев. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-181/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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140 
На основу члана 53. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр. 62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању чланова Управног одбора 

Установе за децу ''Бамби'' у Бору 
 
I 

У Управни одбор Установе за децу ''Бамби'' у 
Бору  именују се представници локалне самоуправе, и то: 
                        

1. Горан Симић;   
2. Лидија Гомиџеловић;   
3. Иван Грујић. 

  
 Мандат именованима траје до истека мандата 
Управног одбора. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-182/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
 

141 
На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању председника Управног 
одбора Апотеке Бор 

 
I 

Др Жика Голубовић разрешава се дужности 
председника Управног одбора Апотеке Бор. 
 

II 
Др Радољупка Радосављевић именује се  за 

председника Управног одбора Апотеке Бор. 
 

Мандат именованој траје до истека мандата 
Управног одбора. 

 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-183/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
 
 
 

142 
На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању  члана Надзорног одбора  
Апотеке Бор 

 
I 

др Горан Богдановић разрешава се дужности 
члана  Надзорног одбора Апотеке Бор. 
 

II 
Јасмина Јушчак именује се  за члана Надзорног 

одбора Апотеке Бор. 
 

Мандат именоване траје до истека мандата 
Надзорног одбора. 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-198/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

143           
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр.42/91 и 71/94) и члана 43. став 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора 
Центра за културу у Бору 

 
I 

У Управни одбор Центра за културу Бор именују 
се: 

        - за председника 
   Биљана Јоновић; 
 

- за чланове: 
1. Бојан Радивојевић, 
2. Верица Николић, 
3. Ирена Крачуновић, 
4. Срђан Илић. 
 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-175/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр.42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора 
Народне библиотеке у Бору 

 
I 

У Управни одбор Народне библиотеке у Бору 
именују се:          

- председник 
   Љиљана Максимовић; 

 
- чланови: 
1. Живко Аврамовић и  
2. Весна Јенић. 
 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-176/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 145 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), а у вези са 
чланом 69. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', 
бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/01, 84/04 и 115/05) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

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

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

У Управни одбор Центра за социјални рад 
''Бор'' именују се: 
 - председник 

  Тања Станисављевић;  
 

            - чланови: 
  1. Андрија Станић и  
  2. Добросав Јовановић. 
        
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора.  
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-177/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 

 146              
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр.42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора 
 Музеја рударства и металургије у Бору 

 
I 

У Управни одбор   Музеја рударства и 
металургије у Бору именују се: 

    - председник 
             проф.др Горан Голубовић; 
 

- чланови: 
1. Драган Гушевац и 
2. Велимир Пејчић.  
 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-178/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

 147 
На основу члана 14. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације ''Бор'' (''Службени лист 
општина'', бр. 19/06) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  
 

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

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 

I 
У Управни одбор Туристичке организације 

''Бор'' у Бору именују се: 
- председник 
  Александар Стојановић,  
 
- члан 
  Оливера Грамић.  

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-179/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 13. Одлуке о оснивању Јавне 

установе Спортски центар ''Бор'' Бор (''Службени лист 
општина'', бр. 2/06 и 16/06) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Управног одбора 
Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор 

 
 

I 
 

У Управни одбор Јавне установе Спортски 
центар ''Бор'' Бор именују се: 
           - председник 
             Зоран Брнзановић; 
 

- чланови: 
1. Дејан Тодоровић; 
2. Бојан Ђурђевић; 
3. Далибор Џунић; 
4. Дамир Адамовић. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Управног одбора. 
 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-180/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
149 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и члана Надзорног одбора  
Центра за културу у Бору 

 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Центра за културу у Бору: 
 
 1. Маја Сретеновић, председник; 

2. Милица Шапоњић, члан.               
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-184/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 

150 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

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

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора  

Народне библиотеке у Бору 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Народне библиотеке у Бору: 

 
 1. Милутин Ристић, председник; 

2. Гордана Натавејић, члан.               
 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 022-185/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
 
151 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), а у вези са 
чланом 69. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', 
бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/01, 84/04 и 115/05) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора  

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

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору: 
 
 1. Иван Бачиловић, председник; 

2. Марица Де Кандија, члан.               
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-186/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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 152 

На основу члана 22. Закона о јавним службама 
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
24. јула 2009. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 

 Музеја рударства и металургије у Бору 
 
 
I 
 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Музеја рударства и металургије у Бору: 
 
            1. Љубинка Стојков, председник;  

2. Даринка Трујић, члан и 
3. Милица Кабић, члан. 

 
 

II 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 022-187/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
 

153 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

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

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 

Установе за децу ''Бамби'' Бор 
 
I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Установе за децу ''Бамби'' Бор: 

 
1. Љиљана Мијаковић, председник; 
2. Грацијан Страјиновић, члан. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-188/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 
 

154 
На основу члана 21. и 22. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације ''Бор'' (''Службени лист 
општина'', бр. 19/06) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 
 

I 
 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 
Туристичке организације ''Бор'' у Бору: 

 
1. Роберт Мишић, председник; 
2. Гордана Ранчић, члан. 

 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 022-189/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 

155 
На основу члана 15. Одлуке о оснивању Јавне 

установе Спортски центар ''Бор'' Бор (''Службени лист 
општина'', бр. 2/06 и 16/06) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника и члана Надзорног одбора 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор 
 

I 
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору 

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор: 
 
 1. Зоран Стојић, председник и  
 2. Александар Шакић, члан. 
                   

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-190/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
  
 



24. јула 2009                   „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                      БРОЈ 9 84 
 

156 
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
24. јула 2009. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и члана Надзорног одбора  
Центра за културу у Бору 

 
 
I 

У Надзорни одбор Центра за културу у Бору 
именују се: 
 1. Јулијана Павловић, председник; 

2. Биљана Филиповић, члан.               
 

Мандат именованима траје до истека мандата 
Надзорног одбора. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 022-191/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', број: 42/91 и 71/94) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
24. јула 2009. године, донела је  

 
 

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

Народне библиотеке у Бору 
 
 
I 

У Надзорни одбор Народне библиотеке у Бору 
именују се: 
 1. Даница Хорват, председник; 

2. Драган Поповић, члан.               
 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 
Број: 022-192/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), а у вези са 
чланом 69. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', 
бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/01, 84/04 и 115/05) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и члана Надзорног одбора  
Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору 

 
I 

У Надзорни одбор Центра за социјални рад 
''Бор'' у Бору именују се: 
 1. Јасмина Урошевић, председник; 

2. Љубинка Станојевић, члан.               
 

Мандат именованима траје до истека мандата 
Надзорног одбора. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-193/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 22. Закона о јавним службама 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
 Музеја рударства и металургије у Бору 

 
 
I 

У Надзорни одбору Музеја рударства и 
металургије у Бору именују се: 
 
                1. Зоран Ђорђевић, председник;  

2. Лидија Славковић, члан и 
3. Перица Њагојевић, члан. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-194/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 22. Закона о јавним службама 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и члана Надзорног одбора 
Установе за децу ''Бамби'' Бор 

 
 
I 

У Надзорни одбор Установе за децу ''Бамби'' 
Бор именују се: 

1. Ивица Николић, председник; 
2. Горан Лилић, члан. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-195/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 21. и 22. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације ''Бор'' (''Службени лист 
општина'', бр. 19/06) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  

 
 

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

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 
 
 

I 
У Надзорни одбор Туристичке организације 

''Бор'' у Бору именују се: 
 

1. Наталија Косановић, председник; 
2. Драган Вацић, члан. 

 
Мандат именованима траје до истека мандата 

Надзорног одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-196/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

162 
На основу члана 15. Одлуке о оснивању Јавне 

установе Спортски центар ''Бор'' Бор (''Службени лист 
општина'', бр. 2/06 и 16/06) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 24. јула 2009. 
године, донела је  
 

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

Јавне установе Спортски центар ''Бор'' Бор 
 
 

I 
У Надзорни одбор Јавне установе Спортски 

центар ''Бор'' Бор именују се: 
 
 1. Јован Драгуловић, председник и  
 2. Срђан Лупуловић, члан. 
 

Мандат именованима траје до истека мандата 
Надзорног одбора. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
 
Број: 022-197/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
 

163 
На основу члана 5. Уредбе о начину и контроли 

обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр.5/06) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 24. 
јула 2009. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању лица за оверу образаца из члана 5. 
Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате 

зарада у јавним предузећима 
 
I 

 Славица Козић, запослена у Општинској 
управи Бор, одређује се за оверу образаца из члана 5. став 
1. и 2. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате 
зарада у јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
5/06). 

II 
 Фани Љубеновић, запослена у Општинској 
управи Бор, обављаће послове у случају одсуства или 
спречености запосленог из тачке I овог решења. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-199/2009- I 
У Бору, 24. јула 2009. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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На основу члана 77. Закона о спорту (''Службени 
гласник РС'', бр. 52/96) и члана 43.  Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'' бр. 7/08), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 24. јула 2009. године, 
донела је  

О Д Л У К У  
О ПРЕСТАНКУ ФИНАНСИРАЊА ПОТРЕБА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРЕКО 
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ БОР  

 
Члан 1.  

 Средства из буџета општине Бор намењена за 
задовољавање потреба грађана у области спорта, од дана 
01.08.2009. године до краја ове буџетске године, неће се 
усмеравати организацијама у области спорта преко 
Спортског савеза општине Бор (У даљем тексту: ССОБ). 
 Средства за зараде запослених у Стручној 
служби ССОБ и остали трошкови ССОБ-а од 01.08.2009. 
године, неће се више финансирати из буџета општине Бор. 

 
Члан 2. 

 Средства из члана 1. став 1. ове одлуке 
усмераваће се директно спортским организацијама за 
реализацију програма којима се остварују одређене 
потребе грађана у области спорта у општини Бор, а 
распоред истих, до краја ове буџетске године, вршиће 
Комисија за спорт образована од стране председника 
Општине Бор. 
 Председник општине Бор образоваће Комисију 
из претходног става у року од три дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 Од 2010. године средства за намене из става 1. 
овог члана, користиће се на основу Одлуке о буџету за 
текућу годину и Правилника о категоризацији и 
финансирању спорта у општини Бор за текућу годину. 
 Правилник о категоризацији и финансирању 
спорта у општини Бор донеће председник Општине Бор 
најкасније до краја текуће године за наредну годину. 

 
Члан 3. 

 Финансијско – књиговодствене послове у 
погледу буџетских средстава која користе спортске 
организације, обављаће Општинска управа Бор, или лице 
коме се повери обављање ових послова. 

 
Члан 4.  

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о поверавању вршења послова у области спорта 
Спoртском савезу општине Бор (''Службени лист 
општина'', бр. 6/04). 
 

Члан 5.  
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
 
Број: 401-338/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
  
            

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                            Драган Марковић с.р. 

 
 
 
 

  
 

165 
На основу члана 70. став 1. Закона о планирању 

и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 24. јула 2009. године, донела је  
 

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

ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 

Члан 1.  
 У Одлуци о одређивању јавног грађевинског 
земљишта (''Службени лист општина'', бр. 2/06, 7/07, 
12/07, 15/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр. 1/08) у 
члану 2. редни број 55 из режима јавног грађевинског 
земљишта и то из кп.бр.846/1 део градски парк изузима се 
кп.бр.846/50 остало вештачки створено неплодно 
земљиште Ул. Николе Пашића. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
 
Број: 463-74/2009-I 
У Бору, 24. јула 2009. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                            Драган Марковић с.р. 
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