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На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14,
68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор на седници
одржаној дана 2. марта 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Општина Бор ангажује ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бор
за 2016. годину.
Члан 2.
Завршни рачун буџета Општине Бор за
2016.годину, сагласно члану 1. ове Одлуке, садржаће
извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима
из члана 79. 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, 68/15-др.закон, 103/15 и
99/16), у складу са чланом 92. овог закона.
Члан 3.
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2016.
годину доставити Државној ревизорској институцији на
сагласност.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 400-66/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 38. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној дана 2. марта 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД '' БОР
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, (у даљем
тексту: Јавно комунално предузеће).
Текст јавног конкурса за избор директора Јавно
комуналног предузећа саставни је део ове одлуке.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активности
на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава
и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих
правних аката у складу са Законом о јавним предузећима
(у даљњм тексту: закон).
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована
лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које
поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све
информације везане за конкурс и прописују им се исти
услови и рокови.
Члан 4.
Услови за учешће на конкурсу су минимални
захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове
одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати
дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 5.
Комплетна документација и информације везане за
конкурс су доступне јавности.
Члан 6.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од
дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Оглас о јавном конкурсу за именовање
директора објавиће се и у "Службеном листу општине
Бор", једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије и на интернет
страници општине Бор.
Члан 7.
Поступак спровођења конкурса спровешће
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа (у даљем тексту: Комисија), у складу са
одредбама закона и Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа коју је донела Влада
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 65/16).
Члан 8.
По истеку рока за подношење пријава Комисија
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и
саставља списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак.
Чланови Комисије су дужни да дају писане
изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица имају
интерес везан за спровођење конкурса.
У изборном поступку се оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештине, утврђује резултат
кандидата према уредби из члана 7. ове одлуке.
Комисија саставља ранг листу са највише три
кандидата која су са најбољим резултатом испунила
мерила за избор директора јавног предузећа.
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Ранг листу из претходног става овог члана и
записник о спроведеном изборном поступку, Комисија
доставља Општинској управи општине Бор-Одељењу за
привреду и друштвене делатности која припрема предлог
акта о именовању првог кандидата са ранг листе и
доставља га Скупштини општине на усвајање.
Члан 9.
Скупштина општине Бор ће, након разматрања
достављене ранг листе, записника и предлога акта,
одлучити о именовању директора јавног предузећа,
доношењем решења о именовању предложеног
кандидата.
Решење о именовању директора је коначно.
Члан 10.
Решење о именовању директора доставља се
лицу које је именовано и објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу
општине Бор “.
Решење из става 1. овог члана са образложењем
обавезно се објављује и на интернет страници општине
Бор.
Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у
документацију јавног конкурса, у присуству члана
Комисије, о чему ће сачинити записник.
Члан 12.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине
Бор из оправданих разлога може продужити за још осам
дана.
Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који
му је одређен, Скупштина општине Бор именује следећег
кандидата са ранг листе.
Ако нико од кандидата са листе за именовање
не ступи на рад у року који му је одређен, спроводи се
нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаном
законом.
Ако ни после спроведеног јавног конкурса
Скупштини општине Бор не буде предложен кандидат за
именовање, због тога што је Комисија утврдила да
ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку
не испуњава услове за именовање спроводи се нови јавни
конкурс на начин и по поступку прописаном законом.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном листу општине Бор''.
Број: 023-3/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.

На основу члана
36. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16), члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',

2. март
2017.

6/15 – пречишћен текст) и члана 46. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа
''Топлана'' Бор са Законом о јавним предузећима
(''Службени лист општине Бор'', бр. 23/16), Скупштина
општине Бор, објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД'' БОР
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом:
Јавно комунално предузеће ''Водовод'' Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈКП
''Водовод'' Бор
Седиште предузећа је у Бору, ул. Радомира
Јовановића Чоче бр. 16
Матични број предузећа је 07183453, а ПИБ:
100567394
Претежна делатност предузећа је: 36.00
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Услови за именовање директора:
Кандидат за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „ Водовод“ мора испунити
следеће услове:
1.да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан ;
2.да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3.да има најмање пет године радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
предходног става;
4.да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5.да познаје област корпоративног управљања;
6.да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7.да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8.да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9.да лицу нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатриско лечење и чување у
здравственој установи
- обавезно психијатриско лечење на слободи
- обевезно лечење наркомана
- обавезно лечење алкохоличара
-забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у
податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада јавног
предузећа у складу са законом којим се уређује правни
положај предузећа и Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа ( „ Службени гласник РС“ бр.
65/16)
Мандат директора и место рада:
Директор се именује на период од четири
године, а место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
и садржина пријава:
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Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС
“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства,
податке
о
познавању
корпоративног
управљања с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и
одговорности на тим пословима и податке о посебним
областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о пословној способности ( издато од
стране надлежног центра за социјални рад)
- Уверење о држављанству РС (не старије од
шест месеци у односу на дан објављивања јавног
конкурса у „ Службеном гласнику РС“)
- Диплома о стручној спреми;
- Исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се
најмање пет година радног искуства на пословима за које
се захтева високо образовање)
- Исправе којима се доказује радно искуство на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа (потврде или други акти из којих се доказује
да лице има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа, са краћим описом послова које је обављао до
подношења пријаве)
- Исправе којима се доказује радно искуство у
организовању рада и вођењу послова (потврде или други
акти из којих се доказује да лице има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова)
- Радна књижица;
- Изјава под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
- Доказ надлежног органа да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
- Доказ надлежног органа да није одређена мера
безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатриско лечење и чување у
здравственој установи
- обавезно психијатриско лечење на слободи
- обевезно лечење наркомана
- обавезно лечење алкохоличара
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији ( не старије од шест месеци).
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс:
Комисији за спровођење конкурса за избор
директора Јавних предузећа на адресу: Општинске
управе општине Бор, Моше Пијаде 3, 19210 Бор – са
назнаком: ''За јавни конкурс - именовање директора
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор''.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу:
Пејчић Милена, Општинска управа општине
Бор, број телефона 030/423-255 лок. 160.
Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији у општини
или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и
неблаговремене пријаве Комисија за спровођење
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конкурса за избор директора јавних предузећа ће
одбацити закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија коју образује
Скупштина општине Бор.
Оглас о јавном конкурсу објавити у
„Службеном гласнику РС'', „Службеном листу општине
Бор“, најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и
на интернет страници општине Бор.
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На основу члана 38. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној дана 2. марта 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ТОПЛАНА'' БОР
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, (у даљем
тексту: Јавно комунално предузеће).
Текст јавног конкурса за избор директора Јавно
комуналног предузећа саставни је део ове одлуке.
Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активности
на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава
и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих
правних аката у складу са Законом о јавним предузећима
(у даљњм тексту: закон).
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована
лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које
поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све
информације везане за конкурс и прописују им се исти
услови и рокови.
Члан 4.
Услови за учешће на конкурсу су минимални
захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове
одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати
дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 5.
Комплетна документација и информације везане за
конкурс су доступне јавности.
Члан 6.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од
дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Оглас о јавном конкурсу за именовање
директора објавиће се и у "Службеном листу општине
Бор", једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије и на интернет
страници општине Бор.
Члан 7.
Поступак спровођења конкурса спровешће
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа (у даљем тексту: Комисија), у складу са
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одредбама закона и Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа коју је донела Влада
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 65/16).
Члан 8.
По истеку рока за подношење пријава Комисија
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и
саставља списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак.
Чланови Комисије су дужни да дају писане
изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица имају
интерес везан за спровођење конкурса.
У изборном поступку се оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештине, утврђује резултат
кандидата према уредби из члана 7. ове одлуке.
Комисија саставља ранг листу са највише три
кандидата која су са најбољим резултатом испунила
мерила за избор директора јавног предузећа.
Ранг листу из претходног става овог члана и
записник о спроведеном изборном поступку, Комисија
доставља Општинској управи општине Бор-Одељењу за
привреду и друштвене делатности која припрема предлог
акта о именовању првог кандидата са ранг листе и
доставља га Скупштини општине на усвајање.
Члан 9.
Скупштина општине Бор ће, након разматрања
достављене ранг листе, записника и предлога акта,
одлучити о именовању директора јавног предузећа,
доношењем решења о именовању предложеног
кандидата.
Решење о именовању директора је коначно.
Члан 10.
Решење о именовању директора доставља се
лицу које је именовано и објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу
општине Бор “.
Решење из става 1. овог члана са образложењем
обавезно се објављује и на интернет страници општине
Бор.
Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у
документацију јавног конкурса, у присуству члана
Комисије, о чему ће сачинити записник.
Члан 12.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине
Бор из оправданих разлога може продужити за још осам
дана.
Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који
му је одређен, Скупштина општине Бор именује следећег
кандидата са ранг листе.
Ако нико од кандидата са листе за именовање
не ступи на рад у року који му је одређен, спроводи се
нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаном
законом.
Ако ни после спроведеног јавног конкурса
Скупштини општине Бор не буде предложен кандидат за
именовање, због тога што је Комисија утврдила да
ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку
не испуњава услове за именовање спроводи се нови јавни
конкурс на начин и по поступку прописаном законом.

2. март
2017.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном листу општине Бор''.
Број:023-4/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
На основу члана
36. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16), члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
6/15 – пречишћен текст) и члана 46. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа
''Топлана'' Бор са Законом о јавним предузећима
(''Службени лист општине Бор'', бр. 23/16), Скупштина
општине Бор, објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ТОПЛАНА'' БОР
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом:
Јавно комунално предузеће ''Топлана'' Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈКП
''Топлана'' Бор
Седиште предузећа је у Бору, ул. Ђ.А. Куна 12
Матични број предузећа је 17441531, а ПИБ:
100500644
Претежна делатност предузећа је: 35.30
снабдевање паром и климатизација
Услови за именовање директора:
1. да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан ;
2. да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3. да има најмање пет године радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
предходног става;
4. да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9. да лицу нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатриско лечење и чување у
здравственој установи
- обавезно психијатриско лечење на слободи
- обевезно лечење наркомана
- обавезно лечење алкохоличара
-забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у
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податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада јавног
предузећа у складу са законом којим се уређује правни
положај предузећа и Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа ( „ Службени гласник РС“ бр.
65/16).
Мандат директора и место рада:
Директор се именује на период од четири
године, а место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
РС“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности
на тим пословима, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
- Извод из матичне књиге рођених;
- Уверење о пословној способности ( издато од
стране надлежног центра за социјални рад);
- Уверење о држављанству РС ( не старије од
шест месеци у односу на дан у односу на дан
објављивања јавног конкурса у „ Службеном гласнику
РС“);
- Диплома о стручној спреми;
- Исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се
најмање пет година радног искуства на пословима за које
се захтева високо образовање);
- Исправе којима се доказује радно искуство на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа ( потврде или други акти из којих се доказује
да лице има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа, са краћим описом послова које је обављао до
подношења пријаве);
- Исправе којима се доказује радно искуство у
организовању рада и вођењу послова (потврде или други
акти из којих се доказује да лице има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова);
- Радна књижица;
- Изјава под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
- Доказ надлежног органа да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
- Доказ надлежног органа да није одређена мера
безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатриско лечење и чување у
здравственој установи
- обавезно психијатриско лечење на слободи
- обевезно лечење наркомана
- обавезно лечење алкохоличара
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена у општини или у суду.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс:

2. март
2017.

Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа на адресу: Општинске
управе општине Бор, Моше Пијаде 3, 19210 Бор – са
назнаком: ''За јавни конкурс - именовање директора
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор''.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу:
Пејчић Милена, Општинска управа општине
Бор, број телефона 030/423-255, лок. 160.
Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији у општини
или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и
неблаговремене пријаве Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа ће
одбацити закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија коју образује
Скупштина општине Бор.
Оглас о јавном конкурсу објавити у
''Службеном гласнику РС'', „Службеном листу општине
Бор“, најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и
на интернет страници општине Бор.
20
На основу члана 536. Закона о привредним
друштвима(„Службени гласник РС“, бр. 36/11,99/11,
83/14- други закон и 5/15) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 2. марта 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Почетног ликвидационог биланса Јавног
предузећа ''Борски туристички центар'' Бор - у
ликвидацији
I
Усваја се Почетни ликвидаицони биланс Јавног
предузећа ''Борски туристички центар'' Бор- у ликвидацији.
II
Почетни
ликвидациони
биланс
Јавног
предузећа ''Борски туристички центар'' Бор - у
ликвидацији саставни је део ове одлуке.
III
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022- 8/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
21
На основу члана 536. Закона о привредним
друштвима(„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11,
83/14- други закон и 5/15) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 2. марта 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Почетног ликвидационог биланса Јавног
предузећа „ Дирекција за изградњу Бора“ Бор – у
ликвидацији
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I
Усваја се почетни ликвидацини биланс Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор – у
ликвидацији.
II
Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа „
Дирекција за изградњу Бора“ Бор - у ликвидацији саставни
је део ове одлуке.
III
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022- 24/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
22
На основу члана члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14др. закон) и члана 43. Статута општине Бор („Службени
лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 2.
марта 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
УСВАЈАЊУ ДРУШТВЕНОГ ДОГОВОРА
О ЗАШТИТИ КУЛТУРНИХ ДОБАРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о усвајању
друштвеног договора о заштити културних добара на
терторији општине Бор број: 633-4/83-01 од 31.05.1983.
године (“Службени лист општина“, бр 9/83).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 350-24/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
23
На основу члана 61. 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), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 43. Статута
Општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина Општине Бор, на седници
одржаној дана 2. марта 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА К.П.
БР. 2538/1 КО БОР 1 У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА I У
БОРУ
Члан 1.
Овом
одлуком
приступа
се
изради
урбанистичког пројекта за к.п. бр. 2538/1 КО Бор 1, и то
за део који се налази јужно од објекта Нове тржнице у
улици Краља Петра I у Бору.
Катастарска парцела број 2538/1 КО Бор 1 не
представља грађевинску парцелу, те је пре израде
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урбанистичког
пријекта
потребно
извршити
препарцелацију исте. Предметна парцела налази се у
границама Регулационог плана „Секција 10“ у Бору
(„Службени лист општина“, бр 3/95, 4/01 и 14/03), који се
према Одлуци о примени урбанистичких планова
донетих до дана ступања на снагу Закона о планирању и
изградњи („Службени лист општина“, бр. 14/03)
примењује у свим деловима Урбанистичког плана, осим
у делу парцелације код нереалзованих подручја, а такође
се неће примењивати на даље планска решења на десној
страни ул. Зелени булевар од раскрснице за скретање ка
Студентском дому, па до раскрснице на 4. километру, где
се за ту зону мора урадити нови урбанистички пројекат, а
за чији је део донета и Одлука о стављању ван снаге
блока из РП „Секција 10“ који је омеђен улицама Краља
Петра Првог и 3. октобар у Бору („Службени лист
општине Бор“, бр. 18/14).
Урбанистички пројекат има за циљ да
урбанстички разради тј. дефинише прецизну намену,
правила уређења и правила грађења за део к.п. бр. 2538/1
КО Бор 1, односно за новоформирану грађевинску
парцелу која ће се формаирати на основу пројекта (пре)
парцелације к.п. бр. 2538/1 КО Бор 1.
Урбанистички пројекат израђује се на овереном
катастарско-топографском плану и садржи текстуални и
графички део у сладу са чланом 74. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, бр. 64/15).
Члан 2.
Рок за израду предметног урбанистичког
пројекта је 30 дана.
О спровођењеу процедуре доношења и усвајања
овог
урбанистичког
пројекта
пред
надлежним
општинским и другим органима стара се инвеститор.
Средстава за израду урбанистичког пројекта,
спровођење процедуре доношења усвајања, као и
средства за спровођење урбанистичког пројекта
обезбеђује инвеститор.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 350-25/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
24
На основу члана 64. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-испр. 108/13, 142/14,
68/15- др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 2. марта 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању буџетског Фонда за
популациону политику („Службени лист општине Бор“,
бр. 10/13- пречишћен текст, 20/13, 21/14 и 21/16 , ) у
члану 8. став 1. после алинеје пета, додаје се нова алинеја
шеста која гласи:
„ - новогодишњи пакетићи за децу из социјално
угрожених породица“.

7

БРОЈ 6
БОР“

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ

Досадашња алинеја шеста постаје алинеја седма.
Члан 2.
У члану 13. речи: ''150.000,00 динара'' замењују
се речима: „ 250.000,00 динара“.
Члан 3.
После члана 24а додаје се нова глава и члан
24б који гласе:
“VI-НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ИЗ
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
Члан 24б
Право на новогодишње пакетиће остварују деца
из породица корисника новчане социјалне помоћи, и то
деца до навршених 7 ( седам) година старости.
Новогодишњи пакетићи се обезбеђују у висини
расположивих средстава у буџету општине Бор и према
броју деце корисника, а према списку који достаља
Центар за социјални рад ''Бор'' у Бору.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Брoј: 401-67/2017-I
У Бору, 2. марта 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
25
На основу члана 159. став 2. тачка 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично
тумачење и 68/15) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен
текст), Скупштина Општине Бор, на седници одржаној
дана 2. марта 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАДОКНАДИ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА
УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 1.
У Одлуци о надокнади трошкова смештаја
ученицима са сметњама у развоју („Службени лист
општине Бор“, бр 24/15) назив одлуке мења се и гласи:
„Одлука о надокнади трошкова смештаја и превоза
ученицима са сметњама у развоју“.
Члан 2.
У члану 2. после става 1. додаје се став 2. који
гласи:
„Ученици корисници интернатског смештаја у
школама за децу са сметњама у развоју оставарују
бесплатан боравак у интернатима на основу уговора
између школа и општине Бор, у складу са Законом“.
Члан 3.
После члана 6. додаје се члан 6a који гласи:
''Члан 6а
Ученици који похађају школу за децу са
сметњама у развоју ван територије општине Бор, имају
право на бесплатан превоз ради похађања школе, у
складу са Законом.
Родитељи – пратиоци деце из става 1. овог
члана имају право на надокнаду трошкова превоза до
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школе и назад два пута месечно у току школске године, у
висини цене превозне карте за аутобуски превоз, а на
основу поднетог захтева Општинској управи Бор.
Решење о одобравању надокнаде трошкова
превоза доноси начелник Општинске управе општине
Бор. О извршењу решења се стара Одељење за финансије
Општинске управе Бор.''
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Брoј: 560-7/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
26
На основу члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 2. марта 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
општине Бор, Милошу Шевићу, који је изабран са
изборне
листе
АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ
–
БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМ: СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Одборнику, Дарку Драгијевићу, изабраном са
изборне
листе
АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ
–
БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМ: СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, коме је
мандат верификован на седници одржаној дана 9.4.2014.
године, исти је престао на основу члана 46. Закона о
локалним изборима, подношењем усмене оставке, на
седници Скупштине општине Бор дана 27.12.2016.
године.
Изборна комисија општине Бор је на седници
одржаној дана 23.1.2017. године, након спроведеног
поступка, сагласно одредбама Закона о локалним
изборима, доставила Скупштини општине Бор Решење
број: 013-4/2017 којим је додељен мандат новом
одборнику Милошу Шевићу и Уверење о избору
Милоша Шевића за одборника Скупштине опшине Бор,
са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМ: СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА.
Скупштина општине Бор је на основу Уверења
Изборне комисије општине Бор и Извештаја
Административно - мандатне комисије, донела Одлуку
као у диспозитиву.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
Београду у року од 48 часова од дана доношења ове
одлуке.
Број: 02-7/2017-I
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У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.

27
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14др. закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 2. марта
2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о избору чланова Општинског већа општине Бор
I
За чланове Општинског већа општине Бор
изабрани су:
1. Данијел Алексић,
2. Добрица Ђурић,
3. Слободан Кнежевић.
II
Мандат изабраним члановима траје до истека
мандата Скупштине општине Бор.
III
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-10/2017- I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
28
На основу члана 41. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености (''Службени гласник
РС'', бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), уз прибављено Мишљење Локалног
савета за запошљавање број: 06-2/2017-I од 18.1.2017.
године, Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 2. марта 2017. године, донела је
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Доноси се Локални акциони план запошљавања
општине Бор за 2017. годину.
Члан 2.
Овај локални акциони план запошљавања
општине Бор за 2017. годину објавити у ''Службеном
листу општине Бор''.
Број: 10-2/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.

I Резиме
Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ)
општине Бор је основни инструмент спровођења активне
политике запошљавања. Кључни партнери у креирању и
реализацији ЛАПЗ-а за 2017.годину су: Локална
самоуправа општине Бор, Национална служба за
запошљавање (НСЗ) филијала Бор, Канцеларија за
локални економски развој (КЛЕР), Канцеларија за младе,
Центар за социјални рад, образовне институције и други.
У припреми ЛАПЗ-а за општину Бор водило се рачуна о
следећем:
1. Велика незапосленост - према подацима за
месец новембар 2016.г. у општини Бор има 5.701
незапослених лица. Посебан проблем је незапосленост
жена чији се удео у укупној незапослености повећао и
износи 57,45% незапослених, неквалификованих је
38,85%, незапослених млађих од 30 година има 30,28%,
старијих од 50 година 22,38%, Рома 5,17%, особа са
инвалидитетом 3,77% итд. Изузетно је велики број
незапослених који на посао чекају дуже од годину дана
и то 71,1% или 4.053 лица.
2. Очекивани прилив нових незапослених
лица-технолошких вишкова у 2017.години због
најављених социјалних програма и отпуштања радника у
привреди и јавним предузећима
3. Недовољан број новоотворених радних
места
4.Велики
удео
радно
способног
становништва у укупном броју становника (преко 70%
према последњем попису )
5.Наглашен
приоритет
повећања
запослености у свим стратешким документима општине
Бор
6.Приоритети политике запошљавања у
2017.години утврђени Националним акционим планом
запошљавања (НАПЗ)
Полазећи од претходног, ЛАПЗ општине Бор за
2017. годину је предвидео следеће приоритете:
1.Подстицање
запошљавања
активним
мерама
запошљавања
и
укључивање
теже
запошљивих лица
2.Унапређење квалитета радне снаге и
улагање у људски капитал
3.Унапређење институција запошљавања
Реализација одабраних
финансирати на следећи начин:

приоритета

ће

се

- средствима из буџетског фонда општине Бор у
износу од 13.000.000,00 динара,
- средствима из републичког буџета кроз
редовне јавне позиве НСЗ,
- суфинансирањем из буџета РС,
- додатним наменским средствима из буџета
општине,
- донацијама и др.
Очекивани резултат је смањење незапослености
и допринос већем запошљавању у 2017.години у
општини Бор.
II РЕАЛИЗАЦИЈА ЛАПЗ ЗА 2016 ГОДИНУ

Локални план запошљавања за 2016. годину
предвидео је 3 групе приоритета и то:
- 1.подстицање запошљавања активним мерама
запошљавања тржишта рада
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- 2.унапређење квалитета радне снаге и улагање у
људски капитал и
- 3.унапређење институција запошљавања и
подстицаја запошљавању
1. Подстицање запошљавања активним мерама
запошљавања тржишта рада
- За самозапошљавање је у општинском буџету за
2016.годину било предвиђено 2.800.000,00 динара као
учешће у пројекту „ИТ вештине и предузетништво“. Овај
пројекат није реализован тако да су та средства остала
неискоришћена.
- Из средстава републичког буџета субвенцију за
самозапошљавање је добило 31 лице што износи
5.580.000,00 динара.
- Субвенцију за отварање нових радних места
добило је из републичког буџета 23 послодавца за 24
лица за које је утрошено 3.600.000,00динара.
- Из буџетског фонда општине Бор одвојено је
2.000.000.00 дин за отварање нових радних места. Ова
мера је била суфинансирана од стране републичког
буџета тако да је финансирано упошљавање 22 лица код
17 послодаваца и две особе са инвалидитетом код 1
послодавца што у динарима укупно износи 3.660.000,00
динара.
Јавним радовима које је финансирала НСЗ у
општини Бор је ангажовано 35 лица у трајању од четири
месеца за које је утрошено око 4.478.000,00 динара и 61
особа са инвалидитетом за које је утрошено око
7.521.000,00 динара.
Општина је издвојила 2.200.000,00 динара за
јавне радове који су суфинансирани из републичког
буџета. Из тих средстава је финансирано ангажовање 33
осталих лица и 5 особа са инвалидитетом у трајању од 3
месеца за које је укупно потрошено 3.632.505,00 динара.
Субвенција за запошљавање особа са
инвалидитетом коју реализује НСЗ из посебног
буџетског фонда Републике реализoванa je за 5 лицa .
У 2016. години је у Бору одржан један сајам за
запошљавање и реализоване
су и друге мере из програма НСЗ као што су: клуб за
тражење посла, обуке за активно тражење посла, програм
менторинга, мотивационе обуке итд.
У току 2016. године по ЛАПЗ није финансиран
програм стручне праксе. По редовним Јавним позивима
НСЗ је ангажовано 10 лица у сврху стицања услова за
полагање стручног испита и још 19 лица ради стицања
посебних практичних знања и вештина. Укупно је 29
лица са територије општине Бор укључено у мере
Стручна пракса и за ове намене је издвојено 3.301.500
динара.
Програм Стицања практичних знања, такође, у
2016. години није финансиран по ЛАПЗ. По редовном
Јавном позиву је укључено 3 лица и за ову меру је
резервисано 661.169,70 динара. Послодавци су у овај
програм укључивали лица са најмање завршеном
основном школом, али без завршене средње школе. Лица
се кроз рад 6 месеци оспособљавају за потребе
конкретних радних места. Мера се још увек реализује.
Анализом и евалуацијом ефеката појединих
мера на смањење незапослености, уочава се да програми
директног субвенционисања запошљавања имају најбоље
директне ефекте.
Од свих корисника субвенције за запошљавање
у претходном периоду од 2010. до 2015.године, анализом
је утврђено да је 50% од свих отворених радњи и даље
активно што је веома велики ефекат и на нивоу је
светског просека.Оно што је очигледно и на шта
предузетници скрећу пажњу то је да је ова субвенција
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недовољна за покретање бизниса и већ неколико година
износ се није мењао и ако је раст цена значајан.Такође би
требало порадити на неким додатним повољностима за
почетнике у бизнису као што је смањење обавеза у
почетном периоду, сузбијање нелегалне конкуренције и
слично.
Када је у питању стручна пракса, досадашње
искуство показује да после завршетка стручне праксе
која се финансира из буџета, послодавци запошљавају
скоро 40% свршених практиканата.
2. Унапређење квалитета радне снаге и
улагање у људски капитал
У току је реализација мере функционалног
основног образовања која се реализује у ОШ „Вук
Караџић“ и којом су обухваћена 50 лица. Пројектована
средства за рефундацију трошкова превоза износе
91.500,00 динара и обезбеђује их НСЗ. Књиге и остала
наставна средства обезбеђује школа.
Спровођење је почело у октобру и трајаће до
јуна 2017. године.
Стручна пракса ученика и студената је
реализована у складу са плановима и програмима
образовања.
Пословни центар НСЗ је 2016.године у општини
Бор одржао 7 обука за потенцијалне будуће предузетнике
које је успешно завршило 100 незапослених лица а
информативно саветодавне услуге ја користило преко
200 лица.
3. Унапређење институција запошљавања и
подстицаја запошљавању
У Општини Бор делује Бизнис инкубатор
центар који је основан ради подршке развоју
предузетништва као правца развоја привреде општине
Бор, кроз формирање институционалне подршке развоју
малих и средњих предузећа у циљу смањења
незапослености на територији општине
Општинска управа Бор, Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Бор образовала је
Канцеларију за локални економски развој која се бави
израдом стратешких докумената у сарадњи са стручним
лицима из одређених области, учествује у изради
пројеката којима се подстиче економски развој, сарађује
са јавним предузећима и установама у циљу израде
пројеката, сарађује са невладиним организацијама.
Канцеларија за ЛЕР, у задњих 5 година (осим у 2016.
години - због лоше финансијске ситуацију у буџету)
расписивала је конкурс за доделу средстава из буџета
Општине за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката од јавног интереса у општини Бор, а једна од
области је образовање, стручно усавршавање, наука,
информисање и развој међународне сарадње, чиме
између осталог доприноси унапређењу радне снаге.
Канцеларија за младе Општине Бор активно је
укључена у програм професионалне оријентације и
каријерног вођења и саветовања младих.
Активности на развоју каријерног саветовања и
вођење (професионална оријентација) одвијале су се
током 2016. у образовним институцијама, посебно у
Техничкој школи и на Техничком факултету ( у коме се
реализује преко Центра за каријерно саветовање
Београдског универзитета).
Ради професионалне оријентације и подстицања
ученика и студената реализоване су програмске
активности
Регионалног
центра
за
таленте
(идентификација талентованих, научне школе, смотре и
такмичења), програм каравана науке Тимочки научни
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торнадо (Пети фестивал науке и Трећа ноћ истраживача),
смотре студентских истраживачких радова у оквиру
научних скупова Техничког факултета и др.
Локални савет запошљавања општине Бор је
у претходном сазиву одржао 30. седница. Крајем 2015.
године (29.12.2015. године) формиран је нови сазив
Локалног савета за запошљавање општине Бор који је до
сада одржао 4 седнице.
III СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕ О
ПОЛИТИЦИ ЗАПОШЉАВАЊА

Полазећи од значаја решавања проблема
незапослености и већег запошљавање у општини Бор, у
важећим стратешким документима општине донетих у
протеклом периоду ( Стратегија локалног одрживог
развоја, Стратешки план за социјалну политику за период
2013 - 2018, Локални акциони план за унапређивање
запошљавања Рома и др.) изричито је наглашен
приоритет повећања запослености, а тиме и решавања
низа других развојних и социјалних проблема.
Неки од ових докумената треба да буду
ревидирани (Стратегија локалног одрживог развоја,
Локални план за младе и др. ) те се очекује да у њима
буду поново сагледани актуелни проблеми запошљавања
и утврђени приоритетни правци и мере за решавање
незапослености.
У 2015. донесена је Одлука о приступању
изради Стратегије одрживог развоја општине Бор за
период 2011-2021. год., а у току је израда новог
Локалног акционог плана за младе.
Локални план запошљавања за 2017. годину
конкретизује и разрађује циљеве и приоритете из
наведених докумената, као и циљеве и приоритете
Националне стратегије запошљавања и Националног
плана запошљавања за 2017. полазећи од анализе стања
на основу реалних података, као и прогнозе тржишта
рада и могућности економског и друштвеног развоја
општине и шире заједнице.
За реализацију циљева и мера предвиђених
Локалним акционом планом запошљавања део средстава
обезбеђује се у буџетском фонду општине Бор за
подстицај запошљавања. Преласком на концепт тзв.
програмског буџета, створили су се услови за лакше
издвајање и пораст средстава у овом буџетском фонду из
године у годину .
IV АНАЛИЗА ЛОКАЛНЕ СИТУАЦИЈЕ И ТРЕНДОВА

1. Демографски подаци
Према попису из 2011. године, у општини Бор
живи 48.615 становника (у укупној популацији Србије
учествује са 0,7%, а Борског округа са 38,9%). Основно
обележје демографских кретања општине Бор јесте низак
природни прираштај, који не омогућава ни просту
репродукцију становништва. У периоду 2002-2011. стопа
природног прираштаја има негативан тренд што указује
на проблем депопулације, односно “беле куге“.
Промене у броју становника по појединим
старосним групама у међупописном периоду 2002-2011.,
указују на интензиван процес старења становништва, па
је тако контингент становништва старости изнад 65
година повећао учешће у укупној популацији са 14% на
16,25% (са 7.796 на 7.899 становника), док се учешће
младог становништва смањује. Просечна старост
становништва износи 41,85 година што општину Бор
сврстава у категорију општина дубоке старости
становништва. Очекивано трајање живота деце рођене у
периоду 2009-2011. година указује да ће женска
популације општине Бор доживети 76,34 године, а мушка
70,58 година.
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Полна структура становништва у посматраном периоду
се није битније променила, односно према попису из
2002. године број жена на 100 мушкараца износио је
102,96, а по попису из 2011.године 103,66. Обзиром да је
број жена у порасту наредне активности треба усмерити
ка развоју женског предузетништва-домаће радиности и
ка већем укључењу жена у органе управљања и
одлучивања.
Образовна структура становништва има посебан значај за
привредни и друштвени развој сваке средине. У
образовној структури становништва старог 15 и више
година на подручју општине Бор (2011. година),
завршена средња школа је најчешћи вид образовања
(45,3% становника), на другом месту је основно
образовање (21,27%), док је 12,43% (5.209) становништва
општине са вишом и високом стручном спремом.
Значајно је напоменути да је скоро 33,94% становништва
(14.217 становника) општине на нивоу основног и нижег
образовања, што неспорно захтева веће ангажовање на
образовању становништва кроз доквалификацију,
преквалификацију и програме перманентног образовања.
Основне
економске
карактеристике
становништва општине Бор према попису из 2011.
године су:
- доминантна структура је радно-способни
контингент становништва (34.718 становника) од чега је
запослених
11.992
становника
(34,54%
радног
контигента) што је испод просека Републике (35,29%);
- 20.891 становник чини укупно активно
становништво, односно стопа активности износи 42,97%,
што је на нивоу републичког просека (41,34);
- стопа запослености активног становништва
износи 78,32% (РС 77,56%).
- стопа незапослености активног становништва
износи 21,68% (РС 22,44%).
Обзиром да доминантна група становника спада у
категорију радно-способног становништва (71,41%),
може се оценити да постоји значајан развојни потенцијал
који може опредељујуће утицати на тржиште рада и
запосленост.
Попис пољопривреде 2012. године показао је да
је на триторији општине Бор годишње радно ангажовано
4.734 лица, од чега је 1.835 носилаца газдињстава (508
жена), 2807 чланова породица (1782 жене) а сезонских
радника под уговором годишње је 84. Међутим, стално
запослених је свега 8 (2 жене).
Тренутни подстицаји за пољопривредну
производњу од стране Министарстава (подстицаји по
хектару, субвенционисање набавке опреме...) и Општине
(субвенционисање вештачког осемењавања говеда,
набавке воћних и лозних садница, набавка опреме...)
нису довољни да би се незапослено лице по основу
наведених подстицаја определило за професионално
бављење пољопривредом. Са друге стране, постоје најаве
из Министарства да ће се од 2017. године младима
давати субвенције до 10.000 евра које могу представљати
основу
за
почетак
самосталног
бављења
пољопривредном производњом.
2. Стање запослености и незапослености у
општини Бор
Познати статистички подаци о запослености у
Општини Бор односе се на годишњи просек за
2015.годину. Годишњи просек запослених био је 12.122
лица, од чега је 11.960 запослених лица а 162 лица су
приватни предузетници.
Број запослених лица по секторима је био следећи:
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1.Прерађивачка индустрија
2.Рударство
3.Здравствена и социјална заштита
4.Трговина и поправка моторних возила
5.Образовање
6.Саобраћај и складиштење
7.Државна управа и обавезно соц.осиг.
8.Административне и помоћне усл. дел.
9.Снабдевање водом, управљ.отп.водама
10.Стручне, научне и техничке делатности
11.Снабдевање електр. енергијом, гасом и паром
12.Услуге смештаја и исхране
13.Грађевинарство
14.Уметност, забава и рекреација
15.Остале услужне делатности
16.Информисање и комуникације
17.Пољопривреда, шумарство и рибарство
18.Финансијске делатности
19. Пословање некретнинама

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
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2.331
2.014
1.219
1.151
880
734
672
519
463
436
400
276
243
226
151
142
61
34
9

У погледу запослености доминирају два
производна сектора:
прерађивачка индустрија и
рударство. Настављен је пораст запослености у сектору
за трговину и поправку моторних возила. У друштвеним
делатностима највише упослених лица је у сектору за
здравствену и социјалну заштиту и сектору за
образовање.
Недовољно су заступљени сектори:
- грађевинарство
- услуга смештаја и исхране
- остале услужне делатности
- информисање и комуникације
- пољопривреда, шумарство и рибарство итд.
Запошљавање је отежано и због забране пријема
радника у државном сектору
Треба узети у обзир да Републички завод за
статистику
објављује
податке
о
регистрованој
запослености према новом извору а то је Централни
регистар обавезног социјалног осигурања(ЦРОСО).
Развијена је нова методологија заснована на
комбиновању података ЦРОСО и Статистичког
пословног регистра(СПР). Преласком на нови извор
података проширује се обухват броја запослених тако да
се под појмом запослени подразумевају лица која имају
формално правни уговор о запослењу, односно заснован
радни однос са послодавцем на одређено или неодређено
време; лица која раде ван радног односа, на основу
уговора о делу или на основу уговора о привременим и
повременим пословима; лица која обављају самосталне
делатности или су оснивачи привредних друштава или
предузетничких радњи и лица која обављају
пољопривредне делатности а налазе се у евиденцији
Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Графички приказ по секторима запошљавања изгледа овако:
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Проблем незапослености један је од кључних
приоритета у локалној заједници, који се негативно
одражава на све друге сегменте друштвене заједнице и на
све старосне структуре. Статистички подаци на крају
месеца новембра 2016. године показују да у општини Бор
има 5.701 незапослено лице што је смањење у односу на
исти период претходне године од 0,8%. Од укупно
незапослених, 57,45% су жене или 3.275 особа.
Неквалификованих је 38,85% тј. 2.215 лица, млађих од 30
година има 1.726 а то је 30,28% од укупног броја
незапослених, старијих од 50 година има 22,38% или
1.276 лица, Рома 5,17% тј. 295 лица; особа са
инвалидитетом 3,77% или 215 лица итд.

У структури незапослених према степену стручне спреме, преовлађују лица са квалификацијама од III do V
степена стручне спреме којих има укупно 2.871 или 50,36%. По бројности на другом месту су лица са најнижим
квалификацијама, тј. са I i II степеном којих на евиденцији НСЗ има 2.215 што је 38,85% од укупног броја незапослених;
затим следе незапослени са VI –VIII степеном стручне спреме којих укупно има 10,79% односно 615 лица.
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Посебан проблем у структури незапослених су тзв.
дугорочно незапослени у које спадају они који на
евиденцији назапослених чекају дуже од годину дана.
Према подацима из новембра 2016 г.у укупном броју
незапослених, дугорочно незапослених лица има 4.053 тј.
71,09% од укупног броја незапослених. Међу дугорочно
незапосленим лицима највише има жена и то 2.441 што
у процентима износи 60,23; лица без квалификација има
41,55% или 1.684 лица; млади до 30 година 25,64% тј.
1.039 лица; старијих од 50 година 25,34% или 1027 лица;
Роми учествују у структури дугорочно незапослених са
4,42%; ОСИ са 4,19% итд.

2. март
2017.

14

БРОЈ 6
БОР“

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ

Пратећи
проблем
незапослености
су:
застаревање знања због дугог чекања на посао, ниска
мотивисаност за запошљавање у другом занимању, ниска
мотивисаност за запошљавање у нижем степену стручне
спреме, слаба територијална покретљивост незапослених
лица итд.
Из ових података се види да незапосленост
највише угрожава жене, лица без квалификација, младе
људе до 30 година, као и старије људе.
Велики проблем представљају и незапослени
који су у стању изражених социјалних потреба.Број
корисника материјалног обезбеђења преко Центра са
социјални рад који су радно способни је 819 лица и то је
повећање за 19,2% у односу на 2015 . годину када их је
било 687. Међу незапосленима је и 399 оба незапослена
родитеља, 270 самохраних
родитеља чији је број
значајно повећан у односу на претходну годину када их
је било 151.

У 2016.години дошло је до смањења
пријављених потреба за запошљавањем у односу на
2015.годину. Пријављено је до краја новембра укупно
302 слободних радних места што је за 18,2% мање у
односу на исти период претходне године.

2. март
2017.
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Из претходне табеле се види да је највише пријављених
потреба било у секторима:
1. Остале услужне делатности
2.Снабдевање водом, упр.отпадом
3. Здравствена и социјална заштита
4.Трговина на велико и на мало
5.Прерађивачка индустрија
7. Грађевинарство
8. Саобраћај и складиштење
9.Уметност, забава и рекреација

2. март
2017.

58 лица
56 лица
54 лица
33 лица
25 лица
14 лица
13 лица
11 лица

У истом периоду и поред тога што је било мање
пријављених потреба за запошљавањем у односу на исти
период претходне године, радно је ангажовано више
лица са евиденције НСЗ. Наиме, закључно са новембром
2016.године укупно је радно ангажовано 932 лица што је
у односу на исти период 2015.године када је ангажовано
814 лица, повећање за 14,5 %.
Разлика између пријављених потреба тј. слободних
радних места код послодаваца и упослених радника се
појављује зато што послодавци немају обавезу да
достављају Националној служби за запошљавање пријаве
о слободним радним местима.
3. Анализа потреба и прогноза тржишта рада

У току 2016.године је по шести пут
реализована анкета послодаваца.Циљ анкете је
идентификација неусклађености између понуде и тражње
за радном снагом у погледу занимања, посебних знања и
вештина како би се на основу тих сазнања креирале мере
за за смањивање структурне незапослености.
Главни налази анкете послодаваца, која је
рађена на нивоу Филијале Бор и обухватила је 67
послодаваца, показују следеће:
У 2016.години имамо позитивну нето стопу
креирања послова и то 3,4%.За 2017.годину се предвиђа
нето стопа креирања послова од 1,3%.
Највећа очекивана стопа раста у 2017.години је
у макросектору трговина -11,1%.Раст запослености се
очекује и у другим макросекторима осим у
макросектору финансијске делатности и рударство.
Према прогнозама за 2017.годину, очекују се
позитивне нето стопе креирања послова код малих
предузећа и то 10% и средњих предузећа 1,8%.
Према степену образовања, у планираном
запошљавању највише ће бити заступљена лица са
средњим образовањем и то III степеном.
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Резултати анкете за 2017. годину који приказују
потребе послодаваца према групама занимања, показују
највећу позитивну нето стопу креирања послова у групи
услужна и занатска занимања (57 лица) и једноставна
занимања (14 лица).
Код осталих занимања,
ситуација је следећа:
- Стручњаци и уметници: највише радних
места се
очекује за занимања наставници страних језика а највеће
смањење броја запослених очекује се код инжењера за
заштиту животне средине.
- Техничари: раст тражње се очекује код
оператера ИКТ а смањење запослених се очекује код
техничара у рударству и металургији.
- Службеници, административни радници,
агенти и сл.: позитивна стопа креирања радних места се
очекује само код занимања административно-технички
секретар и комерцијални и трговински заступници.
- Услужна и занатска занимања: повећање
тражње се очекује за руковаоце машина за обраду
метала, тапетара и заваривача и резача пламеном.
Смањење тражње
предвиђа се за механичаре
индустријских машина.
- Руковаоци машинама и постројењима и
монтери: тражња се предвиђа за монтерима механичких
машина а опадање понуде за монтере производа
неразврстаних на другом месту.
-Возачи
и
руковаоци
покретном
механизацијом: позитивна стопа креирања послова је за
возаче аутобуса и возаче аутомобила, таксија и
доставних возила.
- Једноставна занимања: раст потражње се
очекује за једноставна занимања у грађевинарству а
смањење тражње се предвиђа за једноставна занимања у
рудницима и каменоломима и помоћним радницима на
обради метала.
*Нето стопа креирања послова је разлика
између бруто стопе креирања и бруто стопе гашења
послова.
Бруто стопа креирања послова је однос између
укупног броја новозапослених и укупног броја
запослених у предузећима пута 100.
Бруто стопа гашења послова је однос између
укупног броја угашених послова и укупног броја
запослених у предузећима пута 100.
4. Анализа социо-економске ситуације
Проблем незапослености у општини Бор
узрокован је превасходно карактером привредне
структуре општине (капитално интензивна рударска и
металурушка производња) уз истовремено споро
превазилажење моноструктурног карактера привреде
односно активирање других привредних области као што
су туризам, пољопривреда, прерада дрвета, рециклажна
индустрија, производња неметала, различитих услуга, а
посебно спор развој сектора МСП.
Последњих година започеле су неке активности
у развоју алтернативних привредних грана, као што је
туризам, прерађивачке и рециклажне индустрије,
пољопривреде и др. У општини функционише Бизнис
инкубатор центар са задатком да подстиче развој
предузетништва. Услуге Д.о.о.''Бизнис инкубатор центар''
Бор тренутно користи 11 лица, а претежно су у питању

2. март
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занатске радње. Ниска је цена закупа пословног простора
- 25% за кориснике на првој години, 50% за кориснике на
другој години, 75% за кориснике на трећој години и
100% цене закупа по метру квадратном за кориснике на
четвртој години. Чак је и пуна цена закупа далеко нижа
од осталих локала у граду. Корисницима је омогућено
целодневно бесплатно коришћење интернет услуга,
телефона и факса. У понуди је и коришћење
књиговодствених услуга.
Веома битан за развој привреде општине Бор је
и пројекат Завршетак индустријске зоне Бор, чији је
предлагач општина Бор, а који се и даље налази у ужем
кругу пројеката за финансирање из средстава фондова
ЕУ.
Завршетком
овог
пројекта
Општина
ће
потенцијалним инвеститорима моћи да понуди
инфраструктурно опремљен простор за изградњу
објеката пословне намене, чиме се отварају нове
могућности за развој привреде како општине Бор, тако и
целог региона. Самим тим отварају се нове шансе за
запошљавање.
У намери да олакша пословање предузетницима
и привредним друштвима Општинска управа Бор у свом
Услужном центру поседује Канцеларију за пријем
докумената за регистрацију предузетника. У оквиру ове
Канцеларије врши се пријем захтева и дају инструкције
везане за регистрацију, гашење и остале промене које се
тичу привредних друштава и предузетника а које су у
надлежности АПР.
У школској 2017/2018. години се стипендира 18
студената основних академских студија и 7 студената
мастер академских студија.
Започете су и бројне активности на повезивању
образовних институција и тражишта рада. Средње
стручне школе увеле су нове смерове на захтев привреде
(квалификовани рудари, рударски и металурушки
техничари, еколошки и рециклажни техничари,
техничари
индустријске
фармације,
туристички
техничари, техничари мултимедија и др). У оквиру
Техничке школе функционише Регионални центар за
континуирано образовање одраслих, који је стекао
значајно искуство кроз реализацију бројних програма
краткотрајних стручних обука и преквалификација. У
оквиру Преудзећа за радно оспособљавање и
рехабилитацију инвалида (“заштитна радионица”)
развијен је пројекат развоја Регионалног центра за радно
оспособљавање, рехабилитацију и запошљавање ОСИ.
Две деценије у Бору делује и Центар за талентоване и
надарене ученике. Кроз вишегодишњу реализацију
пројекта Министарстава просвете, омладине и
запошљавања и ГИЗ започет је развој система каријерног
вођења
и
саветовања,
односно
професионалне
оријентације у који су, поред НСЗ, укључене све основне
школе, Канцеларија за младе као и средње школе и
факултет, предузећа и јавне установе, НВО и друге
институције.
Последњих година започело је формирање низа
локалних институција на подручју решавања проблема
запошљавања уз истовремено прилагођавање рада НСЗ.
У оквиру локалне заједнице формиран је још 2006.
године Локални савет запошљавања, који припрема и
прати
реализацију
Локалног
акционог
плана
запошљавања, као и посебан наменски буџетски фонд за
подстицај запошљавања. реализована је и обука чланова
Локалног савета запошљавања за праћење потреба
тржишта рада и у складу са тим припрема локалних
акционих програма запошљавања. Филијала НСЗ
започела са сопственим оспособљавањем ради
реализације различитих мера активне политике
запошљавања, настојећи да своје активности прилагоди
потребама борске средине.
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Међутим, и даље је присутна потреба да све
наведене институције и организације које делују на
подручју запошљавања још више развију све своје
пројектоване и потребне активности, да наставе своје
кадровско и техничко опремање и да партнерске односе
подигну на још виши ниво. Локална заједница стално
треба да редефинише своју стратегију решавања
проблема незапослености, односно имплементацију
начелно постављеног приоритета запошљавања у
различитим документима, поготову у документима о
економском развоју, као и да
у оквиру својих
материјалних могућности опредељује већа средства за
решавање незапослености.
Незапосленост је изузетно значајан проблем за
општину Бор чијем решавању се и у 2017. години мора
прилазити још организованије, одлучније и одговорније
уз ангажовање много већих сопствених ресурса као
значајној допуни мера и средства који се усмеравају са
националног нивоа.
Најзначајнији пројекти који треба да убрзају
решавање проблема незапослености у општини Бор а
тиме и да допринесу бржем економском развоју и
смањењу сиромаштва су:
1. Пројекти
интензивнијег
развоја
рударства ( у саставу РТБ Бор али и кроз улагања
страних рударских компанија), који уз технолошко
уходавање нове топионице и фабрике сумпорне
киселине, односно развој металургије треба да обезбеди
дугорочни стабилни развој носеће привредне гране
општине и основ за развој мреже МСП ослоњених на
производњу и прераду бакра.
2. Пројекти
развоја
алтернативних
привредних грана, превасходно туризма, ИКТ
индустрије, рециклажних индустрија, услуга, радно
интензивних индустрија, пољопривреде, трговине и
других области у којима је могуће отворити већи број
нових радних места, посебно кроз развој индустријске
зоне и предузетништва
3. Пројекти реформе образовања, посебно
дуалног образовања, који треба да омогући тешње
повезивање потреба тржишта рада и исхода образовања
на свим нивоима.
4. Пројекат децентрализације решавања
проблема незапослености који треба да омогући веће
учешће
локалне
заједнице
његовом
решавању
прилагођено
специфичностима,
потребама
и
могућностима општине, уз истовремено повезивање са
суседним општинама. Такође и кроз развој интегрисаних
услуга подстицања запошљавања и решавања проблема
незапослености, формирање различитих центара за радно
оспособљавање младих, професионалну оријентацију и
др.
5. Пројекат унапређења рада Националне
службе запошљавања кроз њену децентрализацију и
прилагођавање активности локалним потребама.
Незапосленост у општини Бор највише
угрожава већ постојеће социјално рањиве групе, као што
су млади до 30 година и старији преко 50 година,
неквалификовани, жене, инвалиди, Роми, становници
села и међу самим незапосленима тзв. дугорочно
незапослени, а очекује се у наредноим периоду и већи
број тзв. технолошких и економских вишкова радника.
То су стога и главне циљне групе и приоритетни
корисници Локалног акционог плана запошљавања у
борској општини у 2017. години. Посебно треба и даље
радити на развоју програма тзв. интегрисаних услуга,
каква је запошљавање корисника социјалне помоћи, што
захтева тесну сарадњу Центра за социјални рад, филијале
НСЗ и послодаваца.

2. март
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Бројне институције које су формиране на
подручју запошљавања и образовања треба да буду више
повезане заједничком стратегијом и програмима, како би
обезбедиле веће обједињавање својих ресурса. Органи
локалне заједнице, поред начелног дефинисања значаја и
приоритета решавања проблема незапослености у
стратешким докуменатима, у већој мери него у
протеклом периоду биће покретачи и координатори
различитих програма решавања незапослености, а
обезбедиће и међусобно повезивање и укључивање ових
програма, поред постојећих стратешких докумената и у
друге локалне стратегије и планове: Просторни план
општине, План локалног економског развоја, и др.
V ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Општина
Бор
је
решавање
проблема
незапослености и веће запошљавање дефинисала као
један од својих кључних приоритета, те је зато и
опредељена да реализује своју посебну локалну
стратегију запошљавања са нагласком на акционом
плану њене имплементације. Имплементационе мере су
усмерене да обезбеде повећану запошљивост кроз бољу
организованост и повезаност заједничким програмима
свих постојећих институција које делују на подручју
запошљавања.
Приликом дефинисања приоритета и мера
политике запошљавања у општини, пошло се и од
основних
циљева
политике
запошљавања
на
националном нивоу утврђених у Националном акционом
плану запошљавања(НАПЗ) за 2017. годину, који који су
усмерени на:
I Побољшање услова на тржишту рада и
унапређење институција тржишта рада,
II Подстицање запошљавања и укључивања
теже запошљивих лица на тржиште рада и подршку
регионалној и локалној политици запошљавања,
III Унапређење квалитета радне снаге и улагање
у људски капитал.
Према
Националном
акционом
плану
запошљавања у 2017. години средства буџета РС
одобраваће се за учешће у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања у локалним
заједницама, и то за :
- јавне радове,
- програм стручне праксе,
-програм стицања практичних знања за неквалификована
лица,
- субвенције за самозапошљавање
-субвенције за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих
Према НАПЗ-у у 2017.години, приоритет при
укључивању у мере активне политике запошљавања
имају категорије теже запошљивих лица које обухватају:
-младе до 30 година старости,
-старије од 50 година,
-вишкове запослених,
-лица без квалификација и нискоквалификовани,
-особе са инвалидитетом,
-Роме,
-радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
-дугорочно незапослене,
-младе до 30 година са статусом деце палих бораца,
-младе до 30 година који су имали или имају статус
детета без родитељског старања,
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-жртве трговине људима и
-жртве породичног насиља
ТАБЕЛА ПРИОРИТЕТА, МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ БОР
Мера/активност
1.

Исход/очекивани резултат

Носиоци активности

Извор финансирања

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА АКТИВНИМ МЕРАМА ЗАПОШЉАВАЊА ТРЖИШТА РАДА

1.1. Подстицати запошљавање у МСП
1.1.1.
Подстицај
Око 25 лица
самозапошљавању

ЛСЗ, Филијала НСЗ
КЛЕР

Буџетски фонд општине
за подстицај
запошљавању
И буџет РС

1.1.2.Подстицај
самозапошљавању

НСЗ

Буџет РС

ЛСЗ, Филијала НСЗ,
Канцеларија за младе

Буџетски фонд општине
за подстицај
запошљавању
Буџет РС

НСЗ

Буџет РС

Филијала НСЗ, ЛСЗ,
Канцеларија за младе

Буџет РС

1.1.3. Субвенција
послодавцима за нова радна
места
1.1.4.Субвенција
послодавцима за нова радна
места

Квота НСЗ
Око 25 лица

Квота НСЗ

1.2. Подстицати запошљавање младих
1.2.1.
Спровођење
По програму НСЗ
пакета услуга
НСЗ за младе
1.2.2.

Стручна
пракса

Стручна
пракса
1.3. Остале активне мере
1.3.1.
Јавни радови

Око 10 лица

1.2.3.

1.3.2.

Буџетски фонд општине

НСЗ

Буџет РС

ЛСЗ
НСЗ
ЦСР

Буџетски фонд општине
Буџет РС

Квота НСЗ
Око 90 лица

Јавни радови

1.3.3. Субвенција
запошљавање ОСИ
1.3.4. Радно ангажовање
корисника социјалне помоћи

Буџет РС
Квота НСЗ
По квоти НСЗ

НСЗ
Филијала НСЗ

Смањење броја корисника
социјалне помоћи

Филијала НСЗ, Центар за
социјални рад, ЛСЗ, савет
за социјалну политику и
др.
Филијала НСЗ, ЛСЗ
Филијала НСЗ
ЛСЗ

1.3.5. Сајам запошљавања
1.3.6.Стицање практичних
знања

Организован сајам

1.3.7. Друге мере из
програма НСЗ

Смањење броја
незапослених

2.

Филијала НСЗ, ЛСЗ,
КЛЕР

Око 20 лица

Филијала НСЗ

Посебан буџетски фонд
РС
Буџет РС

Буџет РС
Буџетси фонд општине и
буџет РС
Буџет РС

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДНЕ СНАГЕ И УЛАГАЊЕ У ЉУДСКИ КАПИТАЛ

2.1. Повезивање образовања и тржишта рада
2.1.1. Функционално
По програму
основно образовање
Министарства просвете
одраслих
2.1.2. Усаглашавање уписне
Школовање за тражена
политике средњих школа
занимања
2.1.3. Стручна пракса
ученика и студената
2.1.4. Стипендирање
студената

Већа оспособљеност за рад
у струци
Помоћ при школовању
талентованих

ОШ "Вук Караџић" и
Филијала НСЗ

Министарство просвете
НСЗ
Буџет општине

Школска управа, Органи
управе општине, ЛСЗ,
послодавци
Школе и послодавци
Комисија за
стипендирање, ЛСЗ

Буџет општине
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2.1.5. Подстицај
По програму Министратва Регионални центар за
талентованим ученицима и
просвете
таленте Бор, ЛСЗ
студентима
2.1.6. Подршка образовним
По одобреним пројектима
НВО
активностима НВО у
функцији образовања и
предузетничког
оспособљавања
2.2. Каријерно саветовање и вођење - Професионална Оријентација
2.2.1. Реализација програма
Урађени и реализовани
Базичне основне школе,
ПО и каталога услуга у
програми ПО и Каталога
менторска ОШ "Душан
основним школама
услуга ПО у свим
Радовић", ТиПО
основним школама
2.2.2. Сајам професионалне
Организован сајам
Филијала НСЗ, средње
оријентације
школе, ТиПО
2.2.3. Развој ПО у средњим
Реализација програма ПО
Средње школе и
школама
и Каталога услуга ПО у
Канцеларија за младе,
свим средњим школама
ТиПО, ученичке
организације

Буџет општине Бор
Министарства просвете и
омладине
Буџет општине,
Одговарајућа
министарства,
донатори

2.2.4. Развој ПО на
факултету

Технички факултет,
Канцеларија за младе,
студентске организације и
остале НВО
Технички факутет,
Техничка школа, ОШ 3.
октобар, ДМИ Бор
Остали организатори

Министартсво просвете,
Београдски универзитет,
Буџет општине,
донатори
Министарство просвете,
Донаторска средства,
општина Бор, средства
организатора

Регионални центар за
континуирано образовање
одраслих . Техничка
школа
Филијала НСЗ, образовне
и друге институције и
НВО

НСЗ, послодавци,
заинтересовани појединци

НВО, НСЗ, ЛСЗ,
организације које
образују одрасле

Донаторска средства и
средства организатора

Реализација Каталога
услуга ПО

2.2.5. Фестивал природних и
техничких наука и Ноћ
истраживача

Подигнута мотивација
ученика за области
природних и техничких
наука
2.3. Додатно образовање и обуке
2.3.1. Континуирано
Повећана могућност
образовање одраслих
задржавања и налажења
посла
2.3.2. Обука за
предузетништво

2.3.3. Фестивал образовања
и учења одраслих

3.

Боља информисаност и
већа предзнања за
успешнији почетак
пословања
заинтересованих
Афирмисано образовање
одраслих,
Прикупљене потребе за
обуком и боље
организоване образовне
институције

Министарство просвете,
ГИЗ пројекат, Буџет
општине,
донатори
Буџет РС
Министарство просвете,
ГИЗ пројекат, Буџет
општине
донатори

Буџет РС, Буџет општине,
донације

УНАПРЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ЗАПОШЉАВАЊА И ПОДСТИЦАЈА ЗАПОШЉАВАЊУ

3.1. Јачање капацитета ЛСЗ
и проширење области
деловања на образовање
одраслих
3.2. Јачање капацитета
Филијале НСЗ
3.3 Унапређење рада Бизнис
инкубатор центра
3.4. Развој модела
интегрисаних услуга
запошљавања
3.5. Уграђивање и
повезивање политике
запошљавања са другим
политикама и документима

Развијено партнерство,
оспособљени чланови,
проширена област
деловања на образовање
одраслих
Децентрализован рад НСЗ,
оспособљени стручњаци
Унапређен рад Бизнис
инкубатор центра
Развијено партнерство,
развијени модели
Предуслови за ефикаснију
политику запошљавања

Органи општине

Буџет општине, Буџет РС,
ИПА и друга донаторска
средства

Министарство за
социјалну политику и
запошљавање
Органи општине, БИЦ,
Удружење предузетника
ЛСЗ, Филијала НСЗ,
Центар за социјални рад,
школе
ЛСЗ, органи општине

Буџет РС, ИПА и друга
донаторска средства
Буџет општине
Буџет РС, Буџет општине
Буџет општине, ИПА и
друге донације

VI ФИНАНСИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНИХ МЕРА
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У упутству за припрему Одлуке о буџету
општине Бор за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и
2019., у оквиру кога се утврђује и буџетски фонд за
подстицај запошљавању, наводи се следеће:
"У периоду од 2016. до 2018. године општина
Бор ће обављати изворне, поверене и пренесене
надлежности у складу са Уставом Републике Србије и
Законом о локалној самоуправи, као и другим законским
и подзаконским актима којим се регулише ова област у
земљи. Сходно томе, општина ће наставити са пословима
вођења политике локалног економског развоја."
"Поред
вршења
законом
обавезујућих
активности, општина Бор ће радити у складу са
приоритетима, стратешким циљевима и програмима који
су дефинисани Стратегијом одрживог развоја општине
Бор за период од 2011 до 2021. године.
Сходно визији развоја у будућности општина
Бор је утврдила следеће приоритете, стратешке циљеве и
програме у 2017. години:
- Развој привреде и запошљавање,
- Отварање новог инвестиционог циклуса,
- Развој пољопривреде и села,
- Наставак успешне и професионалне сарадње
са донаторима,
- Свеобухватна социјална заштита
- Развој културе и туризма".
У буџету општине Бор за 2017. годину, кроз
посебан буџетски фонд за подстицај запошљавању,
обезбеђено је значајно више средстава у односу на
претходне године.Укупан износ планираних средстава за
2017.годину је 13.000.000,00 динара.
Из ових средстава финансираће се следеће
приоритетне мере за 2017.годину:
1.Субвенција за самозапошљавање – обзиром
да је то мера која се показала врло ефикасном у
претходном периоду и да се налазимо у „декади
предузетништва“, као и малих могућности запошљавања
због недовољног отварања нових радних места, Локални
савет за запошљавање је одлучио да предложи улагање
средстава у ову меру која ће бити суфинансирана и из
републичког буџета.
2. Субвенције послодавцима за отварање
нових радних места – ово је стимулативна мера за
послодавце за упошљавање нових и смањивање броја
непријављених радника а
могу да је користе све
категорије теже запошљивих.Ову меру суфинансира и
буџет РС.
3. Стицање практичних знања – мера за
категорију неквалификованих лица којих има скоро 39%
од укупног броја незапослених а која би допринела да се
неки од њих упосле. Буџет РС учествује финансијски и у
реализацији ове мере.
4. Јавни радови – мера која се добро показала
свих претходних година.Ови радови су друштвено
корисни за нашу општину и доприносе решавању неких
еколошких,инфраструктурних и социјалних проблема и у
зависности од пројеката упошљавају све теже запошљиве
категорије а нарочито неквалификоване.Мера се
суфинансира из републичког буџета.
5. Стручна пракса - мера за коју се ЛСЗ
одлучио да предложи да се самостално финансира из
буџетског фонда општине. Разлога има више. Ако би се
ишло на суфинансирање, онда мора строго да се поштују
сви услови који важе за јавне позиве НСЗ. Ограничења су
у области делатности. У општинској управи и јавним
предузећима се појавила потреба за додатном радном
снагом због повећања обима посла, смањивања броја
радника због одласка у пензију и напуштања радних

2. март
2017.

места из других разлога а на снази је и даље забрана
пријема нових радника. Обављање стручне праксе у овим
делатностима није предвиђено у 2017.години. Да би се
донекле решио овај проблем, ова мера ће ићи без
суфинансирања.
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ТАБЕЛА ФИНАНСИРАЊА ПРИОРИТЕТНИХ МЕРА ЗА 2017.годину
Исход/очекивани
Носиоци
Извор финансирања
резултат
активности
1. Мере које ће суфинансирати и Република Србија
1.1. Подстицај
Око 25 лица ће
ЛСЗ,
Буџетски фонд
самозапошљавању
регистровати делатност Филијала НСЗ,
општине за
КЛЕР
подстицај
запошљавању
Мера/активност

Износ средстава
2.500.000,00
+
средства из буџета РС

Буџет РС
Буџетски фонд
2.000.000,00
општине за
+
подстицај
Средства из буџета
запошљавању
РС
Буџет РС
1.3.Стицање практичних
Биће оспособљено око
ЛСЗ
Буџетски фонд
1.500.000,00
знања
20 лица
Филијала НСЗ
општине за
+
подстицај
Средства из буџета
запошљавању
РС
Буџет РС
1.4. Јавни радови
Око 90 лица
ЛСЗ, Филијала
Буџетски фонд
5.000.000,00
НСЗ
општине за
+
подстицај
средства из буџета РС
запошљавању
Буџет РС
2. Мере које ће самостално финансирати Општински Буџетски фонд за подстицај запошљавању
2.1. Стручна пракса
Око 10 лица
ЛСЗ, Филијала
Буџетски фонд
2.000.000,00
НСЗ
општине за
подстицај
запошљавању
13.000.000,00
+
У К У П Н О:
Око 170 лица
Средства из буџета
РС
1.2.Субвенције
послодавцима за нова
радна места

Око 25 лица ће бити
упослено

ЛСЗ,
Филијала НСЗ

Уколико средства за суфинансирање не буду
обезбеђена по основу конкурса Министарства за рад,
запошљавање и социјалну политику, биће утрошена
средства обезбеђена у буџетском фонду општине Бор, уз
сагледавање потреба
и могућности иницирања
одговарајућег ребаланса буџета општине односно
повећања наменских средстава у буџетском фонду за
подстицај запошљавања.
Остале активне мере, активности у областима
унапређења квалитета људских ресурса и унапређења
институција запошљавања, финансираће се из средстава
НСЗ, различитих ставки републичког буџета и буџета
општине које се односе на образовање, социјалну
заштиту, активности младих, рад органа и др., из
средстава донација или припадају тзв. нефинансијским
мерама и активностима.
VII МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ЛАПЗ БОР ЗА 2017.

Локални акциони план запошљавања Бор за
2017. биће реализован непосредно кроз имплементацију
његових приоритета, мера и активности, преко посебних
пројеката и мера и активности других сродних стратегија
и планова. Реализацију Локалног акционог плана
запошљавања Бор пратиће континуирано Локални савет
запошљавања, као превасходно стручно радно тело
Скупштине општине Бор. Обзиром на неопходност
сарадње са бројним другим субјектима политике
запошљавања и образовања, оријентацију на повезивање
различитих сродних политика и развој тзв. интегрисаних
услуга у области запошљавања, Локални савет ће у свој
рад (састанке, радне групе, истраживања, иницијативе,
анализе, активности..) зависно од теме и њиховог

интересовања укључивати представнике свих других
субјеката. Такође ће остваривати сарадњу са осталим
сличним телима општине Бор (Савет за социјалну
политику, за младе, социјално-економски савет и др.) а
посебно са локалним саветима запошљавања осталих
општине у региону ради сагледавања потреба и
могућности за евентуално заједничко деловање кроз
заједнички савет запошљавања и реализацију заједничког
акционог плана запошљавања.
Обзиром на изузетно изражен проблем
незапослености у општини и ограниченост расположивих
средстава у Буџетском фонду општине за подстицај
запошљавања, Локални савет за запошљавање ће
иницирати стално ажурирање приоритетних мера за
подстицај запошљавању и повећање потребних
средстава кроз одговарајуће допуне ЛАПЗ, ребалансе
буџета општине, повезивање и обједињавање различитих
позиција општинског буџета, обезбеђивање средстава
преко државних субвенција, донација, ИПА и осталих
програма ЕУ.
Евалуација реализације Локалног акционог
плана запошљавања вршиће се континуирано. Локални
савет запошљавања ће сарађивати са партнерима,
посебно приликом покретања захтева за ребалансом
буџета општине, израде пројекта и конкурисања за
средства донатора. Комплетна оцена реализације
Локалног акционог плана запошљавања за 2017. биће
дата у оквиру израде и доношења ЛАПЗ за 2018.годину.
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29
На основу члана 43. Статута Општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр.6/15- пречишћен
текст) и члана 43. Пословника Скупштине општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 10/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 2. марта 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка функције члана Општинског
већа општине Бор Маји Бакоч
I
Утврђује се да је Маји Бакоч престала функција
члана Општинског већа општине Бор, 1. марта 2017.
године, односно даном подношења оставке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''
Број: 02-2/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године

УПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
30
На основу члана 43. Статута Општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр.6/15- пречишћен
текст) и члана 43. Пословника Скупштине општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 10/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 2. марта 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка функције члана Општинског
већа општине Бор Александру Орловићу
I
Утврђује се да је Александру Орловићу
престала функција члана Општинског већа општине Бор,
1. марта 2017. године, односно даном подношења
оставке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''
Број: 02-3/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
31
На основу члана 43. Статута Општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр.6/15- пречишћен
текст) и члана 43. Пословника Скупштине општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 10/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 2. марта 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка функције члана Општинског
већа општине Бор др Синиши Србуловићу
I
Утврђује се да је др Синиши Србуловићу
престала функција члана Општинског већа општине Бор,
1. марта 2017. године, односно даном подношења
оставке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''
Број: 02-6/2017-I

2. март
2017.

У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
32
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 3.
Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 2. марта 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Утврђује се да је Добрици Ђурићу, одборнику
Скупштине општине Бор, престао мандат дана 2. марта
2017. године, због поднете усмене оставке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Именовани је дана 2. марта 2017. године на
седници Скупштине општине Бор, поднео усмену
оставку на место одборника, то је на основу члана 46.
став 1. тачка 1. и став 3. одлучено као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења овог решења.
Број: 02-11/2017- I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
33
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
- др.закон), члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 2. марта 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Jавног предузећа за
изградњу и експлоатацију регионалног водосистема
''Боговина'' Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема
„Боговина“ Бор који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног
водосистема „Боговина“ Бор, на седници одржаној дана
05.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-1/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
34
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
- др.закон), члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст ), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 2. марта 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени Статута
Jавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, коју је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, на
седници одржаној дана 23.01.2017. године под бројем
36/2017.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-2/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
35
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15 - пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 2. марта 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „ Боговина “ Бор за 2017. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Боговина “ Бор за 2017. годину који је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Боговина“ Бор,
на седници одржаној 05.01.2017. године, под бројем 8.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-4/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

36
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –

2. март
2017.

пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 2. марта 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
буџетске помоћи -субвенција Јавног предузећа „
Боговина “ Бор за 2017. годину
I
Даје се сагласност на Програм коришћења
буџетске помоћи - субвенција Јавног предузећа „
Боговина “ Бор за 2017. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног
предузећа „Боговина“, на седници
одржаној 05.01.2017. године, под бројем 8/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-3/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
37
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15 - пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 2. марта 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор за 2017.
годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2017. годину,
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор, на седници одржаној 23.01.2017.
године, под бројем 28/2017.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-14/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
38
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 2. марта 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
буџетске помоћи -субвенција Јавног предузећа
''Зоолошки врт'' Бор за 2017. годину
I
Даје се сагласност на Програм коришћења
буџетске помоћи - субвенција
Јавног
предузећа
''Зоолошки врт'' Бор за 2017. годину, који је донео
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Надзорни одбор Јавног предузећа ''Зоолошки врт'', на
седници одржаној 23.01.2017.године, под бројем 30/2017.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-13/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
39
На основу члана 59. а у вези са чланом 74.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 15/16) и члана 43. Статута општине Бор („Службени
лист општине Бор“, бр. 6/15 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 2.
марта 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
инкубатор центар Бор“ Бор за 2017. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
инкубатор центар Бор“ Бор за 2017. годину, који је донео
директор Друштва са ограниченом одговорношћу
„Бизнис инкубатор центар Бор“ Бор, под бројем: 10/2017
од 16.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-6/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
40
На основу члана 61. а у вези са чланом 74.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 15/16) и члана 43. Статута општине Бор („Службени
лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 2.
марта 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм субвенција
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
инкубатор центар Бор“ Бор за 2017. годину

2. март
2017.

Број: 022-5/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
41
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 2. марта 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Савета за урбанизам, стамбене
послове, комуналне делатности и грађевинско
земљиште
I
Радиша Грујић, разрешава се дужности члана
Савета за урбанизам, стамбене послове,
комуналне делатности и грађевинско земљиште.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-1/2017/-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
42
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 2. марта 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Савета за урбанизам, стамбене
послове, комуналне делатности и грађевинско
земљиште
I
Наташа Јовановић бира се за члана Савета за
урбанизам, стамбене послове, комуналне делатности и
грађевинско земљиште.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-8/2017/-I
У Бору, 2. марта 2017. године

I
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
Даје се сагласност на Програм субвенција
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
инкубатор центар Бор“ Бор за 2017. годину, који је донео
Ивица Николић, с.р.
директор Друштва са ограниченом одговорношћу
„Бизнис инкубатор центар Бор“ Бор, под бројем: 11/2017
од 16.01.2017. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

43
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2. март
2017.

На основу члана 34. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној дана 2. марта 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању Комисије за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа

У случају одсутности или спречености
председника Комисије, седнице Комисије сазива и њима
председава најстарији члан Комисије,

1. Образује се Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа (у даљем тексту:
Комисја).
Комисија има пет чланова од којих је један
председник.

7. Комисија ће у раду користити печат
Скупштине општине Бор.

2. У Комисију, из тачке 1. овог решења, именују
се:
- за председника:
Милован Божовић;
- за чланове:
(1) др Горан Јоксимовић;
(2) Саша Ђорђиевски;
(3) Владимир Јаношевић;
(4) Бранкица Траиловић-Богдановић.
3. Комисија из тачке 2. овог решења:
- спроводи јавни конкурс за избор директора
јавних предузећа у складу са Одлуком о спровођењу
јавног конкурса за избор директора и огласа о јавном
конкурсу,
- разматра поднете пријаве, доказе и саставља
списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак,
одбацује
закључком
неблаговремене,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази,
- спроводи изборни поступак међу кандидатима
који испуњавају услове за именовање према прописаним
мерилима за именовање директора јавних предузећа,
- сачињава ранг листу кандидата са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према прописаним
мерилима за именовање директора јавних предузећа,
- доставља Општинској управи општине Бор Одељењу за привреду и друштвене делатности ранг
листу са највише три најбоље рангирана кандидата са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према
мерилима прописаним за именовање директора јавних
предузећа ради припремање предлога акта о именовању
који ће бити достављен Скупштини општине Бор, ради
доношења акта о именовању.
- доставља записник о изборном поступку
Општинској управи општине Бор - Одељењу за привреду
и друштвене делатности,
- уколико ниједан од кандидата који је
учествовао у изборном поступку не испуњава услове за
именовање обавештава орган за именовање директора,
- кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, у року од два дана од дана
пријема захтева, омогућава увид у документацију јавног
конкурса, у присуству члана Комисије,
- обавља и друге послове у складу са Законом о
јавним предузећима, Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа и Одлуком о спровођењу
јавног конкурса за избор директора.
4. Комисија се именује на период од три године.
5. Комисија ради и одлучује на седницама.
Седнице Комисије сазива председник Комисије.

6. Комисија може пуноважно да ради и одлучује
ако седници присуствује већина од укупног броја
чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног
броја чланова Комисије.

8. Чланови Комисије имају право на накнаду за
учествовање у раду седнице Комисије у складу са чланом
2. и чланом 4. Одлуке о накнадама одборника и чланова
радних тела Скупштине општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 3/16). Право на накнаду имају чланови
Комисије који нису у радном односу у Општинској
управи општине Бор.
9. Стручне и административно техничке
послове за потребе Комисије обављаће Одељење за
привреду и друштвене делатности Општинске управе
општине Бор.
10. Комисија може донети Пословник о раду,
као и друга акта која су неопходна за рад и
функционисање Комисије.
11. Даном ступања на снагу овог решења
престаје да важи Решење о образовању и именовању
Комисије за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.18/14, 21/14, 9/15).
12. Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 02-9/2017-I
У Бору, 2. марта 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
44
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2017.годину («Службени лист општинe Бор» 22/2016),
председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 22/2016), у Разделу 4-Општинска управа Бор,
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 112 –
Финансијски и фискални послови, позиција 206 и
економска класификација 49912 - “Текућа резерва”,
одобравају се средства у износу од 22.000 динара
Општинској управи Бор.
2. 2. Средства из става 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 4- Општинска управа
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Бор, Глава 4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација - 0602-0001- Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште
јавне услуге,
на позицију
186
и
економску
класификацију 421- Стални трошкови.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
На основу исказане потребе Општинске управе
Бор, потребно је обезбедити средства за измирење
обавеза из 2016.године за осигурање возила-ауто каско за
IVECO 50C15 (4. и 5. рата).
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Одлуком о буџету општине Бор за
2017.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 22.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 47/2017-II
У Бору, 21.02.2017. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.
45
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2017.годину («Службени лист општинe Бор» 22/2016),
председник општине Бор доноси
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 22/2016), у Разделу 4-Општинска управа Бор,
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 112 –
Финансијски и фискални послови, позиција 206 и
економска класификација 49912 - “Текућа резерва”,
одобравају се средства у износу од 2.000.000 динара
Општинској управи Бор.
2. 2. Средства из става 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 4- Општинска управа
Бор, Глава 4.1.- Општинска управа Бор, Програм 1Локални развој и просторно планирање, Програмска
класификација - 1101-0002- Спровођење урбанистичких
и просторних планова, функција 620 - Развој заједнице,
на позицију 58 и економску класификацију 482Порези, обавезне таксе, казне и пенали.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
На основу исказане потребе Општинске управе
Бор, потребно је обезбедити недостајућа средства за

2. март
2017.

озакоњење бесправно изграђеног пословног објекта
–Спортски терен у Бору, ул.Зелени булевар бб на к.п.бр.
2563/1 КО Бор 1.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана у довољном обиму Одлуком о буџету
општине Бор за 2017.годину, користити средства текуће
буџетске резерве у износу од 2.000.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 48/2017-II
У Бору, 21.02.2017. године
Председник општине Бор
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 14. Правилника о условима,
критеријумима, начину и поступку суфинансирања у
области спорта општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.5/17), члана 74. и 76. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст) и предлога Комисије за спорт општине Бор бр.0618/1/2016-II од 23.2.2017.године, начелник Општинске
управе Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању календара манифестација од посебног
интереса за општину Бор, за период јануар – јун
2017.године
Члан 1.
Овим
Решењем
утврђује
се
календар
манифестација од посебног интереса за општину Бор за
период јануар – јун 2017.године, за које се
суфинансирање може одобрити по конкурсу.
Члан 2.
Манифестације са традицијом од 5 и више
година, а које су од од интереса за општину за период
јануар – јун 2017.године су следеће:
1. ''Новогодишњи турнир у малом фудбалу''
2. ''Куп Бора'' у алпском скијању
3. ''Дани рукомета''
4. ''Градска лига у кошарци''
5. ''Рукометни камп – Борско језеро''
Члан 3.
О примени овог решења стараће се Комисија за
спорт општине Бор, при одлучивању по конкурсу.
Члан 4.
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Члан 5.
Решење доставити: Комисији за спорт општине
Бор, Одељењу за привреду и друштвене делатности и
Одељење за финансије Општинске управе Бор и архиви.
Број: 66-4/2017-III-01
У Бору, 23.фебруара 2017. године.
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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