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На основу члана 18. Одлуке о признањима 

општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 11/15), 

Комисија за кадровска питања, одликовања и друга јавна 

признања, на седници одржаној 7. јула 2017. године, 

донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 1. Утврђује се текст јавног позива за доделу 

Октобарске награде општине Бор, који је саставни део 

овог закључка. 

 

2. Јавни позив објавиће се у локалном листу 

Тимочки огласи и на огласној табли органа општине Бор. 

 

3. Трошкови објављивања јавног позива падају 

на терет буџета општине Бор. 

 

4. Овај закључак објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 

 

Број: 06-59/2017-I 

У Бору, 7. јула 2017. године 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА ПИТАЊА, 

ОДЛИКОВАЊА И  

ДРУГА ЈАВНА ПРИЗНАЊА  

 

        ПРЕДСЕДНИК,  

             Небојша Виденовић, с.р. 

80 

На основу члана 67. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', број: 06/15-пречишћен 

текст), Општинско веће општине Бор, на седници одржаној 

14. јула 2017. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК  

о категоријама лица са инвалидитетом која могу 

бесплатно да користе паркинг места на јавним 

паркиралиштима 

 

Члан 1. 

 На јавним паркиралиштима места обележена за 

паркирање возила могу бесплатно да користе следеће 

категорије лица са инвалидитетом. Под условом да имају 

пребивалиште на територији општине Бор и 

регистровано возило са одговарајућим ознакама: 

 

 - Војни инвалиди и цивилни инвалиди од I до  X 

групе; 

 - Породични инвалиди по основу палог борца 

из оружаних акција после 17.08.1990. године; 

 - Слепа лица као и лица са другим видовима 

телесног оштећења у износу од 60 – 100% утврђеног 

решењем Републичког фонда ПИО; 

 -Родитељи односно стараоци инвалидне деце са 

оштећењима доњих екстремитета и карлице и слепе деце, 

под условом да поседују решење о категоризацији; 

 - Лица која имају право на пратиоца или на туђу 

негу и помоћ по основу решења надлежног органа. 

 

Члан 2. 

 О праву на бесплатно коришћење посебно 

обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на 

територији општине Бор, одлучује решењем Општинска 

управа општине Бор – Одељење за привреду и друштвене 

делатности.  

Члан 3. 

 Право на бесплатно коршћење посебно 

обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на 

територији општине Бор, остварује се на основу 

писменог захтева странке који се предаје непосредно 

Општинској управи општине Бор - Одељењу за привреду 

и друштвене делатности са потребним доказима. 

 

Члан 4. 

 Уз захтев за признавање права на бесплатно 

коришћење посебно обележених паркинг места на јавним 

површинама на територији општине Бор прилажу се 

фотокопије следећих докумената. 

 - Важеће решење о групи инвалидитета, решење 

о праву на породичну инвалиднину по основу палог 

борца, решење о степену телесног оштећења, решење о 

категоризацији детета, решење о праву на туђу негу и 

помоћ и решење о праву на својство пратиоца 

инвалидног лица. 

 - Фотокопија обе стране личне карте и 

саобраћајне дозволе корисника возила, или брачног друга 

корисника, односно родитељског или стараоца 

инвалидног лица. 

 Доказ о степену сродства (извод из Матичне 

књиге рођених и венчаних). 

 Против решења Општинске управе општине 

Бор - Одељење за привреду и друштвене делатности 

може се изјавити жалба Општинском већу општине Бор у 

року од 15 дана од дана достављања решења. 

 

Члан 5.  

 Паркинг карта се издаје у виду налепнице за 

унутрашњу страну предњег ватробранског стакла за 

текућу годину. Паркинг налепнице ће издавати 

Општинска управа општине Бор све док се комунална 

делатност управљање јавним паркиралиштима не повери 

неком јавном предузећу, правном лицу или 

предузетнику. 

 Изглед, садржина и димензије налепнице из 

става 1. овог члана биће утврђено посебним актом 

Општинског већа општине Бор. 

 

Члан 6. 

 Општинска управа општине Бор - Одељење за 

привреду и друштвене делатности води евиденцију о 

донетим решењима. 

Члан 7. 

 Корисник права из члана I овог правилника 

дужан је да обавести Општинску управу општине Бор - 

Одељење за привреду и друштвене делатности о отуђењу 

моторног возила и набавци новог у року од 15 дана. 
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Члан 8. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 

 

Број: 110-8/2017-IV 

У Бору, 14. јула 2017. године   

 

О П Ш Т И Н А   Б О Р  

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е  

 

              ПРЕДСЕДНИК,     

                Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 7. Пословника о раду 

Општинског већа општине Бор (''Службени лист 

општине Бор'', бр. 29/14), Општинско веће општине Бор, 

на седници одржаној 14. јула 2017. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о задужењу чланова Општинског већа општине Бор 

за одређене области 

 

I 
Овим решењем задужују се чланови 

Општинског већа општине Бор за одређене области из 

надлежности општине, и то: 

 1. Саша Виденовић, за област  урбанизама и 

комунално - стамбене делатности 

 2. Сашка Милошевић, за област здравства 

 3. Љубиша Репеђић, за област пољоприведе и 

месне заједнице 

 4. Данијел Алексић, за област ванредне 

ситуације 

 5. Добрица Ђурић, за област социјалне заштите 

и друштвене бриге о деци    

 6. Тамара Пауновић, за област образовања 

 7. Милена Станојковић, за област културе и 

информисања 

 8. Игор Јанковић, за област спорта и омладине. 

 

II 

 Чланови Општинског већа, у оквиру задужења 

из тачке I овог решења, имају право и дужност да 

предлажу расправљање појединих питања, дају 

иницијативе за припремање одлука и других аката које 

доноси Скупштина општине и да остварују сарадњу са 

свим субјектима из области за коју су задужени (јавна 

предузећа, установе, надлежно одељење Општинске 

управе, месне заједнице и др). 

 

III 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 

 

Број: 020-19/2017-IV  

У Бору, 14. јула 2017. године 

 

О П Ш Т И Н А   Б О Р  

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е          

 

                         ПРЕДСЕДНИК, 

                               Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 8. Пословника о раду 

Општинског већа општине Бор (''Службени лист 

општине Бор'', бр. 29/14), Општинско веће општине Бор, 

на седници одржаној 14. јула 2017. године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама Решења о образовању Комисије за 

решавање  у управном поступку у другом степену  

 

I 

 

У тачки II Решења о образовању Комисије за 

решавање у управном поступку у другом степену 

(''Службени лист општине Бор'', бр, 16/14 и 29/14) врше 

се следеће измене: 

- разрешава се Александар Мицић, дужности 

председника Комисије; 

 - именује се, Сашка Милошевић, за председника 

Комисије; 

 - разрешава се Маја Бакоч, дужности заменика 

председника Комисије; 

 - именује се Добрица Ђурић, за заменика 

председника Комисије. 

 

II 

Мандат именованим траје до истека мандата 

Комисије за решавање у управном поступку у другом 

степену која је именована Решењем број: 02-25/2014-IV 

од 14.5.2014. године (''Службени лист општине Бор'', бр. 

16/14). 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 

Број: 020-5/2017-IV 

У Бору, 14. јула 2017. године 

   

О П Ш Т И Н А   Б О Р  

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е      

              

               ПРЕДСЕДНИК,     

                Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,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 и 

9/2017),  председник општине Бор доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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 и 9/2017),  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  

7.200  динара  Општинској  управи  Бор. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 

4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15- Опште услуге 

локалне самоуправе, Програмска класификација – 0602-

0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 
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општина,  функција 130 – Опште јавне услуге,  на 

следећи начин: 

- на позицију  191  и  економску  класификацију  

426- Материјал - 6.000  динара и  

- на позицију  198 и  економска  класификација  

512-Машине и опрема -1.200  динара. 

 

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 „. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  На основу исказане потребе Општинске управе 

Бор, потребно је обезбедити  средства за набавку два 

читача и израду две смарт картице(за послове ажурирања 

бирачког списка). 

  Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму Финансијским планом 

Општинске управе Бор за 2017.годину, а самим тим ни  

Одлуком о буџету општине Бор за 2017.годину, 

користити средства  текуће буџетске резерве у износу  од  

7.200  динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 224 / 2017-II 

У Бору,  12.07.2017. године 

                                      

                  Председник општине Бор, 

                      Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,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 и 

9/2017),  председник општине Бор доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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 и 9/2017),  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  

800.000  динара  Скупштини општине  Бор. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 1- Скупштина општине Бор, Глава 

1.1.- Скупштина општине Бор, Програм 16- Политички 

систем локалне самоуправе, Програмска класификација – 

2101-0003- подршка раду извршних органа власти и 

скупштине,  функција 111 – Извршни и законодавни 

органи,   на позицију  20  и  економску  класификацију  

512- машине и опрема. 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Скупштини општине Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  На основу исказане потребе Скупштине 

општине Бор, потребно је обезбедити  средства за 

набавку копир апарата. 

  Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана у довољном обиму Финансијским планом 

Скупштине општине  Бор за 2017.годину, а самим тим ни  

Одлуком о буџету општине Бор за 2017.годину, 

користити средства  текуће буџетске резерве у износу  од  

800.000  динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 225  / 2017-II 

У Бору,  12.07.2017. године 

                                      

                   Председник општине Бор, 

    Александар Миликић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140 

ТЕЛЕФОНИ:  Редакција 423 255 лок. 140;  Служба претплате 423 255 лок. 149 

УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа Општине Бор, 

позив на број 97  17-027 

ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 


