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На основу чланa 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14)
и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина
oпштине Бор, на седници одржаној дана 29. децембра 2015.
године дoнела је
О ДЛ УК У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ КОЛЕКТОРА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
У СЛИВУ БOРСКЕ РЕКЕ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за
изградњу колектора и постројења за пречишћавање
отпадних вода у сливу Борске реке (у даљем тексту: ПДР).
Члан 2.
Циљ израде ПДРа је стварање планског основа за
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у
сливу Борске реке, као и припадајућег колектора, у сврху
отклањања последица постојећег стања, уз дефинисање
положаја постројења и трасе колектора, приступног пута и
пратеће инфраструктуре и правила за уређење површина и
изградњу комуналних и осталих инфраструктурних
објеката, у складу са одредбама Просторног плана општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14), као и
у складу са одредбама Генералног урбанистичког плана
Бора („Службени лист општине Бор“, бр. 20/15).
Члан 3.
Границом ПДРа обухваћен је део подручја
градског насеља Бор, односно делови катастарских
општина Бор 1, Бор 2 и Слатина, у површини од око 4 ha
(посторјење) и дужине колектора од око 6 km, са
припадајућим коридором, а све у складу са коридором
дефинисаним у Генералном урбанистичком плану Бора.
Граница ПДР-а приказана је на графичком прилогу који
чини саставни део ове одлуке.
Коначна граница ПДРа утврдиће се приликом
израде и верификације нацрта ПДРа.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту:
ППОВ) на територији Општине (избор између три варијанте);
реконструкција и проширење канализационих мрежа на оба
слива (за насеља у сливу Борске реке - град Бор и за насеља у
сливу Брестовачке реке), реконструкција по принципу сепарације
система, продужење магистралног одводника до места
планираног ППОВ и завршетак пројектовања и свих припремних
радова за реализацију ППОВ, које би требало реализовати након
2017. године.
Члан 5.
Услови и смернице из Генералног урбанистичког
плана Бора
Канализација на сливу Борске реке (град Бор) је
мешовитог типа. Главни колектори, који започињу од улива
Болничког потока (дужине 7,1 km), решени су у виду општег
система, док је канализациона мрежа решена као сепарациони
систем. Садашњи тунелски одводник има задовољавајућу
пропусну способност за падавине повратног периода 5 година. За
ређе повратне периоде тунел долази под притисак, са озбиљним
последицама по његову функционалност. Таква диспозиција
заједничких колектора биће неодржива у условима реализације
ППОВ, те се мора обавити сепарација система и на главним
одводницима.
Приоритети у развоју хидротехничке инфраструктуре су:
- приоритетна реконструкција/поправка постојећег
главног колектора и изградња новог тунела за евакуацију отпадних
и атмосферских вода из Бора; током реконструкције извршити
сапарацију отпадних и атмосферских вода; и
- изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у
Бору и Брестовцу, посебно, решавање одвода и пречишћавање
отпадних вода из насеља Брестовачка бања, Бањско поље, Борско
језеро, „Бор 2“ и „Металург“.
Члан 6.
Подлоге за израду ПДР-а
Графички део ПДР-а израђује се на овереном
катастарско-топографском, односно овереном топографском,
односно овереном катастарском плану у размери 1:1000 или 1:500,
изузетно и у размери 1:2500.
Опшштина Бор прибавиће од Републичког геодетског
завода – надлежне службе за катастар непокретности све потребне
подлоге.

Услови и смернице планских докумената вишег реда и
развојних стратегија и списак подлога

Принципи планирња, коришћења, уређења и заштите
планског подручја

Члан 4.
Услови и смернице из Просторног плана општине Бор

Члан 7.
Основни принципи просторног развоја Општине су:
промоција oдрживости развоја свих економских (посебно
рударских) и других активности у простору; рационално
коришћење и очување територијалног капитала, локалног и
регионалног идентитета, заштита јавног интереса и јавних
добара; превенција, санација, смањење и ограничење загађивања
животне средине; инклузивност – антиципирање и партиципација
широког круга актера и грађана у креирању и управљању
променама у домену економије и социјалног развоја; економска
оправданост, социјална прихватљивост и просторно-еколошка

Према одредбама Просторног плана општине Бор
у сливу Борске реке потребно је реализовати постројење за
пречишћавање отпадних вода на локацији у КО Слатина.
Систем за каналисање одпадних вода решити као
сепарациони систем.
Један од преиоритета у развоју водопривредне
инфраструктуре утврђен Просторним планом општине Бор
јесте доношење коначне одлуке о начину реализације
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предострожност у избору програма и пројеката/локација;
поступност у примени принципа одрживог развоја;
корпоративна социјална и еколошка одговорност;
подстицање територијалне кохезије ради смањења
просторних неравномерности; енергетска ефикасност;
унапређење
локалног
идентитета
уз
функцијску
специјализацију; повећање локалне територијалне и
економске
конкурентности,
атрактивности
и
приступачности подручја; регионална интегрисаност и
функционално повезивање са суседством и ширим
окружењем; заштита и презентација природне и културне
баштине; транспарентност у доношењу планских и
инвестиционих одлука.
Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја
Члан 8.
Реализацијом планских решења ПДР-а стварају се
услови за остваривање једног од општих циљева
просторног
развоја
Бора
утврђених
Генералним
урбанистичким планом Бора, а то је: реконструкција и
изградња осталих инфраструктурних и комуналних система
у неопходном обиму.
Члан 9.
Кључни
циљеви и критеријуми
развоја
водопривредних система у ПДР-у су следећи:
- обнова канализационих система и потпуна
санитација градског подручја Бора, по принципу
сепарационог система;
- у циљу заштите вода и рационализације
потрошње воде при обнови постројења уводити
рециркулацију воде у технолошким процесима, са обавезним
предтретманом пре упуштања у канализацију општег типа;
уколико се отпадне воде индустрије упуштају у водотоке,
морају бити пречишћене до нивоа да одговарају бар IIб
класи квалитета, који је прописан Правилником за
канализационе системе, без икаквих опасних материја;
- трајно обезбеђење класа квалитета свих
површинских и подземних вода на ширем разматраном
подручју (Борска река, Злотска река, Брестовачка река, Црни
Тимок, итд.) према захтевима из Водопривредне основе
Србије, што подразумева да се реке које служе као
изворишта задрже у класи I/II, евентуално IIa, а све остале у
класи не лошијој од IIб, осим у Борској реци, на којој треба
остварити квалитет бар на нивоу III класе (БПК5 < 12 mg O2 /
L); и
- пошто је пријемник мала река (Борска река),
поставља се висок критеријум њихове ефективности ППОВ,
оквирно са показатељем БПК5 < 5 mg О2/L.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја са структуром основних
намена простора и коришћења земљишта
Члан 10.
Решење целог система, колектора и ППОВ,
захтева потпуно сепарисање канализационих система, на
тај начин што се у нов тунел колектор, за евакуацију
атмосферских и отпадних вода уграђује посебан цевовод за
отпадне воде, пречника Ø600. Почетак тунела је у шахту
постојећег колектора код Аутобуске станице, на коти око
335 mнм, дужина је око 3.100 m, пречник је 2,5 m, а
капацитет око 25 m3/s. Његовим завршетком стварају се
услови да се приступи реконструкцији постојећег
оштећеног тунела. Тај тунел је потковичастог пресека
260/300, а санација се изводи израдом нове бетонске облоге
од 25 cm. Након санације пропусна способност тунела била
би око 22 m3/s. Тако саниран тунел би задржао само
функцију
евакуације
атмосферских
вода
са
неурбанизованог слива узводно од улива Болничког

29. децембар 2015.

потока. Са новим и старим тунелом евакуација великих вода са
тог подручја би се повећала са садашњих 30 m3/s на око 50 m3 /s,
са повратним периодом поводња од 10 година, што је потпуно
прихватљива поузданост за евакуацију кишних вода у великим
насељима.
ППОВ планирати тако да има све садржаје који су
уобичајени код таквих постројења за пречишћавање отпадних
вода насеља: механичко пречишћавање, биолошки процес
пречишћавања (акценат је на што ефикаснијем уклањању
органских материја), линија за обраду муља, угушћивање,
аеробна стабилизација (дигестија), дехидратација муља пресама.
Имајући у виду доста тескобне просторне услове, не треба
прихватити алтернативу са пољима за сушење муља, већ за то
треба предвидети пресе. У складу са дефинисаним
критеријумима у Србији, ефективност ППОВ треба да задовољи
следеће захтеве за пречишћене отпадне воде, пре њиховог
упуштања у водотоке: БПК5 ≤ 6 mg О 2/L, HPK ≤ 12,5 mg/L,
суспендоване материје СМ ≤ 35 mg/L, број колиформних
бактерија 20×103 L-1. У циљу остварења високе поузданости одржавања свих ППОВ треба да буде централизовано, на нивоу
општинских комуналних служби.
Предуслови за реализацију ППОВ су: остварење
потпуног
обухвата
гравитирајућих
градских
подручја
канализационим системима, санитација насеља и контрола
упуштања отпадних вода привредних и других субјеката, уз
одговарајући мониторинг.
За реализацију ППОВ предвиђена је локација низводно
од града, крај железничке пруге, пре велике ''петље''. ППОВ
Брестовац налази се крај Брестовачке реке низводно од
Брестовца. Тачну позицију ППОВ одредити у складу са
препорукама датим у Извештају о физичко-механичким и
деформационим карактеристикама језгра истражних бушотина са
локалитета Слатине – СО Бор, за потребе изградње фабрике
отпадних вода.
Члан 11.
Услед сложености услова за заштиту вода на подручју
Бора мора се реализовати примена три групе мера: технолошких,
водопривредних и организационих.
Технолошке мере заштите предвиђају значајно
смењење ефлуената на самим изворима загађења, као и
пречишћавање отпадних вода. То подразумева прелазак на
чистије технологије, са мање отпадних вода при свим
реконструкцијама погона РТБ Бор групе, као и реализацију три
типа постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ): •
ППОВ општег типа, за пречишћавање отпадних вода из
канализација насеља, • постројења за предтретман у процесима
производње, у циљу довођења отпадних вода индустрија до
нивоа да смеју да буду упуштене у канализације насеља, •
посебна ППОВ индустријских постројења.
Општи услов за ППОВ: канализациони системи
сепарационог типа; примарни и секундарни третман
пречишћавања, излазни квалитет воде из ППОВ који одговара IIb
класи, са БПК5 < 6 mg O2/L, при реализацији сепарационих
канализационих система колекторе кишне канализације треба
тако повезивати са колекторима отпадних вода, да се воде које са
саобраћајница отичу при првом таласу кише уводе у колекторе
отпадних вода, јер се ради о врло загађеним водама (воде које
испирају саобраћајнице), тако да и оне буду одведене до ППОВ и
пречишћене, пре упуштања у водоток.
Водопривредне
мере
заштите
подразумевају
комплетирање канализационих система, тако да обухват
канализацијом буде већи од 95% домаћинстава који су
прикључени на водовод, како би се практично све отпадне воде
усмериле према ППОВ.
Организационе мере заштите се спроводе већим делом
на нивоу државе, и подразумевају превентивно деловање забраном
стављања у промет опасних материја за квалитет вода и увођење
стандарда за ефлуенте, у складу са праксом у ЕУ, економски
стимуланси за промену ''прљавих'' технологија и смањење
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потрошње воде у производњи, спровођење принципа
''загађивач плаћа'' (трошкови накнада загађивача морају бити
већи од трошкова пречишћавања отпадних вода).
Члан 12.
Рок израде ПДР-а је 8 (осам) месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке. Рок за доношење ПДР-а не би
требао бити дужи од два месеца од његове израде.
Члан 13.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета
општине Бор и других извора (су)финансирања.
Оквирна средства за израду ПДР-а износе
2.500.000,00 динара (без ПДВ-а).
Члан 14
Израда ПДРа
повериће
се правном лицу
изабраном у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 15.
По доношењу ове одлуке носилац израде Плана
организује рани јавни увид, односно упознавање јавности
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине као и ефектима
планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката биће позвани да дају своје
мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена
процене утицаја на животну средину.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници општине Бор.
Рани јавни увид траје 15 (петнаест) дана од дана
објављивања.
Рани јавни увид обавља Комисија за планове
општине Бор.
Члан 16.
Пре подношења предлога планског документа
органу надлежном за његово доношење извршиће се
стручна контрола и јавни увид нацрта ПДРа .
Члан 17.
Стручну контролу концепта и нацрта ПДРа
извршиће Комисија за планове општине Бор.
Члан 18.
Након стручне контроле извршиће се излагање
нацрта ПДРа на јавни увид.
Излагање нацрта ПДРа на јавни увид оглашава се
у дневном и локалном листу, огласној табли општине Бор и
путем локалних радио и телевизијских станица.
О излагању нацрта ПДРа на јавни увид стараће се
општински орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Излагање нацрта ПДРа на јавни увид траје 30
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава
јавног информисања.
О извршеном јавном увиду надлежни орган
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим
примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај из става 5. овог члана доставља се
носиоцу израде планског документа, који је дужан да у
року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о
извршеном јавном увиду.
Уколико након излагања нацрта ПДРа надлежни
орган утврди да да усвојене примедбе суштински мењају
плански документ, доноси одлуку којом се носиоцу израде
налаже да изради нови нацрт Плана у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.
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Члан 19.
За потребе израде ПДРа приступа се изради Стратешке
процене утицаја на животну средину, која је саставани део
плана, а у складу са Извештајем о стратешкој процени утицаја
Просторног плана општине Бор на животну средину („Службени
лист општине Бор'', бр. 2/14 и 3/14) и у складу са Извештајем о
стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког плана
Бора на животну средину („Службени лист општине Бор“, бр.
20/15 и 21/15).
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 350-213/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
416
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10)
и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина oпштине Бор, на седници
одржаној дана 29. децембра 2015. године, дoнела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛЕКТОРА И
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
У СЛИВУ БОРСКЕ РЕКЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације за израдњу колектора и постројења за
пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке на животну
средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
Члан 2.
Разлози за израду стратешке процене дефинисани су на
основу територијалног обухвата и одредби из стратешке процене
утицаја Просторног плана општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14) и Генералног урбанистичког плана
Бора („Службени лист општине Бор“, бр. 20/15) , на следећи
начин:
- значај Плана детаљне регулације за изградњу
колектора и постројења з пречишћавање отпадних вода у сливу
Борске реке (у даљем тексту: ПДР) за заштиту животне средине и
одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна
средина, побољша квалитет живота и обезбеди одрживи развој на
подручју ПДР-а и околине;
- потребе да се у планирању просторног развоја
подручја ПДР-а сагледају питања заштите животне средине и
обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
- обавеза успостављена Извештајем о стратешкој
процени утицаја Просторног плана општине Бор на животну
средину;
- повећање уредног снабдевања чистом водом и
обезбеђивање канализације за кориснике водовода;
- обезбеђивање пречишћавања отпадних вода
комуналних (Борска река и др.);
- смањење потрошње воде у домаћинствима и
индустрији, као и смањење губитака воде у дистрибутивној
мрежи.
Члан 3.
Стратешка процена ради се за подручје које обухвата
две међусобно спојене просторне целине сконцентрисане око
колктора и локације за изградњу постројења, на начин дефинисан
у Просторном плану општине Бор, као и у Генералном
урбанистичком плану Бора.
Целина сконцентрисана око колектора обухвата појас
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прописане шрине око колектора дужине око 6 km. Целина
на којој се предвиђа изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода захвата простор површине око 4 ha.
Члан 4.
Израда Стратешке процене је заснована на
планској и студијско - аналитичкој документацији из
области просторног планирања, заштите животне средине и
другој релевантној документацији.
Члан 5.
Стратешком проценом биће разматрана питања
заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и
природних добара и прекограничних утицаја на животну
средину, као и друга питања за која се у току израде утврди
да захтевају одговарајућу обраду.
Члан 6.
Извештај о стратешкој процени, као документ
којим се приказује поступак израде Стратешке процене,
резултати до којих се дошло и начин интегрисања у
поступак припреме ПДР-а, садржи:
- Полазне основе Стратешке процене: обухват,
предмет и циљеви ПДР-а, однос ПДР-а према релевантним
планским и другим документима;
- Опште и посебне циљеве Стратешке процене и
индикаторе;
- Процену могућих утицаја на животну средину:
приказ стања животне средине на подручју ПДР-а;
варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио
нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског
подручја повољне са аспекта заштите животне средине;
процену утицаја варијантних решења на животну средину,
опис мера за спречавање и ограничавање негативних и
увећање позитивних утицаја на животну средину, поређење
варијантних решења и приказ разлога за избор
најповољнијег; процену утицаја планских решења на
животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање
негативних и увећање позитивних утицаја на животну
средину; начин на који су при процени узети у обзир
елементи животне средине и карактеристике утицаја;
- Смернице за израду стратешких процена на
нижим хијерархијским нивоима;
- Програм праћења стања животне средине у току
спровођења ПДР-а;
- Приказ коришћене методологије;
- Приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор ПДР-а са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у ПДР;
- Учешће заинтересованих страна у поступку
израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;
- Извод из Стратешке процене (закључак нетехнички резиме).
Члан 7.
Носилац израде Стратешке процене је орган
управе општине Бор надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Стручни обрађивач Стратешке процене одредиће
се у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.
Члан 8.
Министарства, посебне организације, јавна
предузећа и установе надлежне за послове пољопривреде,
шумарства и водопривреде, саобраћаја, телекомуникација,
енергетике, економије и регионалног развоја, туризма,
заштите животне средине и просторног планирања,
заштите споменика културе, заштите природе, као и други
заинтересовани органи и организације, доставиће у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке све
расположиве податке, услове и документацију од значаја за
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израду Стратешке процене из делокруга свог рада носиоцу
израде Стратешке процене.
Члан 9.
Рок за израду Стратешке процене је 8 месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради ПДР-а.
Стручни тим за израду Стратешке процене биће
састављен од стручњака одговарајућег профила.
Стратешка процена вршиће се у складу са европским и
међународним принципима теорије и добре праксе у изради
стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту
планских докумената.
Члан 10.
Средства за израду Стратешке процене обезбеђују се у
бџету општине Бор.
Члан 11.
Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој
процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт ПДР-а, у
трајању од 30 дана, у просторијама општине Бор.
Члан 12.
Одлука о изради Стратешке процене је саставни део
Одлуке о изради ПДР-а.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 501-297/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
417
На основу чланa 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 –
одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст),
Скупштина oпштине Бор, на седници одржаној дана 29. децембра
2015. године, дoнела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ЦРНИ ВРХ
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације
туристичког комплекса Црни врх (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Плана
Циљ израде Плана је формирање планских основа за
рационалну организацију, уређивање и коришћење простора у
обухвату Плана чиме се стварају услови за организовање
квалитетне туристичке понуде и прогресивног развоја туризма у
општини Бор.
Израдом и доношењем овог Плана реализује се једна од
обавеза прописаних Просторним планом општине Бор.
Члан 3.
План се доноси као развојни план, са општим
елементима просторног развоја као и са елементима плана
детаљне регулације.
План ће се заснивати на расположивој студијскопланско-техничкој и другој документацији која је од значаја за
израду Плана.
План ће бити усклађен са Просторним планом
Републике Србије, Регионалним просторним планом Тимочке
Крајине и Просторним планом општине Бор.
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Границе Плана
Члан 4.
Границом Плана
обухваћен
је
простор
сконцентрисане око постојећих туристичких објеката на
Црном Врху.
Границом Плана обухвћено је целокупно подручје
које је било обухваћено границама Генералног плана
предела Туристичког центра „Црни врх“ (''Службени лист
општина“, бр. 7/97 и 14/03).
Подучје обавезног обухвата Плана приказано је и
у Просторном плану општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14) и дато је на графичком
прилогу који чини саставни део ове одлуке.
Коначне границе Плана биће утврђене у нацрту
Плана.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и
развојних стратегија
и списак подлога
Члан 5.
У складу са Простроним планом Републике
Србије 2010-2020 године („Службени гласник РС“, бр.
88/10):
1) основни циљ просторног развоја туризма у
Републици Србији
је просторно-еколошка подршка
остваривању концепта одрживог развоја туризма,
компромисним интегрисањем принципа и стратешких,
планских и програмских докумената развоја туризма,
заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално
задовољавање социјалних, економских, просторноеколошких и културних потреба националног и локалног
нивоа, интереса тржишта и услова прекограничне и
међународне сарадње.
2) оперативни циљеви просторног развоја туризма
у Републици Србији су: реализација туристичких развојних
пројеката на постојећим и новим дестинацијама уз
комплетирање и заокруживање целогодишње туристичке
понуде и интензивирање њеног коришћења; резервација,
заштита и активирање нових туристичких подручја,
зависно
од
могућности
државног
финансирања
некомерцијалних основа туризма; јачање постојећих и
увођење нових туристичких производа (на националном,
регионалном и локалном нивоу) - градских одмора,
кружних путовања (са најразноврснијим итинерерима на
природним, културно- историјским и другим мотивима),
наутике, тематских паркова, еко-туризма; стимулисање
најзначајнијих функција социјалног туризма, посебно
рекреације и спорта деце и омладине; просторнофункционално структурирање територије Републике
Србије на туристичке кластере, уз издвајање приоритетних
туристичких дестинација/регија, праваца и места; изградња
туристичке
инфраструктуре,
унапређење
путног,
железничког
и
пловног
саобраћаја;
обезбеђење
нискобуџетних и чартер авиопревозника; унутрашње
повезивање туристичких
дестинација туристичким
путевима; унапређење система туристичке сигнализације;
унапређење водопривреде и енергетике за потребе туризма;
увођење иновативних решења у информационим и
комуникационим
технологијама;
усклађивање
инфраструктуре, јавних служби, услуга, рекреације и
спорта са истовременим потребама сталних становника и
туриста; израда парцијалних стратегија развоја значајнијих
туристичких производа; израда и реализација просторних и
урбанистичких планова туристичких дестинација и
развојних програма конкурентне туристичке понуде;
формирање недостајућих туристичких организација на
регионалном и локалном нивоу; информатичка подршка
развоју туризма, пре свега успостављањем јединствене и
ажурне туристичке статистике смештаја, промета и др;
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истраживачка подршка развоју туризма, посебно у испитивању
актуелних трендова и промена у домену туристичке тражње и
туристичких производа. Концепција развоја. За социо-економске,
просторно-еколошке и културне прилике у Републици Србији
релевантни су између осталих и следећи туристички производи:
touring (кружна и линеарна туристичка путовања/туре/путеви националних паркова, планина, клисура, пећина, римских палата
и споменика, средњовековних манастира, дунавских мотива,
салаша, вина и гастрономије, бициклизма (Euro Velo 6),
пешачења (Е4 и Е7), јахања, лова, риболова и др; бањски туризам
(здравствени/балнеолошки, климатски и wellness/рекреативни);
наутички и други видови водног туризма.
Један од оперативних цеиљева Просторног плана
Републике Србије 2010-2020. године јесте и израда парцијалних
стратегија развоја значајнијих туристичких производа; израда и
реализација просторних и урбанистичких планова туристичких
дестинација и развојних програма конкурентне туристичке
понуде.
Члан 6.
Обавезе дефинисане Регионалним простроним планом
Тимочке Крајине („Службени гласник РС“, бр. 51/11) су следеће
мере за искоришћење туристичких потенцијала:
1) економскe мере - подстицање и усмеравање развоја
туризма кроз монетарне и фискалне инструменте. Монетарни
инструменти су: oбезбеђење и удруживање директних државних
улагања из буџета, као и из буџета општина/градова, НИП-а и
других фондова, привлачење страних донаторских средстава,
развојни кредити и субвенциониране камате и др. за израду и
спровођење
програма
развоја
туризма
обухваћених
општина/градова, прибављања и уређења грађевинског земљишта,
развоја туристичке инфраструктуре и супраструктуре и др.
Фискални инструменти су: ослобађање или смањење пореза на
добит, ослобађање или смањење пореза на новозапослене,
диференциране боравишне таксе, диференциране туристичке
накнаде, пенали за изградњу неадекватних капацитета на
приоритетним туристичким локацијама, преношење губитака у
наредне године, убрзана амортизација, концесије, ниже царине на
увоз опреме и др;
2)
организационо-институционалне
мере-модели
уговорног повезивања /организовања, односно различити видови
кластерског и дестинацијског удруживања (републичких, регионалних
и локалних) туристичких субјеката, у креирању туристичких
производа тимочких туристичких простора/дестинација; избор
управљача и контролу ефикасности управљања одрживим
развојем туризма, реализацијом програма развоја туризма и
пројеката развоја туристичке инфраструктуре и супраструктуре,
односно уређењем грађевинских подручја/локација туристичких
дестинација; и
3) правнe и планскe мере/инструменти - дефинишу
интегрално планирање развоја туризма, резервацију простора
туристичких простора од републичког значаја, одрживо
коришћење туристичких простора и послове од посебног значаја
за развој туризма, лиценцирање и утврђивање стандарда и др.
Према одредбама Регионалног простроног плана
Тимочке Крајине утврђује се обавеза његове даље планске
разраде при чему ће приоритет у припремању и доношењу
урбанистичких планова, имати седишта општина/градова, бањска и
друга туристичка места, микроразвојни центри (посебно у
пограничним подручјима), просторне културно-историјске целине и
археолошки локалитети, енергетски објекти и зоне експлоатације
минералних сировина, као и зоне изградње за индустрију, МСП и
инфраструктурних система (посебно од регионалног значаја и
трансграничне сарадње) чији ће развој подстицати Република.
Члан 7.
Према Просторном плану општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14) Развој туризма на територији општине
одвијаће се у оквиру борског рејона са бањама, језером и планинама.
Главни туристички мотиви рејона везани су за Брестовачку бању,
Борско језеро и туристички центар „Јелен“ на Црном врху.
Просторним планом општине Бор утврђена је његова
индиректна примена разрадом планских решења урбанистичким
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плановима, као и обавеза израде плана генералне регулације и
за туристички комплекс на Црном врху.
Члан 8.
У близини просторног обухвата Плана налази се
део трасе Европског пешачког коридора Е4 који се у
планким решењима треба третирати на одговарајући начин
- у складу са прописима којима се уређују ови коридори,
као и у складу са захтевима за јачање туристичке понуде и
атрактивности планског подручја.
Члан 9.
Општинска управа Бор од подлога неопходних за
израду Плана располаже ортофото подлогама резолуције до
40 cm у .tif и .ecw формату.
За планско подручје урађен је дигитални катастар
непокретности , који се може прибавити у размери 1 : 1000
или 1 : 2 500.
Принципи планирња, коришћења, уређења и заштите
планског подручја
Члан 9.
Основни принципи просторног развоја општине
су: промоција oдрживости развоја свих економских
(посебно рударских) и других активности у простору;
рационално коришћење и очување територијалног
капитала, локалног и регионалног идентитета, заштита
јавног интереса и јавних добара; превенција, санација,
смањење и ограничење загађивања животне средине;
инклузивност – антиципирање и партиципација широког
круга актера и грађана у креирању и управљању променама
у домену економије и социјалног развоја; економска
оправданост, социјална прихватљивост и просторноеколошка предострожност у избору програма и
пројеката/локација; поступност у примени принципа
одрживог развоја; корпоративна социјална и еколошка
одговорност; подстицање територијалне кохезије ради
смањења просторних неравномерности; енергетска
ефикасност; унапређење локалног идентитета уз
функцијску
специјализацију;
повећање
локалне
територијалне и економске конкурентности, атрактивности
и приступачности подручја; регионална интегрисаност и
функционално повезивање са суседством и ширим
окружењем; заштита и презентација природне и културне
баштине; транспарентност у доношењу планских и
инвестиционих одлука.
Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја
Члан 11.
Општи циљеви развоја, уређења и заштите
подручја општине Бор и простора обухваћеног Планом
јесу:
1) функционално интегрисање општине са
окружењем кроз бољу саобраћајну, информациону,
економску и културну повезаност и сарадњу; заустављање
даље деградације животне средине, угрожавања и
уништавања природних и туристичких ресурса, природних
и културних добара, сузбијање раубовања и ненаменског
коришћења простора и непланске изградње, нарочито
ревитализацијом угрожених подручја;
2) очување биолошке разноврсности, геонаслеђа и
предела; обезбеђење трајне заштите природних и
културних вредности и њихово одрживо коришћење у
оквиру
рекреације,
туризма
и
комплементарних
активности, едукације и научних истраживања.
Оперативни циљеви развоја туризма и заштите
животне средине су:
1) заштита и унапређење темељних услова
природе, животне средине и ресурса за развој туризма;
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2) организовање, уређивање и коришћење
туристичких простора по критеријумима и
3) стандардима заштите животне средине, природе,
природне и културне баштине; укључивање туризма у
унапређење квалитета животне средине, очување и промоцију
природних вредности и културног наслеђа (организационо,
финансијско и др.);
4) подстицање развоја туристичких активности са
најповољнијим условима за максимално продужење туристичке
сезоне:
унапређењем
постојећих
видова
пословног,
манифестационог, и екскурзионог туризма, као и бањског,
излетничко
рекреативног,
дечијег/омладинског,
ловног,
спортског и конгресног туризма; организовањем видова
излетничког и стационарног зимског и летњег спортско
рекреативног туризма и сеоског туризма, као и излетничког споменичког, еколошког, етнолошког, ловног и риболовног
туризма, геотуризма и др.;
5) организовање јединствене понуде града, туристичких
центара, пунктова и села, као и понуде у простору општине
(туристички смештај, јавне службе, спортско рекреативни
садржаји, излетнички и планинарски итинерери, ловишта и др.);
6) интензивирање туристичке сарадње са општином
Зајечар (на мотивима блиских ресурса, услуга аеродрома у Бору,
термоминералних извора у Николичеву и др.);
7) квалитетно саобраћајно повезивање општине Бор са
Дунавом и другим дестинацијама у суседним општинама;
8) комплетно саобраћајно повезивање туристичких
ресурса и садржаја Бора и околине (јавни превоз, Европски
пешачки коридор Е4, као и излетничке и планинарске стазе за
пешаке, планинске бициклисте, јахаче и друге стазе);
9) обнова и комплетирање техничке инфраструктуре и
комуналне опреме у функцији туризма (водоснабдевање,
канализација, енергетске и телекомуникационе инсталације,
елиминација смећа, уређење пијаца, јавних зелених површина и
др.);
10)
активирање
комплементарних
активности
посредством туризма (развој села и пољопривреде, мале
привреде, јавних служби, саобраћаја и др.), уз очување,
презентацију и активирање вредности природне и културне
баштине;
11) обезбеђивање обима и стандарда сервиса и јавних
служби (посебно трговине, занатских сервиса, здравства,
културе, администрације и др.), у складу са потребама сталних
становника и туриста; и
12) успостављање информационог система и система
мониторинга о смештајним капацитетима и туристичком промету
општине.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја са структуром основних намена
простора и коришћења земљишта
Члан 12.
Главни туристички мотиви у општини везани су за:
Брестовачку бању са стационарним бањским туризмом и
излетничким туризмом на мотивима лечења, рекреације,
природних вредности и културне баштине (са ресурсима и
вредностима које треба организованије и интензивније
валоризовати, уз изградњу балнеолошких, рекреативних и
смештајних садржаја сходно капацитету ресурса и простора);
затим, Борско језеро са стационарним одморишним,
дечијим/омладинским, спортским и излетничким туризмом на
мотивима рекреације, спорта и природних вредности (са
уређеном обалом, спортско-рекреативним садржајима на води и
сувом, туристичким смештајем са пратећим садржајима, уз услов
да се у коришћењу језера приоритет да туризму, или да се
коришћење воде ограничи на толерантне осцилације које се могу
савладати употребом приобалних сплавова за купање и спортове
на води) води); као и туристички центар "Јелен" на Црном врху
са стационарним одморишним, стационарним и излетничким
спортским туризмом. Градско насеље Бор, иако са угроженом
животном средином, због изграђености постојећег и
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потенцијалног смештаја, јавних служби, сервиса и
спортско-рекреативних објеката, пословног туризма и др.
функционално се укључује у целину Брестовачка бања –
Борско језеро – Црни врх, формирајући примарну,
континуалну туристичку зону у средишном делу општине.
Планско
подручје
припада
примарној,
континуалној туристичкој зони и обухвата туристички
простор Црни врх – планински центар са скијалиштем.
У Просторном плану општине Бор организација и
дистрибуција туристичких капацитета на подручју Плана
предвиђа да се оспособи за употребу планински
туристички центар „Јелен“ са 1000 лежајева, од којих је 400
лежајева у хотелу и 600 лежајева у апартманима, са
спортским блоком и скијалиштем.
На Црном врху треба обновити постојеће и
изградити ново алпско скијалиште (са новом двоседежном
жичаром, постојећим и новим ски-лифтом, три главне скистазе и везним стазама), у концепту отвореног – јавног
добра. У склопу завршетка туристичког центра потребно је
изградити и спортски блок хотела, планирана нордијска
ски-стаза и летње излетничке стазе.
Планско подручје повезати са европским
пешачким коридором Е4, као и са европским
бициклистичким коридором Euro Velo 6.
Члан 13.
Планом створити могућност да се планско
подручје уреди на начин који омогућава целогодишње
коришћење овог туристичко-рекреативног простора.
Обавезе носиоца израде Плана
Члан 14.
Носилац израде Плана дужан је да обезбеди
прибављање мишљења, услова и сагласности надлежних
органа и организација прописаних законом, као и да
осигура сардњу и усаглашавање ставова са свим
релевантним субјектима планирања.
Органи, организације и јавна предузећа који су
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и
уређење простора и изграње објеката, у фази израде или
измене планских докумената дужни су да на захтев
надлежног органа општинске управе Бор, у року од 30
дана, доставе све тражене податке, без накнаде.
Овлашћени органи из претходног става овог
члана, уступиће, на захтев надлежног органа Општинске
управе Бор, постојеће копије топографског и катастског
плана, односно дигиталне записе, односно катастар
подземних инсталација, односно ортофото снимке, у року
од 30 дана без накнаде.
Рок за израду плана
Члан 15.
Рок израде Плана је 10 месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке, с тим да рок доношења Плана не би
требао биди дужи од 12 месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Финансирање и поверавање израде Плана
Члан 16.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета
општине Бор и других извора (су)финансирања. Оквирна
средства за финансирање израде овог Плана износе
2.500.000,00 динара (без ПДВ-а).
Члан 17.
Израда Плана повериће се стручном обрађивачу –
правном лицу изабраном у складу са Законом о јавним
набавкама.
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Рани јавни увид, стручна контрола и јавни увид
Члан 18.
По доношењу ове одлуке носилац израде Плана
организује рани јавни увид, односно упознавање јавности са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине као и ефектима планиорања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и
изградњу објеката биће позвани да дају своје мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена процене утицаја на
животну средину.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници општине Бор.
Рани јавни увид траје 15 (петнаест) дана од дана
објављивања.
Рани јавни увид обавља Комисија за планове општине
Бор.
Члан 19.
Пре подношења предлога планског документа органу
надлежном за његово доношење извршиће се стручна контрола и
јавни увид у нацрт Плана.
Члан 20.
Стручну контролу нацрта Плана извршиће Комисија за
планове општине Бор.
Члан 21.
Након стручне контроле извршиће се излагање нацрта
Плана на јавни увид.
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава се у
дневном и локалном листу, огласној табли општине Бор и путем
локалних радио и телевизијских станица.
О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће се
општински орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30 дана од
дана оглашавања јавног увида путем средстава јавног
информисања.
О извршеном јавном увиду надлежни орган сачињава
извештај о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и
одлукама по свакој примедби.
Уколико након излагања нацрта Плана надлежни орган
утврди да да усвојене примедбе суштински мењају плански
документ, доноси одлуку којом се стручном обрађивачу Плана
налаже да изради нови нацрт Плана као и одлуку о (не)излагању
новог нацрта Плана на јавни увид.
Остале одредбе
Члан 22.
За потребе израде Плана приступа се изради стратешке
процене утицаја Плана на животну средину, у складу са
одредбама Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног
плана општине Бор на животну средину („Службени лист
општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14).
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 350-214/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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418
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 88/10) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст),
Скупштина oпштине Бор, на седници одржаној дана 29.
децембра 2015. године, дoнела је
О ДЛ УК У
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ЦРНИ ВРХ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене утицаја
Плана генералне регулације туристичког комплекса Црни
врх на животну средину (у даљем тексту: Стратешка
процена).
Члан 2.
Разлози за израду стратешке процене дефинисани
су на основу територијалног обухвата и одредби из
стратешке процене утицаја Просторног плана општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14) , на
следећи начин:
- значај Плана генералне регулације туристичког
комплекса Црни врх (у даљем тексту: ПГР) на заштиту
животне средине и одрживи развој произилази из потребе
да се заштити животна средина, побољша квалитет живота
и обезбеди одрживи развој на подручју ПГР-а и околине;
- потребе да се у планирању просторног развоја
подручја ПГР-а сагледају питања заштите животне средине
и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
- чињенице да ПГР представља оквир за припрему
и реализацију планова детаљне регулације, развојних
пројеката, програма и инвестиционих одлука,
- обавеза успостављена Извештајем о стратешкој
процени утицаја Просторног плана општине Бор на
животну средину.
Члан 3.
Стратешка процена ради се за подурчје
обухваћено границама Плана генералне регулације
туристичког комплекса Црни врх, које је дефинисано
Просторним планом општине Бор, а које обухвата
целокупни простор обухваћен границама Генералног плана
предела туристичког центра „Црни врх“ („Службени лист
општина“, бр. 7/97 и 14/03).
Члан 4.
Израда Стратешке процене је заснована на
планској и студијско - аналитичкој документацији из
области просторног планирања, заштите животне средине и
другој релевантној документацији.
Члан 5.
Стратешком проценом биће разматрана питања
заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и
природних добара и прекограничних утицаја на животну
средину, као и друга питања за која се у току израде утврди
да захтевају одговарајућу обраду.
Члан 6.
Извештај о стратешкој процени, као документ
којим се приказује поступак израде Стратешке процене,
резултати до којих се дошло и начин интегрисања у
поступак припреме ПГР-а, садржи:
- Полазне основе Стратешке процене: обухват,
предмет и циљеви ПГР-а, однос ПГР-а према релевантним
планским и другим документима;
- Опште и посебне циљеве Стратешке процене и
индикаторе;
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- Процену могућих утицаја на животну средину: приказ
стања животне средине на подручју ПГР-а; варијанте развоја
планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и
варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са
аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних
решења на животну средину, опис мера за спречавање и
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на
животну средину, поређење варијантних решења и приказ
разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских
решења на животну средину, опис мера за спречавање и
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на
животну средину; начин на који су при процени узети у обзир
елементи животне средине и карактеристике утицаја;
- Смернице за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима;
- Програм праћења стања животне средине у току
спровођења ПГР-а;
- Приказ коришћене методологије;
- Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор ПГР-а са аспекта разматраних варијантних решења и
приказ начина на који су питања животне средине укључена у
ПГР;
- Учешће заинтересованих страна у поступку израде и
разматрања Извештаја о стратешкој процени;
- Извод из Стратешке процене (закључак - нетехнички
резиме).
Члан 7.
Носилац израде Стратешке процене је орган управе
општине Бор надлежан за послове просторног и урбанистичког
планирања.
Стручни обрађивач Стратешке процене одредиће се у
складу са прописима којима се уређују јавне набавке.
Члан 8.
Министарства, посебне организације, јавна предузећа и
установе надлежне за послове пољопривреде, шумарства и
водопривреде, саобраћаја, телекомуникација, енергетике,
економије и регионалног развоја, туризма, заштите животне
средине и просторног планирања, заштите споменика културе,
заштите природе, као и други заинтересовани органи и
организације, доставиће у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке све расположиве податке, услове и
документацију од значаја за израду Стратешке процене из
делокруга свог рада носиоцу израде Стратешке процене.
Члан 9.
Рок за израду Стратешке процене је 10 месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради ПГР-а.
Стручни тим за израду Стратешке процене биће
састављен од стручњака одговарајућег профила.
Стратешка процена вршиће се у складу са европским и
међународним принципима теорије и добре праксе у изради
стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту
планских докумената.
Члан 10.
Средства за израду Стратешке процене обезбеђују се у
бџету општине Бор.
Члан 11.
Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој
процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт ПГР-а, у
трајању од 30 дана, у просторијама општине Бор.
Члан 12.
Одлука о изради Стратешке процене је саставни део
Одлуке о изради ПГР-а.
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Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 501-298/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
419
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 29.
децембра 2015. године, донела је
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године, конвертују у удео општине Бор у капиталу Института за
рударство и металургију Бор.
II
Потраживање општине Бор утврђенo у тачки I ове
одлуке чиниће елементе Уговора о конверзији потраживања
општине Бор у капитал општине Бор у Институту за рударство и
металургију Бор.
Овлашћује се председник општине Бор, Живорад
Петровић, да у име општине Бор потпише Уговор о конверзији
потраживања општине Бор у капитал општине Бор у Институту
за рударство и металургију Бор.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 401-638/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

О ДЛ УК У
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Даје се сагласност на Унапред припремљен план
реорганизације
стечајног
дужника
Рударскотопионичарски басен Бор – Група, Топионица и рафинација
Бакра ДОО Бор заведен код предлагача под бр: Д-3830 од
31.8.2015. године и Унапред припремљен план
реорганизације
стечајног
дужника
Рударскотопионичарски басен Бор – Рудници бакра Бор ДОО Бор
заведен код предлагача под бр: 126/1508 од 30.8.2015.
године.
Члан 2.
Овлашћују се Живорад Петровић, председник
општине Бор и Боса Јанаћковић, општински јавни
правобранилац да гласају за усвајање унапред
припремљених планова реорганизације из члана 1. ове
одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-117/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
420
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је
О ДЛ УК У
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ БОР У
КАПИТАЛ ОПШТИНЕ БОР У ИНСТИТУТУ ЗА
РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР
I
Скупштина општине Бор сагласна је да се
потраживања општине Бор према Институту за рударство и
металургију Бор, настала по основу уступљених јавних
прихода буџета општине Бор, са стањем на дан 1.1.2015.
године, укључујући и обрачунату валоризацију главног
пореског дуга до 23.1.2015. године индексом потрошачких
цена у складу са Законом о условном отпису камата и
мировању пореског дуга (''Службени гласник РС'', бр.
119/12), у износу од 94.539.596,87 РСД, који је утврђен у
складу са Записником Министарства финансија-Пореске
управе-Филијале Бор, број: 47-2-3/2-2-15 од 27.1.2015.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
421
На основу члана 11. и 15, 15а, 15б и 15в Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.
62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14- усклађени
дин.изн. и 95/15- усклађени дин.изн.), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и
83/14-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 29. децембра 2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама, (''Службени
лист општине Бор'', бр. 3/15 пречишћен текст и бр.3/15) у
Тарифи локалних комуналних такси, Тарифни број 4. мења се и
гласи:
'' Тарифни број 4.
За коришћење простора на јавним површинама или
испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига, публикација, производа старих
и
уметничких заната и домаће радиности плаћа се комунална такса
сразмерно времену коришћења простора, по метру квадратном,
дневно, зависно од зоне у којој се простор налази, у динарима:

а) мањи монтажни објекти
осим летњих и зимских башти

Екстра
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I
ЗОН
А
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III
II
ЗО
ЗОНА НА

б) летње и зимске баште
в) остали разлози, осим
складирања грађ. материјала
ради изградње објеката

Напомена уз тарифни број 4:
1) Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у
целости, у року од 8 дана од дана достављања решења Одељења
пореске администрације Општинске управе Бор, а по претходно
издатом одобрењу Одељења за урбанизам, грађевинске,
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комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, које је
дужно да један примерак одобрења за коришћење простора
на јавним површинама достави одељењу за пореску
администрацију.
2) Обавеза коришћења простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе, за летње баште у зимском периоду, плаћа се у
проценту од 20% од предвиђене тарифе у овом тарифном
броју.
3) Одељење за урбанизам, грађевинске,
комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, дужно
је да приликом издавања одобрења о
постављању
монтажног објекта, достави оверену скицу мањег
монтажног објекта одељењу пореске администрације.
Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове, дужно је да
благовремено достави сваку промену у вези промене
површине или уклањања монтажног објекта са јавне
површине Одељењу за пореску админисртацију.
4) За коришћење простора на јавним површинама
под редним бројем в), комунална такса се плаћа за стварни
број дана коришћења и стварну заузету површину, на
основу одобрења издатог од стране Одељења за урбанизам,
грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене
послове, у року од 8 дана, од дана пријема решења
Одељења пореске администрације.
Таксени обвезници се могу идентификовати и у
поступку инспекцијске контроле.
Коришћење простора на јавним површинама,
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.“

Ред.
број

Назив организационог
облика

1.
2.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

20.

Општинска управа Бор
Правобранилаштво
општине
Бор
Народна библиотека „Бор“
Музеј рударства и металургије
Установа „Центар за културу
општине Бор“
Центар за социјални рад
Историјски архив НеготинОдељење у Бору
Туристичка
организација
општине Бор
Предшколска
установа
„Бамби“ Бор
Установа спортски центар
„Бор“
Регионални центар за таленте
ЈП „Дирекција за изградњу
Бора“
ЈКП „3. Октобар“ Бор
ЈКП „Водовод“ Бор
ЈКП „Топлана“ Бор
ЈП за стамбене услуге „Бор“
Бор
ЈП борски туристички центар
ЈП зоолошки врт „Бор“ Бор
ЈП Регионални водосистем
„Боговина“ Бор
Бизнис инкубатор центар Бор

Број: 434-10/2015-I
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Максимални
број
запослених на
неодређено
време
144
3
23
21
14
9
4
4
169
96
1
27
189
185
147
43
17
21
19
3

3. Организациони облици су дужни да број запослених
на неодређено време ускладе са максимално одређеним бројем из
тачке 2. ове одлуке до 01.02.2016. године.
4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
422
На основу члана 6.Закона о начину утврђивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(„Слчужбени гласник РС“, бр. 68/15), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
83/14 и др. закони) и на основу члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен
текст), а у складу са тачком 7. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015. годину („Службени гланик РС“, бр. 101/15),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је
О ДЛ УК У
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ОПШТИНЕ БОР ЗА 2015.ГОДИНУ
1.Овом одлуком одређује се максималан број
запослених на неодређено време време у јавном сектору
општине Бор за 2015. годину који износи 1.139 запослених.
2.Максималан број запослених на неодређено
време по организационим облицима у јавном сектору
општине Бор за 2015. годину јесте:

Број: 112-393/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
423
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014–др.закон) члана 57.
и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС'', бр. 68/15) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'',бр.6/15–пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 29. децембра
2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу путника на територији
општине Бор ( „Службени лист општине Бор“ бр.30/14 и 13/15 ) у
члану 4. став 2. речи: ''на основу студије коју израђује стручна
организација.'' замењују се речима: „на основу саобраћајнотехничких услова који се дефинишу на основу превозних
захтева-вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на
територији општине Бор“, а речи: „У изради студије учествују“,
замењују се речима: „У дефинисању превозних захтева
учествују“.
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Члан 2.
У члану 5. став 1. додаје се тачка 8. која гласи:
''8. да му правоснажном судском одлуком није
изречена казна затвора дужа од 2 године за кривично дело
против живота и тела, полне слободе, против безбедности
јавног саобраћаја и јавног реда и мира.''.
Члан 3.
У члану 6. став 1. додаје се тачка 8. која гласи:
''8. да му правоснажном судском одлуком није
изречена казна затвора дужа од 2 године за кривично дело
против живота и тела, полне слободе, против безбедности
јавног саобраћаја и јавног реда и мира.''.
Члан 4.
У члану 7. став 2. после речи: '' ''Б'' категорије,''
додају се речи: ''потврду надлежног суда да такси
превознику није изречена казна затвора дужа од 2 године за
кривично дело против живота и тела, полне слободе,
против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и
мира“.
У ставу 9. тачка се замењује запетом и додају се
речи: „односно регистар такси возача, такси возила и
кровних ознака.“.
Члан 5.
У члану 8. став 2. речи: ''број личне карте возача''
замењују се речима: „ЈМБГ возача“, а после речи: ''пуно
пословно име ауто-такси превозника,'' додају се речи:
„статус такси возача''.
Члан 6.
У члану 11. став 1. тачка 5. мења се и гласи:
„5. путничко возило мора бити регистровано
према месту седишта такси превозника са издатим
регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи
латинична слова ТХ на задње две позиције.“
У ставу 2. тачка се брише и додају се речи: „и
прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну дозволу
као корисник возила.“.
У ставу 4. после речи: „купопродајног уговора“
додаје се запета и речи: „односно овереног уговора о
поклону,“.
Члан 7.
У члану 15. став 2. мења се и гласи:
„Таксиметар мора бити подешен у складу са
решењем о одређивању цена у оквиру такси тарифе.“
Члан 8.
У члану 22. став 1. речи: „такси возило“ замењују
се речима: „путничко возило“ у одговарајућем падежу.
Члан 9.
У члану 26. став 2. речи: „за линијски превоз“
замењују се речима: „за међумесни превоз“.
Члан 10.
У члану 31. став 3. тачка 1. тачка зарез замењују
се запетом и додају се речи: „истакнут на видном месту за
путнике;“.
Члан 11.
У члану 32. став 1. речи: '' економски најнижој ''
бришу се.
Члан 12.
Члан 37. мења се и гласи:
„Члан 37.
У вршењу инспекцијског надзора над применом
ове одлуке саобраћајни инспектор има дужности и
овлашћења прописана Законом о превозу у друмском
саобраћају, Законом о превозу путника у друмском
саобраћају и Законом о инспекцијском надзору.“
Члан 12.
У члану 39. став 1. тачка 8. речи: „такси возило“
замењују се речима: „путничко возило“.

29. децембар 2015.

После тачке 8. додаје се тачка 8а која гласи:
„8a. поступи супротно члану 22. став 2. ове одлуке;“.
Члан 13.
У члану 40. став 1. тачка 6. речи: „такси возило“
замењују се речима: „путничко возило“.
Члан 14.
У члану 2., 10. и 36. речи: „Закон о превозу у друмском
саобраћају“ замењују се речима: „Закон о превозу путника у
друмском саобраћају“, у одговарајућем падежу.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 344-255/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
424
На основу 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела
је
ОДЛУК У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ O НАЧИНУ, УСЛОВИМА И
РОКОВИМА КОРИШЋЕЊА И ВРАЋАЊА СРЕДСТАВА
СОЛИДАРНОСТИ
Члан 1.
У Одлуци о начину, условима и роковима коришћења и
враћања средстава солидарности (''Службени лист општина'', бр.
23/01, 6/03, 15/04 и 7/07) члан 4. мења се и гласи:
'' Члан 4
Средства солидарности која буду наплаћена у корист
буџета на годишњем нивоу, користе се за следеће намене и то:
- 5-10% за резерве, а која се користе за решавање
стамбених потреба лица која услед ванредних околности као што
су: рат, виша сила, пожар и слично остану без стана или куће,
односно кад им због оваквих околности услови становања буду
знатно отежани, а по поступку који је предвиђен овом одлуком.
- део средстава може бити искоришћен за решавање
стамбених потреба лица којима по одредбама Одлуке о
стамбеним односима општина Бор може да додели стан ради
решавања стамбене потребе
или за доделу путем јавног
надметања, а у складу са одлуком Комисије.
- средства која нису искоришћена , преносе се у наредну
буџетску годину, а изузетно се и средства резерви одлуком
Комисије могу определити за другу намену (решавање стамбених
потреба лица у складу са одредбама одлуке о стамбеним
односима, као и за доделу путем јавног надметања.)''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''
Број: 360-181/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

700

БРОЈ 27

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

425
На основу члана 359. Закона о енергетици
(„Службени гласник РС“, бр. 145/14), члана 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07 и
83/14-др.закон ) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 06/15 - пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је
О ДЛ УК У
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину снабдевањем
топлотном енергијом (''Службени лист општине Бор'' бр.
16/13) у члану 3. после алинеје 22. додаје се алинеја 23. која
гласи:
„ -грејана површина је затворена површина стамбене или
пословне јединице, мерена на нивоу пода, обухваћена
термичким омотачем, без обзира на постојање грејних тела,
без отворених балкона, тераса и лође.“
Члан 2.
У члану 34. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:
-„прикључну снагу или површину“.
Члан 3.
У члану 64. став 3. речи: „у периоду до
искључења“ замењују се речима: „до краја обрачунске
грејне сезоне, односно до првог јуна“.

29. децембар 2015.

''Члан 4
„Купци топлотне енергије разврставају се у две групе
(према намени коришћења објеката) :
- I Тарифна група-стамбени простор
- II Тарифна група-пословни простор
Однос цена између тарифних група је 1.1,25“.
Члан 3.
У члану 5. у став 1. тачка 1. после речи: „грејна
површина“, брише се тачка и запета и додају се речи: „или
инсталисана снага;“.
Члан 4.
У члану 8. став 1. аленија 1. после речи: „цена за
јединицу грејне површине у дин/м2/месец“ додају се речи : „или
цена за јединицу инсталисане снаге у дин/kw/месец.“
Члан 5.
У члану 9. став 1. после речи: Годишњи износ за
„грејну површину“ додају се речи: „или инсталисану снагу“.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Месечни износ за тарифни став „инсталисана снага“
израчунава се тако што се инсталисана снага објекта помножи са
јединичном ценом инсталисане снаге објекта (дин/ kw /месец)“.
Члан 6.
У члану 12. став 1. тачка 3. после речи: „грејну
површину“ брише се тачка и додају се речи: „или инсталисану
снагу.“
Члан 7.
У члану 15. став 4. проценат: „ 65%“ замењује се
процентом„ 60%“.
У ставу 5. број: „1,20“ замењује се бројем: „1,60“.

Члан 4.
У члану 67. став 1. после речи: „прикључне цеви
исеку и заваре“ брише се тачка и додају се речи: „или
чепују са постављањем пломбе.“.

Члан 8.
У члану 17. после речи: „грејна површина“ додају се
речи: „или инсталисана снага“.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Број: 023-65/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 359. Закона о енергетици
(„Службени гласник РС“, бр. 145/14), члана 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/14-др.закон ) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 06/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је
О ДЛ УК У
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФНОГ
СИСТЕМА ОБРАЧУНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА
ТАРИФНЕ КУПЦЕ
Члан 1.
У Тарифном систему за обрачун топлотне енергије за
тарифне купце ("Службени лист општине Бор“, бр. 16/13)
речи: „грејна површина“ замењују се речима: „грејана
површина“ у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:

Број: 023-66/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
427
На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
88/10 и 38/15), члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“ бр. 6/15–пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Локалног савета за запошљавање
(„Службени лист општине Бор“ бр. 21/10 и 8/12), члан 3. мења се
и гласи:
„Члан 3.
Локални савет има председника, заменика председника
и дванаест чланова.
У Локални савет се имeнују:
за председника:
- Маја Бакоч,
за заменика председника:
- Славиша Буђелан,
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За чланове:
-Живана Туторић,
-Наташа Пејчић,
-Соња Станковић,
-Лидија Начић,
-Лепа Додић,
-Љубица Филиповић,
-Драган Ранђеловић,
-Југослав Марић,
-Весна Пранк,
-Нихад Мислимоски,
-Срећко Здравковић,
-Рамис Мамутовски.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 10-5/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
428
На основу члана 18. став 5., члана 20. став 1.,
члана 22. став 1. и став 6. члана 27. став 10. и члана 49.
став 3. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'',
бр.72/11 и 88/13) члана 2. и члана 21. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 27/14) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08 и 3/13) Скупштине
општине Бор на седници одржаној, дана 29. децембра 2015.
године, донела је

29. децембар 2015.

Месна заједница нема права располагања, отуђења,
заснивања хипотеке и другог терета, осим давања у закуп објекта
наведеног у члану 1.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 463-208/15-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
429
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст) и члана 22. Пословника Скупштине општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 29. децембра 2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Констатује се да Душану Марковићу престаје функција
председника Скупштине општине Бор, даном одржавања седнице
на којој је поднео оставку, односно 29. децембра 2015. године.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 02-11/2015- I
У Бору, 29. децембра 2015. године,

О ДЛ УК У
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ЗЛОТ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Члан 1.
Овом одлуком даје се на коришћење без накнаде,
Месној заједници Злот објекат у јавној совјини општине
Бор и то:
1. део стамбено пословне зграде- бр.1 - Дом
културе на кп.бр.2230/1, уписана у лист непокретности
бр.213 К.О Злот V.
Члан 2.
Корисник је у обавези да са општином Бор
закључи Уговор о давању на коришћење непокретности из
члана 1. у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 3.
Објекат из члана 1. ове одлуке Месна заједница ће
користити ради обављања послова из надлежности Месне
заједнице и остваривања прихода путем давања у закуп у
складу са Законом о јавној својини (''Службени гласник
РС'', бр.72/11, 88/13 и 105/14) и Одлуком о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.27/14).
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је

Члан 4.
Месна заједница је одговорна за одржавање,
обнављање и унапређивање објекта који јој је дат на
коришћење према намени објекта.
Члан 5.
У
случају
потребе
за
доградњом,
реконструкцијом, адаптацијом и санацијом објекта
потребно је прибавити сагласност Скупштине општине.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОР
I
Видоје Адамовић, одборник из Бора, изабран је за
председника Скупштине општине Бор.
II
Мандат изабраног председника Скупштине општине
Бор траје од 29. децембра 2015. године до истека мандата
Скупштине општине Бор.
III
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 02-12/2015- I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15–пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор за 2016. годину,
који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
''3. октобар'' Бор, на седници одржаној 26.11.2015. године,
под бројем: 1122.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-93/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
432
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15–пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи - субвенција Јавног комуналног предузећа
„3.октобар“ Бор за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм буџетске помоћи субвенција Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор за
2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, на седници
одржаној 24.11.2015. године, под бројем: 1122.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-915/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
433
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналногпредузећа „Водовод“ Бор за 2016. годину

29. децембар 2015.

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Бор за 2016. годину, који је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Бор, на седници одржаној 15.12.2015. године, под бројем: 3888/5.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-99/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
434
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15–пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор за
2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор за 2016. годину,
који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Бор, на седници одржаној 15.12.2015. године, под
бројем: 3888/3.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 023-98/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
435
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Toплана“ Бор за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Toплана“ Бор за 2016. годину, који је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Toплана“
Бор, на седници одржаној 02.12.2015. године, под бројем: 18/12015.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-97/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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436
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је

438
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29. децембра
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“
Бор за 2016. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузрећа за стамбене услуге „ Бор“ Бор за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор за 2016. годину, који је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“
Бор, на седници одржаној 30.11.2015. године, под бројем: 6216/3.

I
Даје се сагласност на
Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за
2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној
02.12.2015. године, под бројем: 18/2-2015.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине

Бор''.

Бор''.
Број: 023-100/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

Број: 022-183/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

437
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 - пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је

439
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29. децембра
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор за 2016.
годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2016. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор за 2016.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Бора“ Бор, на седници одржаној
30.11.2015. године, под бројем: 2501-16/1.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-180/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа „Боговина “ Бор за 2016. годину који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа „Боговина“ Бор, на седници
одржаној 30.11.2015. године, под бројем 625/3.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-177/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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440
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је

442
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15–пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29. децембра
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи-субвенција Јавног предузећа „Боговина“ Бор за
2016. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама Програма
коришћења буџетске помоћи -субвенција Јавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор за 2015. годину

I
Даје се сагласност на
Програм коришћења
буџетске помоћи-субвенција Јавног предузећа „Боговина“
Бор за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа „Боговина“, на седници одржаној 09.12.2015.
године, под бројем 643/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

I
Даје се сагласност на Програм о изменама Програма
коришћења буџетске помоћи - субвенција Јавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор за 2015. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор, на седници
одржаној 14.12.2015. године, под бројем: 500/2015.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

Број: 022-185/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

Број: 022-191/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
441
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15–прећишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама
Програма пословања Јавног предузећа „Зоолошки врт“
Бор за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама
Програма пословања Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор
за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа „Зоолошки врт“ Бор, на седници одржаној
14.12.2015. године, под бројем: 499/2015.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-190/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
443
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2016. годину, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа „Зоолошки врт“, на седници
одржаној 30.11.2015. године, под бројем 446/2015.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022- 178/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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444
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15- пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је

446
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29. децембра
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи -субвенција Јавног предузећа „Зоолошки врт“
Бор за 2016. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи - субвенција Јавног предузећа „Борски туристички
центар“ Бор за 2016. годину

I
Даје се сагласност на Програм коришћења
буџетске помоћи - субвенција
Јавног
предузећа
„Зоолошки врт“ Бор за 2016. годину, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа „Зоолошки врт“, на
седници одржаној 30.11.2015. године, под бројем 447/2015.

I
Даје се сагласност на Програм коришћења буџетске
помоћи - субвенција Јавног предузећа „Борски туристички
центар“ Бор за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор, на седници одржаној
01.12.2015. године, под бројем: 1021/2015.

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

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине

Број: 022-179/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

Бор''.
Број: 022-182/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
445
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 - пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 29.
децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор за 2016.
годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор за 2016. годину,
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Борски
туристички центар“ Бор, на седници одржаној 01.12.2015.
године, под бројем: 1023/2015.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-184/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
447
На основу члана 130. и члана 135. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр.107/05, 72/09-др.закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14 и 96/15), члана
192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'',
бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15–
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције вршиоца дужности директора Апотеке
Бор
I
Мр пх.спец. Снежани Јанковић, из Бора, престаје
функција вршиоца дужности директора Апотеке Бор, због истека
мандата, даном доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Чланом 134. Закона о здравственој заштити (''Службени
гласник РС'', бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13-др.закон, 93/14 и 96/15), регулисано је да мандат
вршиоца дужности директора здравствене установе траје шест
месеци.
Скупштина општине Бор је, Решењем број: 022-79/2013I од 18.6.2013. године, именовала мр пх.спец. Снежану Јанковић,
из Бора, за вршиоца дужности директора Апотеке Бор, на период
од шест месеци.
Имајући у виду горе наведено мр пх.спец. Снежани
Јанковић, из Бора, је истекао мандат од шест месеци на који је
именована.
Општинско веће општине Бор је, сагласно својим
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 67.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–
пречишћен текст), предложило Скупштини општине Бор да
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донесе решење о престанку функције вршиоца дужности
директора Апотеке Бор.
Скупштина општине Бор је прихватила предлог
Општинског већа општине Бор и одлучила као у
диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-220/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
448
На основу члана 134. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14 и
96/15) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 29. децембра 2015.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Апотеке
Бор
I
Именује се Татјана Виденовић, дипломирани
фармацеут, из Бора, за вршиоца дужности директора
Апотеке Бор, на период од шест месеци, почев од 29.
децембра 2015. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-221/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
449
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон,
81/05-испр.др. закона, 83/05-испр.др. закона и 83/14-др.
закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 29. децембра 2015.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Туристичке организације
''Бор'', Бор
I
Разрешава се Жаклина Туфонић, економиста из
Бора, дужности директора Туристичке организације ''Бор'',
Бор, због подношења оставке, даном доношења овог
решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине Бор.

29. децембар 2015.

Образл ожењ е
Одредбом члана 18. Закона о јавним службама
прописано је да оснивач именује и разрешава директора
установе.
Директор Туристичке организације ''Бор'', Бор, Жаклина
Туфонић поднела је оставку на функцију дирекотора дана
11.12.2015. године.
Како су се стекли услови за разрешење директора пре
истека мандата одлучено је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште.
Број: 022-188/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
450
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05испр.др. закона, 83/05-испр.др. закона и 83/14-др. закон) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
6/15–пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Туристичке организације ''Бор'', Бор
I
Именује се Бора Станковић, правник, из Бора, за
вршиоца дужности директора Туристичке организације ''Бор'',
Бор, на период од шест месеци, почев од дана доношења овог
решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образл ожењ е
Досадашњи директор Туристичке организације ''Бор'',
Бор, Жаклина Туфонић, економиста из Бора, разрешена је
дужности директора Туристичке организације ''Бор'', Бор, због
подношења оставке.
Није расписан јавни конкурс, а неопходно је да неко
лице организује рад и руководи процесом рада, односно да
представља и заступа Туристичку организацију ''Бор'' у Бору и
код таквог стања потребно је именовати вршиоца дужности
директора Туристичке организације ''Бор'' у Бору.
Општинско веће Општине Бор предложило је Бору
Станковића, правника, из Бора, за именовање за вршиоца
дужности директора Туристичке организације ''Бор'', Бор .
Имајући у виду напред наведено Скупштина општине
Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште.
Број: 022-222/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р
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451
На основу члана 34. и 39. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09), члана 192. Закона о
општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.
33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'',
бр. 6/15 - пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Музеја рударства и металургије
''Бор'', Бор
I
Сузана Мијић, дипломирани етнолог из Бора,
разрешава се дужности директора Музеја рударства и
металургије ''Бор'', Бор, даном доношења овог решења
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
Скупштина општине Бор је Решењем број: 02226/2014-I од 18.07.2014. године именовала је Сузану Мијић
дипломираног етнолога из Бора за директора Музеја
рударства и металургије ''Бор'', Бор.на период од четири
године.
Чланом 34. Закона о култури, регулисано је да
директора установе именује и разрешава оснивач, а чланом
39 истог закона, предвиђено је да оснивач може разрешити
директора установе пре истека мандата.
У протеклом периоду Сузана Мијић је као
директор ове установе исказала слабост у руковођењу и
несавесно је извршавала своје обавезе што је довело до
проблема у раду и функционисању ове установе.
Директор у задње време није остваривао сарадњу
са оснивачем.
Општинско веће општине Бор је, сагласно својим
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон) и
члана 67. Статута општине Бор, предложило Скупштини
општине Бор да донесе решење о разрешењу директора
Музеја рударства и металургије, Бор.
Скупштина општине Бор је прихватила предлог
Општинског већа општине Бор и одлучила као у
диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-223/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

29. децембар 2015.

I
Именује се Игор Јовановић, дипломирани археолог, из
Бора, за вршиоца дужности директора Музеја рударства и
металургије ''Бор'', Бор на период од шест месеци, почев од дана
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Досадашњи директор Сузана Мијић, дипломирани
етнолог из Бора разрешена је дужности директора Музеја
рударства и металургије ''Бор'', Бор, пре истека мандата.
Није расписан јавни конкурс, а неопходно је да неко
лице организује рад и руководи процесом рада, односно да
представља и заступа Музеј рударства и металургије ''Бор'' у Бору
и код таквог стања потребно је именовати вршиоца дужности
директора ове установе у складу са чланом 37. Закона о култури.
Општинско веће општине Бор предложило је Игора
Јовановића, дипломираног археолога, из Бора, да се именује за
вршиоца дужности Музеја рударства и металургије ''Бор'', Бор.
Имајући у виду напред наведено, као и да ,предложени
кандидат испуњава све услове, Скупштина општине Бор
одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште.
Број: 022-224/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р
453
На основу члана 130. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14 и 96/15), члана 43.
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15–
пречишћен текст) и члана 31. и 33. Одлуке о оснивању Дома
здравља Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 22/13),
Скупштина општине Бор, нa седници одржаној дана 29. децембра
2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља Бор
I
Разрешава се Сузана Цветковић дужности члана
Управног одбора Дома здравља Бор, представник оснивача.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
Бор“.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р
452
На основу члана 37. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01
и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15 пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Музеја рударства и металургије ''Бор'', Бор

Број: 022-225/2015-I
у Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р
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454
На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14 и
96/15), члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 6/15–пречишћен текст) и члана 31. и 33.
Одлуке о оснивању Дома здравља Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 22/13), Скупштина општине Бор, нa
седници одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела
је

456
На основу члана 41. Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 29. децембра
2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора Дома здравља Бор

I
Именују се у Управни одбор Музеја рударства и
металургије Бор:

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Управног одбора
Mузеја рударства и металургије Бор

I
Именује се Звонко Марковић за члана Управног
одбора Дома здравља Бор, представник оснивача.
II
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 0221/2015-I од 20. фебруара 2015. године (''Службени листи
општине Бор'', бр. 3/15).
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор“.

1) за председника
- Слађана Ђурић – представник оснивача,
2) за чланове:
- Слађана Крстић – представник оснивача,
- Зоран Милићевић – представник оснивача.
II
Мандат именованима траје до истека мандата Управног
одбора који је именован Решењем број: 022-160/12-I од 4.12.2012.
године (''Службени лист општине Бор'', бр. 13/12).

Број: 022-226/2015-I
у Бору, 29. децембра 2015. године

III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Бор“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р

Број: 022-228/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

455
На основу члана 41.
Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр.72/09) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Mузеја рударства и металургије Бор
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
Музеја рударства и металургије Бор:
1. Марија Шутуловић, председник,
2. Беким Фазлијевић, члан,
3. Милутин Ристић, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор“
Број: 022-227/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р
457
На основу члана 41. Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр.72/09) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 29. децембра
2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Народне библиотеке Бор
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Народне
библиотеке Бор:
1. Ирина Кагадејев- Стевановић, председник,
2. Слађана Гушљешевић, члан,
3. Светлана Чорболоковић, члан,
4. Живојин Станић, члан,
5. Весна Антић, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бор“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р

Број: 022-229/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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458
На основу члана 41.
Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Управног одбора
Народне библиотеке Бор
I
Именују се у Управни одбор Народне библиотеке
Бор:
1) за председника,
- Славица Гроздић, представник оснивача,
2) за чланове:
-представници оснивача:
(1) Сашка Милошевић,
(2) Маја Стојчев,
(3) Адријана Стојковић,
(4) Владимир Игњатовић.
II
Мандат именованима траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022153/12-I од 4.12.2012. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 13/12)
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор“.
Број: 022-230/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
459
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр.42/91, 71/94, 79/05 – др. закон,
81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 –
др. закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 29. децембра
2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору, због истека
мандата:
1. Јован Свирчев – председник,
2. Игор Петровић – члан,
3. Гојко Џаковић – члан,
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-231/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

29. децембар 2015.

460
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр.42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05
– испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 29. децембра 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору
I
У Надзорни одбор Установе Спортски центар ''Бор'' у
Бору именују се:
-

за председника
Небојша Јаношевић, представник оснивача;

-

за чланове:
1. Љиља Милановић, представник оснивача,
2. Зоран Стојић, представник запослених.
Мандат именованима траје пет година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине

Бор''.
Број: 022-232/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
461
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09,
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 192.
Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'',
бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 29. децембра 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору:
1. Јасмина Петровић Лековић, представник родитеља
2. Миладин Ђурић, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања, у
члану 54. став 2. одређено је да чланове школског одбора именује
и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова. Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор
чине по три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем о именовању
чланова Школског одбора Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору
(''Службени лист општине Бор'', бр.23/14) именовала Јасмину
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Петровић Лековић и Миладина Ђурића, као представнике
родитеља, за чланове Школског одбора Гимназије ''Бора
Станковић'' у Бору.
Гимназија ''Бора Станковић'' у Бору, је актом број:
310 од 15.09.2015.године обавестила Скупштину општине
Бор, да је именованим престао основ по којем су
именовани у Школски одбор због завршетка редовног
школовања њихове деце-ученика.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени предлагач
покрене иницијативу за разрешење члана органа
управљања због престанка основа по којем је именован у
орган управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30
дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-233/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

29. децембар 2015.

Гимназија ''Бора Станковић“ у Бору, је актом број: 310
од 15.09.2015.године доставила предлог Савета родитеља, као
овлашћеног предлагача, за именовање нових чланова Школског
одбора, Дејана Радоњића и Драгана Ристића, као представнике
родитеља, уместо Јасмине Петровић Лековић и Миладина
Ђурића, јер су разрешени дужности на основу члана 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања.
Увидом у Уверење Полицијске управе Бор, стр. пов.
број:1959 од 14.09.2015.године на име Дејана Радоњића и стр.
пов. број:1959 од 14.09.2015.године на име Драгана Ристића,
утврђено је да именовани нису осуђивани за кривична дела
утврђена у члану 54. став 11. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09,
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио нове
кандидате за чланове Школског одбора, Скупштина општине Бор
је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења може
се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од дана
пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду у
Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-166/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
462
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
29. децембра 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору
I
Именују се у Школски одбор Гимназије ''Бора
Станковић'' у Бору, за чланове:
1. Дејан Радоњић, представник родитеља,
2. Драган Ристић, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02283/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14).
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе тајним
изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено да
скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
463
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09,
52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15), члана 192.
Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'',
бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Свети Сава'' у Бору
I
Разрешава се Небојша Ровчанин, дужности члана
Школског одбора ОШ ''Свети Сава'' у Бору, представник локалне
самоуправе.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања, у
члану 54. став 2. одређено је да чланове школског одбора именује
и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова. Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор
чине по три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број:022-86/2014-I
од 18.7.2014.године (''Службени лист општине Бор'', бр.23/14)
именовала Небојшу Ровчанин, као представника локалне
самоуправе, за члана Школског одбора ОШ ''Свети Сава'' у Бору.
ОШ ''Свети Сава '' у Бору, је актом број:730 од
20.11.2015.године обавестила Скупштину општине Бор да
именовани од почетка свог мандата није присуствовао ни једној
седници школског одбора, а одржано их је петнаест.
Законом о основама система образовања и васпитања, у
члану 55. став 3. тачка 2. одређено је да ће скупштина јединице
локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине
чланове, укључујући и председника, ако члан органа управљања
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неоправданим одсуствовањем или несавесним радом
онемогућава рад органа управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30
дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.

С обзиром да је овлашћени предлагач предложио новог
кандидата за члана Школског одбора, Скупштина општине Бор је
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења може
се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од дана
пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду у
Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-165/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

Број: 022-234/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
464
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15),
члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
29. децембра 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Свети Сава'' у Бору
I
Именује се Мијалковић Слободан, за члана
Школског одбора ОШ ''Свети Сава'' у Бору, представник
локалне самоуправе.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02286/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14)
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе тајним
изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено да
скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
Општинско веће општине Бор предложило је
Милићевић Слободана, као представника локалне
самоуправе, за новог члана Школског одбора ОШ ''Свети
Сава'' у Бору, уместо Небојше Ровчанин, који је разрешен
дужности на основу члану 55. став 3. тачка 2. Закона о
основама система образовања и васпитања, јер је због
неоправданог одсуствовања седницама онемогућавао рад
Школског одбора.
Увидом у Уверење Полицијске управе Бор, Стр.
пов. број: 2370 од 30.11.2015.године, утврђено је да
именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у
члану 54. став 11. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09,
52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15).

29. децембар 2015.

465
На основу члана 76. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БОР ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2015. ГОДИНЕ
I
Усваја се Извештај о извршењу буџета општине Бор за
период јануар-јун 2015. године.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 401-1245/2015-I
У Бору, 29. децембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
466
На основу члана 28. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист општине Бор'', бр. 11/09– пречишћен текст)
доносим
ОДЛУКУ
1. Ставља се ван снаге Одлука о расписивању избора за
чланове Савета Месне заједнице Оштрељ број: 013-9/2015-I од
13.11.2015. године (''Службени лист општине Бор'', бр. 24/15), јер
се није пријавио довољан број кандидата за избор за члана Савета
Месне заједнице Оштрељ.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор'' и на огласној
табли Месне заједнице Оштрељ.
Број: 013-9/2015-I
У Бору, 18. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР,
Душан Марковић, с.р.
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467
На основу члана 67. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст)
и тачке X Решења о образовању Савета за безбедност,
(''Службени лист општине Бор'', бр. 24/15), Општинско веће
општине Бор, на седници одржаној 10. децембра 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
o разрешењу и именовању члана
Савета за безбедност
I
Разрешава се Данко Кржановић, командир
Полицијске испоставе у Бору, дужности члана Савета за
безбедност.
II
Именује се Бранислав Стојадиновић, начелник
Одељења полиције у Бору, за члана Савета за безбедност.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 02-10/2015-IV
У Бору, 10. децембра 2015. године
ОПШ ТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.
468
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
Број: 401-1210/2015-III-01
22.12.2015. године
Б О Р
На члан 6. став 6. Одлуке о суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта у општини
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.6/11, 13/12, 2/14 и
3/15), члан 25. став 1. Правилника о условима,
критеријумима, начину и поступку суфинансирања у
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.15/15) и Јавног ванредног конкурса за
суфинанисрање програма од интереса за општину Бор из
области спорта под називом ''СВИ НА ТРИБИНЕ'', бр.4011152/2015-III-01 од 10.12.2015.године, а у складу са
Одлуком о буџету општине Бор за 2015.годину
(''Службени лист општине Бор'', бр.32/14, 13/15 и 25/15),
начелник Општинске управе општине Бор, доноси
РЕШЕЊЕ
о избору Програма од интереса за општину Бор у
области спорта који ће се суфинансирати из буџета
општине Бор, под називом ''СВИ НА ТРИБИНЕ''
I
ОДОБРАВА СЕ, са раздела 4 глава 1 Општинска управа Бор, програмске класификације 1301 –
програм 14. развој спорта и омладине, 1301-0001 – подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функција 810 - услуге рекреације и спорта,
позиције 143, економске класификације 481 – дотације
спортским и омладинским организацијама за реализацију
спортских манифестација и масовни спорт, по Одлуци о
буџету општине Бор за 2015. годину, а у складу са
Записником, бр.06-108/2015-II од 18.12.2015.године и
Предлогом за избор програма од интереса за општину Бор
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у области спорта који ће бити суфинансиран из буџета општине
Бор, под називом ''СВИ НА ТРИБИНЕ'' бр.06-108/1/2015-II од
18.12.2015.године, као и Записником о утврђивању коначног
предлога бр.06-109/2015-II од 21.12.2015.године и Коначним
предлогом за избор програма од интереса за општину Бор у
области спорта који ће бити суфинансирани из буџета општине
Бор, под називом ''СВИ НА ТРИБИНЕ'', бр.06-109/1/2015-II од
21.12.2015.године, додела средстава у износу од 2.400.000,00
динара, следећим спортским организацијама:
1. ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОР,
предмет бр.401-1185/15-III-01 од 16.12.2015.године, износ од
780.810,00 динара.
2. ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР,
предмет бр.401-1192/15-III-01 од 17.12.2015.године, износ од
1.619.190,00 динара.
II
Спортске организације чији су рачуни у блокади се не
финансирају.
III
Спортска организација се обавезује да достави
Одељењу за фиансије Општинске управе општине Бор правдање
о утрошку добијених буџетских средстава са рачунима и другом
финансијском документацијом одмах по завршетку програма.
Обавеза спортске организације је да у року од 15 дана
од завршетка програма, Комисији за спорт општине Бор, достави
Извештај о утрошку буџетских средстава на обрасцу К-б из
конкурсне документације.
Спортска организација из става 1. је у обавези да у
буџет општине Бор, врати износ примљених а неоправданих или
неутрошених средстава.
IV
Решење начелника Општинске управе општине Бор је
коначно.
Правна поука: Против овог решења може се покренути
управни спор, пред Управним судом у Београду.
Решење доставити: Омладинском рукометном клубу
Бор, Женском кошаркашком клубу Бор, Одељењу за финансије
Општинске управе Бор, Комисији за спорт Општине Бор, архиви.
Решење објавити: у ''Службеном листу општине Бор'' и
на сајту Општине Бор.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Љубинка Јелић, с.р.
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