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На основу члана 10. и члана 40. Статута града 
Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), Скупштина 
града Бора, на седници одржаној 18. марта 2019. године, 
донела је  

О Д Л У К У 

О ПРИЗНАЊИМА ГРАДА БОРА 

 

I   УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се признања, услови, 
критеријуми и начин њиховог додељивања, као и права 
која носиоцима ових признања припадају. 

 

Члан 2. 
Град Бор додељује следећа признања: 
- Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА; 

- ОКТОБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА БОРА и  
- ПЛАКЕТУ ГРАДА БОРА.  

 

Члан 3. 
Поводом Празника Града 3. октобара, могу се 

доделити: 
- Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА, 

- ОКТОБАРСКА НАГРАДА ГРАДА БОРА. 

 

Члан 4. 
За изузетан допринос у афирмацији и 

промовисању града Бора у земљи или иностранству, 
градоначелник града Бора може, у току године, доделити 
признање:  

 

- ПЛАКЕТУ ГРАДА БОРА.  

Члан 5. 
Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА и 

ПЛАКЕТА ГРАДА БОРА могу се доделити само 
једанпут истом лицу.  

ОКТОБАРСКА НАГРАДА ГРАДА БОРА може 
се доделити истом лицу више пута. 

 

Члан 6. 

Звање: ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА 

може се доделити, за највише два лица, у години у којој 
се додељује ово звање. 

 

II  ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА 

 

Члан 7. 

Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА 

може се доделити особи чији су рад и достигнућа од 
посебног значаја за град Бор, а који су допринели:  

- развоју града Бора у различитим областима, 
- афирмацији града Бора у земљи и 

иностранству,  
- у пружању хуманитарне помоћи и донација, 
- унапређењу и заштити животне средине, 
- развоју демократије, 
- заштити и унапређењу људских права и 

слобода, 
- унапређењу и развоју локалне самоуправе. 

Члан 8. 

Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА 

додељује се домаћем или страном држављанину, који 
нема пребивалиште на територији града Бора.  

 

Члан 9. 
Признање из члана 7. ове одлуке, додељује се у 

облику Медаље и Дипломе. 
Медаља је округлог облика, пречника 50мм, у 

галванизацији позлате, на којој је утиснут грб града Бора 

и текст ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА. 

 Медаља се уручује у кутији. 
Диплома је димензија 42x32 цм, са отиснутим 

грбом града Бора, израђена од квалитетног графичког 
или акварел 250-300гр папира, на којој је калиграфским 
словима исписан текст:  

БОР 

град отвореног срца  
прима у своје окриље 

као 

 

ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА БОРА 

_______________________________ 

(име и презиме) 
 

у знак захвалности за неизмеран допринос 

његовој добробити, развоју и афирмацији 

        

         У Бору, 3. октобра (година) 
                     Градоначелник града Бора  
 

У доњем левом углу Дипломе, на печатном 
воску са јемствеником, отиснут је печат града Бора. 

У доњем десном углу Дипломе исписан је 
текст: градоначелник града Бора, испод кога је 
градоначелник својеручно потписан.  

Диплома се уручује у футроли. 
 

Члан 10. 
Предлог за доделу признања из члана 7. ове 

одлуке, утврђује Градско веће града Бора, на основу 
иницијативе градоначелника града Бора или председника 
Скупштине града Бора. 

Одлуку о додели звања ПОЧАСНИ 
ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА доноси Скупштина града 

Бора (у даљем тексту: Скупштина). уз претходну 
сагласност министарства надлежног за послове локалне 
самоуправе. 

Члан 11. 
Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА, 

уручује градоначелник града Бора или председник 
Скупштине града Бора, на свечаној седници Скупштине, 
поводом Празника града Бора 3. октобра. 

Изузетно од става 1. овог члана, страном 
држављанину звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА 
БОРА, може бити уручено и у току године, приликом 
његовог боравка у Бору. 
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Члан 12. 
ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА БОРА 

обавезно се позива на свечане седнице Скупштине 
поводом Празника града Бора 3. октобра, на празнике и 
јубилеје које град Бор обележава, као и свечаности чији 
је организатор град Бор. 

 

III ОКТОБАРСКА НАГРАДА ГРАДА БОРА 

 

Члан 13. 

 ОКТОБАРСКА НАГРАДА ГРАДА БОРА - (у 
даљем тексту: Награда) додељује се за дело које 
представља највредније достигнуће у граду Бору у 
областима: привреде,  приватног предузетништва, 
проналазаштва, уметности, науке, новинарства, 
образовања, спорта, доприноса у акцијама хуманитарног 
карактера и другим областима значајним за град Бор. 
 

Члан 14. 
Награду може добити физичко или правно лице 

које има пребивалиште, односно седиште, на и ван 

територије града Бора. 

Награда може бити додељена појединцу или 
групи за заједничко дело. 

 

Члан 15. 

Награда се додељује за достигнуће из члана 13. 

ове одлуке, за период од 1. јануара до 31. децембра 
године, која претходи години у којој се награда додељује. 

 

Члан 16. 

Под достигнућем које је постало доступно 
јавности, у периоду из члана 15. ове одлуке, подразумева 
се: 
 1. у области уметности: 
 -  публиковано дело књижевног и преводног 
стваралаштва; 
 - изведено, односно приказано дело на 
позоришној сцени и другом простору намењеном за 
извођење  дела ове врсте; 
 - приказано филмско и радио-телевизијско 
остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-

телевизијском програму; 
 - изложено, односно презентовано дело у 
галерији и другом простору намењеном за презентацију 
дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и 
проширених медија; 
  - изведено музичко или музичко-сценско дело у 
концертној или позоришној дворани и другом простору 
намењеном за извођење дела ове врсте. 
 

 2. у области науке: 
 - научно остварење, односно рад у друштвеним, 
хуманистичким, природним и техничким наукама, који 
као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у 
циљу њихове примене, који представља  допринос 
развоју научне области или развоју нових производа, 
метода или технолошких поступака, под условом да је 
објављено у научној и стручној литератури, 
одговарајућим научним часописима или другим начином 
јавног саопштавања; 
 - проналазак који је у смислу одредаба Закона о 
патентима, признат и уписан у Законом утврђен 
регистар. 
 

 3. у области новинарства: 
 - врхунско остварење појединца у новинарству 
или публицистици, за серију или више написа, 
телевизијских или радијских прилога или емисија и 
публицистичких радова о темама од значаја за 
политички, културни, привредни и укупни друштвени 
живот у граду Бору; 

 - креативни допринос уређивању рубрике, 
емисије и програма којима се значајно доприноси 
информисању грађана града Бора;  

 

4. у области образовања: 
 - изузетно дело и резултат васпитно-образовног 
или инструктивног рада и резултат у организацији и 
развоју школства града Бора у целини, или у појединим 
његовим областима. 
 

 5. у области спорта: 
 - рад или резултати изузетне вредности 
појединца којима је дао значајан допринос афирмацији, 
развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти - 

чланови спортских организација из града Бора, односно 
самостални професионални спортисти, за изванредне 
резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, 
стручњаци у спорту и научни радници за нарочито 
вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски 
радници за допринос организовању, развоју и 
унапређењу области спорта). 
 

 6. у области привреде или приватног 
предузетништва: 
 - рад или резултати изузетне вредности 
појединца или правног лица којима је дат значајан 
допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде, 
односно приватног предузетништва у граду Бору.  

 

 7. У области хуманитарног карактера: 
 - исказатан изузетно активан однос према 
људским вредностима првенствено према животу, као 
највећој вредности и брига према другим људима који 
нису у могућности да задовоље своје основне људске 
потребе.  
 

 8. У другим областима значајним за град Бор. 
 

Члан 17. 

У једној години може се доделити највише осам 
награда, у једној области највише две. 

 

Члан 18. 

Комисија за кадровска питања, одликовања и 
друга јавна признања, (у даљем тексту: Комисија) 
најкасније до 15. јула, у години у којој се додељује 
награда, објављује јавни позив за достављање предлога 
за доделу Награде. 

Јавни позив из става 1. овог члана са условима 
за додељивање награде, објављује се у једном локалном 
гласилу и на огласној табли органа града Бора.  

Предлози за награду достављају се Комисији 
најкасније до 15. августа у години у којој се награда 
додељује. 

Члан 19. 

Право предлагања кандидата за награду имају 
сва правна и физичка лица. 

 

Члан 20. 

Предлог из члана 18. ове одлуке доставља се у 
писаној форми са образложењем и садржи податке о 
аутору - кандидату и делу које се предлаже, резултате 
рада кандидата и назнаку области за коју се кандидат 
предлаже. 

Уз предлог се доставља и дело које се предлаже 
или одговарајућа документација ако по природи ствари 
дело није могуће доставити, која се после одлучивања о 
награди не враћа предлагачу. 

 

Члан 21. 

Листа кандидата предложених у року и на 
начин утврђен овом одлуком објављује се у локалном 
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гласилу и на огласној табли органа града Бора, најкасније 
до 25. августа у години у којој се награда додељује. 

 

Члан 22. 

Градоначелник града Бора ће по захтеву 
Комисије образовати стручне комисије за оцену 
достављених предлога и давање мишљења Комисији о 
најбољем предлогу. 

Стручна комисија оцену и мишљење доставља 
Комисији у виду извештаја. 

Рад стручне комисије је јаван. 
Стручна комисија доноси одлуке већином 

гласова од укупног броја чланова. 
Стручна комисија има председника и најмање 

четири члана, који се именују из реда стручњака из 
области за коју се награда додељује. 

Председник, односно члан комисије не може 
бити лице које је предложено за награду општине Бор. 

Предлог за доделу награде утврђује Комисија и 
упућује га Скупштини, најкасније до 1. септембра у 
години у којој се награда додељује. 

 

Члан 23. 

Одлуку о додели ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ 
ГРАДА БОРА доноси Скупштина. 

 

Члан 24. 

Награда се уручује у облику Дипломе и новчане 
награде.  

Облик и садржину Дипломе утврђују Комисија 
у сарадњи са Службом за скупштинске послове (послови 
протокола), у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 

Диплома се уручује у футроли. 
Градоначелник града Бора сваке године 

утврђује висину новчане награде у оквиру средстава 
утврђених буџетом града за годину у којој се награда 
додељује. 

Члан 25. 

Награду уручује Градоначелник града Бора, на 
свечаној седници Скупштине поводом Празника града – 

3. октобар. 
 

IV  ПЛАКЕТА ГРАДА БОРА 

Члан 26. 

Плакета града Бора може се доделити домаћем 
или страном физичком, односно правном лицу, као и 
домаћим или иностраним градовима или институцијама, 
за изузетан допринос у афирмацији и промовисању града 

Бора, у земљи или иностранству, као и за пружену помоћ 
граду Бору или грађанима града Бора. 

 

Члан 27. 

Одлуку о додељивању Плакете града Бора 

доноси градоначелник града Бора. 

У току године градоначелник града Бора може 
доделити највише пет јавних признања из става 1. овог 
члана. 

Плакету града Бора уручује градоначелник 
града Бора. 

Члан 28. 

Плакета града Бора уручује се у облику Плакете 
и Дипломе. Плакета садржи изгравиран грб града Бора у 
галванизацији позлате.  

 

Плакета се уручује у кутији. 
 

Диплома је димензија 42x32 цм, са отиснутим 
грбом града Бора, израђена од квалитетног графичког 
или акварел 250-300гр папира, на којој је калиграфским 
словима исписан текст:   

 

ГРАД БОР 

додељује 

 

ДИПЛОМУ ГРАДА БОРА  

__________________________ 

(име и презиме) 
 

за изузетан допринос афирмацији и промоцији 

града Бора 

у земљи и свету 

      

   У Бору, 3. октобра (година) 
                  Градоначелник града Бора  
 

У доњем левом углу Дипломе на печатном 
воску са јемствеником, отиснут је печат града Бора. 

 

У доњем десном углу Дипломе исписан је 
текст: градоначелник града Бора, испод кога је 
градоначелник својеручно потписан. 

Диплома се уручује у футроли. 
 

Члан 29. 

О додељеним признањима града Бора, Служба 
за скупштинске послове води евиденцију. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о признањима општине  Бор ("Службени 
лист општине Бор", бр. 11/15). 

 

Члан 31. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Бора".  

 

Број: 17-2/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године   

  

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

      

              ПРЕДСЕДНИК, 

                   Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 40. и члана 96. Статута града 
Бора („Службени лист града Бора’’, бр. 3/19), Скупштина 
града Бора , на седници одржаној 18. марта 2019. године 
донела је 

О Д Л У К У  
О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
Предмет одлуке 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се уређују начин и 

поступак организовања и спровођења јавне расправе у 
поступку доношења прописа и других oпштих аката, 
односно планских докумената из надлежности града Бора 
(у даљем тексту: Град). 

 

Појам јавне расправе 

Члан 2. 
Јавна расправа представља скуп различитих 

активности, предузетих у унапред предвиђеном 
временском оквиру, у циљу прибављања предлога и 
ставова грађана у поступку припреме одређеног акта.  

Јавна расправа спроводи се о нацрту акта 
(статута, одлуке, плана и другог акта у припреми), ако 
овом одлуком није другачије предвиђено, а може се 
спровести и раније на предлог органа надлежног за 
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припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне 
расправе. 

Јавна расправа обавезно подразумева: 
1) прибављање предлога, сугестија и  

мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у 
писаној или електронској форми и 

2) организовање најмање једног отвореног  
састанка представника надлежних органа Града, односно 
јавних служби са заинтересованим грађанима, 
представницима удружења грађана и средстава јавног 
обавештавања (у даљем тексту: отворени састанак). 

Орган надлежан за организовање јавне расправе 
је дужан да грађанима из свих делова Града обезбеди 
учешће у јавној расправи. 

Отворени састанак се организује у седишту 
Града, а изузетно се може организовати и ван седишта, 
на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање 
нацрта акта који је предмет јавне расправе. 

О питањима која су од значаја за целу 
заједницу, јавна расправа се организује за целу 
територију Града, а у случају да се јавна расправа 
спроводи о питању од интереса за грађане са дела 
територије или за одређену категорију грађана, јавна 
расправа се може организовати само за тај део, односно у 
оквиру  те категорије грађана. 

 

Време трајања јавне расправе 

Члан 3. 
Јавна расправа траје најмање 15 дана. 
Време трајања јавне расправе утврђује орган 

надлежан за њено огранизовање и спровођење. 
 

Објављивање отпочињања рада 

на припреми прописа  
Члан 4.  

Орган Града надлежан за припрему прописа 
дужан је да на интернет презентацији Града и на други 
примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на 
припреми прописа који доноси Скупштина града Бора (у 
даљем тексту: Скупштина града). 

Обавештење из става 1. овог члана, објављује се 
у року од 8 дана од дана почетка израде тог прописа. 

 

Врсте јавних расправа 

Члан 5. 
Јавна расправа може бити: обавезна јавна 

расправа и јавна расправа по захтеву, односно предлогу 
(у даљем тексту: факултативна јавна расправа). 

Обавезна јавна расправа је јавна расправа која 
се обавезно спроводи у поступку припреме аката 
утврђених овом одлуком у складу са законом, односно 
Статутом града Бора 

(у даљем тексту: Статут). 
Факултативна јавна расправа је јавна расправа 

која се може спровести у поступку доношења других 
општих аката из надлежности Скупштине града, под 
условима и по поступку предвиђеном овом одлуком, у 
складу са Статутом. 

 

II ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА 

 

Када се спроводи обавезна јавна расправа 

Члан 6. 
 Јавна расправа обавезно се организује и 

спроводи: 
 1) у поступку припреме Статута; 
 2) у поступку припреме буџетa Града;  
 3) у поступку припреме Плана развоја и 
докумената јавних политика Града; 

 4) у поступку утврђивања стопа изворних 
прихода Града; 

 5) у поступку припреме просторних и 
урбанистичких планова; 
 6) у другим случајевима предвиђеним законом и 
Статутом. 

 

Организовање и спровођење обавезне јавне расправе 

Члан 7. 
Обавезну јавну расправу организује и спроводи 

Градско веће града Бора (у даљем тексту: Градско веће), 
на начин и у време које предложи орган, односно радно 
тело Скупштине града надлежно за утврђивање, односно 
за припрему нацрта акта. 

Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и 
по поступку прописаном овом одлуком за јавну расправу 
о нацтру општег акта, ако овом одлуком није другачије 
предвиђено. 

 

1.Јавна расправа у поступку припреме Статута 

 

Јавна расправа о нацрту Статута,  
односно одлуке о промени Статута 

Члан 8. 
У поступку доношења новог или промене 

постојећег Статута, јавна расправа се спроводи о нацрту 
Статута, односно нацрту одлуке о промени Статута. 

Радно тело Скупштине града надлежно за 
припрему нацрта Статута, односно нацрта одлуке о 
промени Статута, дужно је да уз обавештење из члана 4. 
ове одлуке објави и основне информације о планираним 
решењима која ће бити предложена. 

 

Када се не мора спровести јавна расправа 

Члан 9. 
Ако се промена Статута предлаже само ради 

усклађивања са законом које се врши путем преузимања 
прецизних законских решења, Скупштина града може 
актом о приступању промени Статута одлучити да се 
јавна расправа не споведе, ако законом није другачије 
предвиђено. 

 

2. Јавна расправа у поступку припреме 
буџета 

 

Када се спроводи јавна расправа 

Члан 10. 
У поступку припреме буџета, јавна расправа се 

спроводи о: 
1) нацрту плана јавних инвестиција у одлуци  

о буџету и 

2) нацрту одлуке о буџету. 
 

Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција 

Члан 11. 
Директни корисник буџета, као овлашћени 

предлагач капиталног пројекта у смислу закона и другог 
прописа којим се уређује поступак припреме буџета, 
може одлучити да о предлозима идеја за капиталне 
пројекте из своје надлежности, консултује грађане путем 
јавне анкете, односно другог облика консултовања. 

Уз позив за спровођење јавне расправе, поред 
образложеног нацрта плана објављују се и информације о 
резултатима консултација уколико су претходно 
спроведене у складу са ставом 1. овог члана.  

 Приликом утврђивања предлога капиталних 
пројеката за укључивање у предлог финансијског плана и 
ревидирани план јавних инвестиција, директни корисник 
буџета, односно орган надлежан за финансије и Градско 
веће, водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим у 
јавној расправи. 
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Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 

Члан 12.  
Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о 

буџету Градско веће, мора објавити најмање 10 дана пре 
дана одржавања јавне расправе. 

 

3. Јавна расправа у поступку припреме планских 
докумената Града 

 

Када се спроводи јавна расправа 

Члан 13. 
Јавна расправа се спроводи у поступку 

припреме: 
1) Плана развоја Града 

 2)Документа јавне политике (стратегија, 
програм, концепт политике и акциони план). 

 

Јавна расправа у припреми Плана развоја 

Члан 14. 
Јавна расправа у припреми Плана развоја Града 

спроводи се по поступку прописаном посебном одлуком 
Скупштине града којом се ближе одређује садржина и 
поступак доношења Плана развоја у складу са прописом 
Владе РС којим се утврђују обавезни елементи плана 
развоја. 

 

Објављивање отпочињања рада на документу јавне 
политике 

Члан 15. 
Орган надлежан за припрему документа јавне 

политике је дужан да на интернет презентацији Града, 
односно на други примерен начин, обавести јавност да је 
отпочео рад на припреми документа јавне политике који 
доноси Скупштина града, у року од седам радних дана од 
дана почетка израде тог документа. 

 

Консултације у припреми докумената јавне политике 

Члан 16. 
Орган надлежан за припрему документа јавне 

политике је дужан да омогући учешће свих 
заинтересованих страна и циљних група у процесу 
консултација које спроводи током израде документа 
јавних политика, тј. током спровођења ex-ante анализе 
ефеката, користећи примерену технику консултација 
(фокус група, округли сто, полуструктурирани интервју, 
панел, анкета, прикупљање писаних коментара), у складу 
са законом који уређује плански систем и подзаконским 
актом којим се уређује управљање јавним политикама (у 
даљем тексту: Уредба). 

Орган из става 1 овог члана информише 
учеснике консултација о резултатима спроведених 
консултација, а посебно о разлозима због којих одређене 
сугестије нису прихваћене и дужан је да информације о 
резултатима консултација спроведених у свим фазама 
израде документа јавне политике објави на интернет 
презентацији Града најкасније у року од 15  дана од дана 
завршетка консултација. 

Информација о резултатима спроведених 
консултација обухвата нарочито: податке о 
консултованим странама, обиму и методима 
консултација, питањима о којима се расправљало током 
консултација, затим примедбама, сугестијама и 
коментарима који су узети у разматрање и онима који 
нису уважени, као и о разлозима за њихово 
неприхватање.  

Орган из става 1. овог члана може, имајући у 
виду резултате консултација које спроводи током израде 
документа јавних политика, донети одлуку да у радну 
групу за израду тог документа укључи репрезентативне 
представнике заинтересованих страна и циљних група. 

 

Јавна расправа у припреми докумената јавне 
политике 

Члан 17. 
Градско веће је дужно да пре подношења 

Скупштини града на разматрање и усвајање документа 
јавне политике, организује и спроведе јавну расправу о 
документу јавне политике, осим у случајевима 
одређеним Уредбом. 

Поступак јавне расправе започиње 
објављивањем јавног позива за учешће у јавној расправи 
са програмом јавне расправе, на интернет презентацији 
Града. 

Јавни позив обавезно садржи:  
1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и 

седиште);  
2) назив документа јавне политике који је 

предмет јавне расправе; 
3) област планирања и спровођења јавних 

политка; 
4) информације о образовању и саставу радне 

групе која је припремила предлог документа јавне 
политике. 

Програм јавне расправе обавезно садржи: 
1) предлог документа јавне политике који је 

предмет јавне расправе; 
2) рок за спровођење јавне расправе; 
3) важне информације о активностима које се 

планирају у оквиру јавне расправе (одржавање округлих 
столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и 
др.); 

4) информације о начину достављања предлога, 
сугестија, иницијатива и коментара; 

5) друге податке значајне за спровођење јавне 
расправе. 

Јавна расправа траје најмање 15 дана, а рок за 
достављање иницијатива, предлога, сугестија и 
коментара у писаном или електронском облику износи 
најмање 7 дана од дана објављивања јавног позива. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о 
документу јавне политике, обавезно се објављује и 
информација о резултатима консултација из члана 16. ове 
одлуке спроведених до почетка јавне расправе.  

Уз предлог документа јавне политике који је 
предмет јавне расправе, прилаже се и извештај о 

спроведеној анализи ефеката, у смислу Уредбе и закона 
који уређује плански систем.  

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о документу 
јавне политике 

Члан 18. 
Градско веће је дужно да извештај о 

спроведеној јавној расправи објави на интернет 
презентацији Града, најкасније седмог радног дана пре 
подношења Скупштини града на разматрање и усвајање 
документа јавне политике. 

Извештај из става 1. овог члана, нарочито 
садржи податке о: 

- времену и месту одржавања јавне расправе; 
- заступљености јавног сектора, невладиног 

сектора и привреде; 
- датим сугестијама у погледу дефинисања 

посебних циљева и мера за постизање тих циљева, као и 
избора институција надлежних за њихово спровођење и 
формулисања показатеља учинка јавних политика, 
односно мера; 

- начину на који су сугестије уграђене у предлог 
документа јавне политике и ако нису, из којих разлога то 
није учињено.  

Извештај о спроведеној јавној расправи 
прилаже се уз предлог документа јавне политике који се 
подноси Скупштини града на усвајање. 
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Ажурирање и објављивање 

предлога документа јавне политике 

Члан 19. 
Градско веће је дужно да по окончању јавне 

расправе ажурира предлог документa јавне политике и 
налазе спроведене анализе ефеката у складу са 
резултатима те расправе и да ажурирану верзију тог 
документа објави на интерент презентацији 
општине/града, најкасније седмог радног дана пре 
подношења документа Скупштини града на разматрање и 
усвајање. 

 

4. Јавна расправа у поступку утврђивања стопа 
изворних прихода 

 
Када се спроводи јавна расправа 

Члан 20. 
У поступку утврђивања стопа изворних 

прихода, јавна расправа се организује о нацртима: 
- одлука којима се утврђују стопе изворних 

прихода,  
- одлука којима се уређују начин и мерила за 

одређивање висине локалних такса и  
накнада. 

Јавна расправа може се, на образложени 
предлог органа надлежног за припрему и утврђивање 
нацрта, спроводити истовремено о свим одлукама из 
става 1. овог члана. 

На образложени предлог органа из става 2. овог 
члана, јавна расправа изузетно се може спроводити 
истовремено са нацртом одлуке о буџету. 

 

5. Јавна расправа у поступку припреме просторних и 
урбанистичких планова 

 
Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана 

Члан 21. 
У поступку припреме просторних и 

урбанистичких планова из надлежности Града, јавна 
расправа се спроводи о нацрту одлуке о изради плана. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе, 
поред образложеног нацрта одлуке о изради плана који 
садржи све елементе прописане законом и другим 
прописом којим се уређује поступак израде и доношења 
планског документа, објављује се и мишљење органа 
надлежног за заштиту животне средине о потреби израде 
стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Учешће јавности после доношења  
 одлуке о изради планског документа 

Члан 22. 
Учешће јавности у току раног јавног увида, 

јавног увида у нацрт плана и јавне презентације плана, 
остварује су по одредбама закона и другог прописа којим 
се уређује поступак израде и доношења просторног и 
урбанистичког плана. 
 

 III ФАКУЛТАТИВНА ЈАВНА РАСПРАВА  
 

Када се спроводи факултативна јавна расправа 

Члан 23. 
Јавна расправа може се спровести у поступку 

доношења других општих аката из надлежности 
Скупштине града, на основу захтева предлагача општег 
акта, једне трећине одборника или предлога 100 грађана 
и може се спроводити и достављањем предлога, сугестија 
и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи 
у писаној или електронској форми. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог члана 
подноси се у писаном облику и мора бити образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за 
који се јавна расправа захтева, односно предлаже, 

предлог круга учесника у јавној расправи са назначењем 
учесника којима се посебан позив доставља, назначење 
времена и начина одржавања јавне расправе и друге 
податке значајне за одржавање предметне јавне расправе.   

Предлог грађана за спровођење јавне расправе 
је пуноважан ако га својим потписима подржи најмање 
100 грађана са бирачким правом на територији Града. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење 
јавне расправе из става 4. овог члана, спроводи се у 
складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. 

 

Одлучивање о оправданости захтева, односно 
предлога за спровођење факултативне јавне расправе 

Члан 24. 
Радно тело Скупштине града у чијем су 

делокругу питања која се уређују општим актом, 
одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу 
грађана из члана 23. ове одлуке, у року од 15 дана од 
дана достављања предлога. 

Приликом одлучивања о оправданости захтева, 
односно предлога за спровођење јавне расправе, 
надлежно радно тело нарочито цени да ли се актом у 
целини на нов начин уређују односи у одређеној области, 
односно да ли се њиме битно мењају постојећа решења 
или статус и права грађана. 

Уколико надлежно радно тело прихвати захтев, 
односно предлог из става 1. овог члана, Градско веће је 
дужно да организује јавну расправу, по правилу, на 
начин и у време које је у тим поднесцима предложено.  

 

IV ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОПШТЕГ АКТА 

 

Орган надлежан за организовање јавне расправе 

Члан 25. 
Градско веће организује јавну расправу, 

одређује рок за спровођење, начин спровођења, место и 
време спровођења јавне расправе. 

 

Покретање поступка јавне расправе 

Члан 26. 
Градско веће упућује јавни позив грађанима, 

удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у 
јавној расправи. 

Градско веће може доставити посебан позив за 
учешће на јавној расправи одређеним појединцима, 
представницима органа, организацијама и удружењима 
за које сматра да су заинтересовани за акт који се 
разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, 
објављује се на интернет презентацији Града и на други 
погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује програм 
спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је 
предмет јавне расправе са образложењем и прилозима.  

Од дана објављивања јавног позива до дана 
почетка одржавања јавне расправе на може проћи мање 
од пет дана. 

 

Садржина програма јавне расправе 

Члан 27. 
Програм јавне расправе обавезно садржи:  
- рок за спровођење јавне расправе, 
- податке о лицима задуженим за давање  

информација и објашњења учесницима јавне расправе о 
предложеним решењима, а нарочито информација о 
проблему који треба да се реши тим прописом, односно о 
стању у области за коју се пропис доноси, 

- информације о активностима које се  

планирају (одржавање округлих столова, трибина, 
презентација и слично, време и адреса њиховог 
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одржавања), као и о лицу задуженом за управљање тим 
активностима, 

- рок и адресу за достављања предлога и  
сугестија у писаној и електронској форми и  

- друге податке значајне за спровођење јавне  
расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Градско веће 
на предлог органа надлежног за припрему општег акта 
који је предмет јавне расправе. 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи 

Члан 28. 
О спроведеној јавној расправи сачињава се 

извештај који садржи податке о:  
- месту и времену одржане јавне расправе, 
- активностима које су спроведене током јавне  

расправе (округли столови, трибине, презентације и 
слично), 
 - овлашћеним представницима органа Града  
који су учествовали на јавној расправи, 
                - броју и структури учесника у јавној расправи, 
                - броју и структури достављених предлога, 
сугестија, коментара, 
                 - предлозима који су прихваћени и предлозима 
који нису, са образложењем разлога због којих нису 
прихваћени. 

Извештај из става 1. oвог члана објављује се на 
интернет презентацији Града и на други погодан начин, у 
року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 

 

Утврђивање предлога акта после споведене расправе 

Члан 29. 
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о 

којем је спроведена јавна расправа, дужан је да приликом 
утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и 
предлозима датим у јавној расправи. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о 
којем је спроведена јавна расправа, дужан је да извештај 
о спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта 
који се подноси доносиоцу акта на усвајање. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Одложена примена појединих одредаба 

Члан 30. 
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну 

расправу о нацрту плана јавних инвестиција (члан 11. ове 
одлуке), примењиваће се почев од припреме одлуке о 
буџету за 2020. годину. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну 
расправу у поступку припреме докумената јавне 
политике (чл. 15-19), примењиваће се приликом првих 
измена и допуна тих докумената. 

 

Ступање на снагу 

Члан 31. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 06-39/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године   

  

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

      

             ПРЕДСЕДНИК, 

                                                  Драган Жикић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

3 

На основу члана 40. и члана 89. Статута града 
Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) Скупштина 
града Бора на седници одржаној 18. марта 2019. године 
донела је  

О Д Л У К У  
О ЗБОРОВИМА ГРАЂАНА 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се начин и поступак 
сазивања, рада и начин доношења одлука на зборовима 
грађана ради непосредног изјашњавања о питањима од 
заједничког интереса. 

Члан 2. 

 Збор грађана непосредно не одлучује. 
 Збор грађана расправља и даје предлоге о 
питањима из надлежности органа града Бора (у даљем 
тексту: Град). 

Члан 3. 

Збор грађана сазива се за насељено место или 
део насељеног места, који може бити: заселак, улица, део 
градског насеља, подручје месне заједнице или другог 
облика месне самоуправе. 

 

II САЗИВАЊЕ ЗБОРА ГРАЂАНА 

 

Члан 4. 
Збор грађана сазива градоначелник, председник 

Скупштине града, овлашћени представник месне 
заједнице или другог облика месне самоуправе, најмање 
50 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор 
сазива и најмање једна четвртина одборника, најмање 
осам дана пре дана одржавања. 

Градска управа града Бора је дужна да пружи 
помоћ  сазивачу у сазивању и припремању одржавања 
збора грађана.  

Предлог за сазивање збора грађана може 
упутити орган Града надлежан за одлучивање о питању 
које се разматра на збору грађана. 

Сазивач је обавезан да обавести Градску управу 
града Бора о одржавању збора грађана. 

 

Члан 5. 

Збор грађана одржава се по потреби. 
Сазивач збора грађана одређује место и време 

одржавања, предлог дневног реда и начин позивања и 
обавештавања грађана о његовом заказивању. 

О сазваном збору грађана, грађани се обавешта-

вају истицањем акта о сазивању збора на интернет 
презентацији Града, на огласној табли Града, преко сред-

става информисања или на други уобичајен начин. 

 

III КВОРУМ, ГЛАСАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

Члан 6. 

Збор грађана разматра предлоге и заузима 
ставове о њима ако збору присуствује 5% грађана са 
бирачким правом са подручја за које је збор сазван. 

 

Право учешћа у разматрању питања, покретању 
иницијатива и предлагању појединих решења, имају сви 
пунолетни грађани Града. 

Право одлучивања на збору грађана имају 
грађани чије је пребивалиште или имовина на подручју 
за које је збор сазван.  

Одлуке на збору грађана се доносе већином 
присутних грађана са правом одлучивања.  

Градска управа града Бора дужна је да пружи 
стручну помоћ грађанима приликом формулисања 
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предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог 
упућивања надлежним органима Града. 

 

Члан 7. 

Одлуке збора грађана (захтеви и предлози) 
доносе се већином гласова присутних грађана са правом 
одлучивања и упућују се органима Града. 

Збор грађана одлучује јавним гласањем 
дизањем руку. 

 

IV РАД НА ЗБОРУ ГРАЂАНА 

 

Члан 8. 

Збором грађана председава сазивач или лице 
које он овласти. 

Записничара именује збор грађана на основу 
предлога сазивача већином гласова присутних грађана. 

 

Члан 9. 
Сазивачу у раду помажу два грађана које бира 

збор грађана на предлог сазивача већином гласова 
присутних чланова. 

Председавајући руководи радом збора грађана и 
стара се о одржавању реда и у том смислу чини следеће: 

-  утврђује и објављује да ли збору грађана 
присуствује потребан број грађана за пуноважно 
одлучивање, 

-   стара се о вођењу расправе по усвојеном 
дневном реду и одржава ред на збору грађана, 

-   даје и одузима реч учесницима збора грађана, 

- формулише закључке по завршеној расправи, 

ставља их на гласање и након пребројавања гласова 
констатује доношење одговарајуће одлуке, 

-   изриче мере због нарушавања реда и 

-   потписује акта и одлуке збора грађана. 

 

Члан 10. 
Присутни грађани имају право да, својим 

дискусијама, предлозима и мишљењима по свим тачкама 
дневног реда, активно учествују у раду збора грађана. 

 

Члан 11. 
По отварању збора грађана председавајући 

утврђује да ли збору грађана присуствује довољан број 
грађана за пуноважно одлучивање. 

У случају да збору грађана не присуствује 
потребан број грађана за пуноважно одлучивање, збор се 
одлаже и други заказује са истим дневним редом, о чему 
се присутни усмено обавештавају док се остали грађани 
обавештавају на начин утврђен одредбом члана 5. ове 
одлуке. 

Члан 12. 
Након утврђивања да збору грађана присуствује 

потребан број грађана за пуноважно одлучивање, на 
предлог председавајућег и присутних грађана, збор 

грађана утврђује дневни ред, након чега прелази на рад 
према усвојеним тачкама дневног реда. 

 

Члан 13. 
Грађани могу на збору грађана износити своја 

мишљења и давати објашњења само у вези са утврђеним 
дневним редом. 

Члан 14. 
Нико на збору грађана не може говорити пре 

него што добије реч од председавајућег, који даје реч по 
редоследу јављања. 

Члан 15. 
Нико нема право да учесника у расправи 

прекида, упада у реч или ма на који други начин утиче на 
његово слободно излагање. 
 

 

Члан 16. 
Збор грађана може у оправданим случајевима 

одлучити да ограничи трајање времена излагања 
учесника збора.  

Члан 17. 
О истом питању може се говорити само 

једанпут, сем у случајевима када се поновна расправа 

захтева ради давања објашњења без кога би, иначе, 
дошло до доношења погрешне одлуке. 

Расправа, по правилу, траје све док има 
пријављених говорника. 

 

V ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД ЗБОРА ГРАЂАНА 

 

Члан 18. 

Збор грађана се прекида: 
1) када се у току збора грађана број присутних, 

услед напуштања, смањи и буде недовољан за пуноважно 
одлучивање, 

2) кад због дужине рада збор грађана не може 
да се заврши у планирано време, 

3) кад дође до тежег нарушавања реда, а 
председавајући предузетим мерама није у могућности да 
успостави неопходан ред. 
 

Члан 19. 

Збор грађана се прекида и наставља одлуком 
председавајућег. 

Прекинути збор грађана наставља са радом 
најдоцније у року од 15 дана. 
 

VI ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ЗБОРУ ГРАЂАНА 

 

Члан 20. 

За повреду прописаног реда на збору грађана 

присутним се може изрећи:  
1) опомена,  
2) одузимање речи и 

3) удаљење са збора грађана. 

 

Члан 21. 

Опомена ће се изрећи присутном лицу које 
својим понашањем или говором нарушава прописани 
ред. 

Опомену изриче председавајући. 
Одузимање речи изрећи ће се присутном лицу, 

који својим говором на збору нарушава прописани ред, а 
већ је опоменут. 

Одузимање речи изриче председавајући. 
Удаљење са збора грађана изриче се присутном 

лицу које не поступи по налогу председавајућег, који му 
је изрекао меру одузимања речи, или који на други начин 
грубо омета или онемогућава рад збора грађана. 

Удаљење са збора грађана изриче збор својом 
одлуком. 

Члан 22. 

Лице према коме је изречена мера удаљења са 
збора грађана дужно је да одмах напусти просторију у 
којој се збор грађана одржава, у супротном, 
председавајући ће прекинути збор грађана и наставити га 
тек пошто мера удаљења буде извршена. 

Изречене мере за нарушавање реда на збору 
грађана уносе се у записник. 
 

VII ЗАПИСНИК 

 

Члан 23. 

О раду збора грађана води се записник, који 
садржи: 

1) насељено место или део насељеног места, 
који може бити: заселак, улица, део градског насеља, 



9        БРОЈ 8                          „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“                              19. март  2019.                                           
 
подручје месне заједнице или другог облика месне 
самоуправе за које се збор одржава, 

2) место и време одржавања збора грађана и 
име сазивача, 

3) имена и презимена грађана који помажу у 
раду и записничара,  

4) број присутних грађана, 
5) имена других лица која присуствују збору 

грађана, 

6) констатацију председавајућег о постојању 
кворума за одлучивање, 

7) предложени и усвојени дневни ред, 
8) име учесника у дискусији и битна садржина 

њиховог излагања и предлога, 
9) закључке и одлуке по појединим тачкама 

дневног реда, 
10) време завршетка збора грађана, 

11) потпис председника и записничара. 
 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о зборовима грађана (’’Службени лист 
општине Бор’’ бр. 2/09) 

 

Члан 25. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 06-40/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

      

          ПРЕДСЕДНИК, 

                      Драган Жикић, с.р.  
 
 4 

На основу члана 98. став 5. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-

др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. и 137. 

Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 
3/19) Скупштина града Бора на седници одржаној 18. 

марта 2019. године донела је  
 

 О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ 
ОДНОСЕ 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком, у граду Бору, као национало 

мешовитој средини, оснива се Савет за међунационалне 
односе (у даљем тексту: Савет), уређује се састав и избор 
чланова Савета, делокруг Савета, начин рада и 
одлучивања и друга питања од значаја за рад Савета.  
 

Члан 2. 
Савет се оснива као самостално радно тело, које 

чине представници српског народа и националних 
мањина, у складу са законом и Статутом града Бора у 
(даљем тексту: Статут). 
 

Члан 3. 
Савет је независан у свом раду.  
Савет за свој рад одговара Скупштини града 

Бора (у даљем тексту: Скупштина), у складу са законом, 
Статутом и овом одлуком.  

 

 

II ИЗБОР И САСТАВ САВЕТА 

 

Члан 4. 

Представнике у Савету могу имати припадници 
српског народа и националних мањина са више од 1% 
учешћа у укупном броју становника у граду, према 
последњем попису становништва у Републици Србији.  

Чланове Савета који су припадници 
националних мањина предлажу национални савети 
националне мањине, а чланове Савета који су 
припадници националних мањина који немају 
национални савет националне мањине и чланове српске 
националности, предлаже Комисија за кадровска питања, 
одликовања и друга јавна признања. 

Начин предлагања и избора чланова Савета 
треба да обезбеди равномерну заступљеност припадника 
српског народа и националних мањина, с тим да ни 
српски народ, нити једна национална мањина не може 
имати већину чланова Савета. 

Листа кандидата садржи најмање двоструко 
више кандидата од броја који се бира.  

 

Члан 5. 
Савет има 10 чланова, које бира Скупштина из 

реда истакнутих припадника српског народа и 
националних мањина.  

За члана Савета може бити изабран грађанин 
који има пребивалиште на територији града Бора.  

Члан Савета не може бити одборник 
Скупштине.  

Најмање једна трећина чланова Савета су 
припадници мање заступљеног пола.  

Мандат Савета траје три године и тече од 
тренутка избора у Скупштини. 

 

Члан 6. 

Савет има председника Савета и заменика 
председника Савета. 

Председника Савета и заменика председника 
Савета бирају чланови Савета, с тим да у мандатном 
периоду од три године буду сви једнако временски 
заступљени, као председници Савета, односно, заменици 
председника Савета. 

Чланови Савета утврђују редослед којим ће 
вршити функцију председника Савета, односно заменика 
председника Савета. 

Председник Савета и заменик председника 
Савета не могу истовремено бити преставници исте 
заједнице. 

Члан 7. 

Од укупно утврђеног броја чланова Савета, пет 
чланова се бирају из реда припадника српске 
националности, а пет чланова из реда припадника 
националних мањина и то: три члана из реда влашке 
националне мањине и два члана из реда ромске 
националне мањине. 

 

Члан 8. 

Члановима Савета престаје мандат пре истека 
времена на које су изабрани, подношењем оставке или 
разрешењем.  

Скупштина може разрешити поједине чланове 
Савета на образложен писани предлог овлашћених 
предлагача из члана 6. ове одлуке.  

Када предлог за разрешење члана Савета 
подноси овлашћени предлагач на чији предлог је 
именован, дужан је да уз предлог за разрешење поднесе и 
предлог за именовање новог члана. Скупштина 
истовремено одлучује о разрешењу и именовању.  

Члан Савета се разрешава у случајевима када 
најмање три пута узастопно неоправдано одсуствује са 
седница Савета, када несавесним радом онемогућава рад 
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Савета, када својом неактивношћу не доприноси раду 
Савета, као и када су дужност и функција неспојиви са 
дужношћу члана Савета.  

 

Члан 9. 

Савет има секретара.  
Секретар обавља стручне и административно-

техничке послове за потребе Савета.  
Секретар се одређује из реда дипломираних 

правника запослених у Градској управи.  
 

Члан 10. 

Чланови Савета имају право на накнаду за рад у 
Савету, као и на друга примања у складу са општим 
актом града, који регулише, између осталог и примања 
чланова радних тела Скупштине. 

 

III ДЕЛОКРУГ, НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 
САВЕТА 

 

Члан 11. 

Савет разматра питања остваривања, заштите и 
унапређивања националне равноправности у граду, а 
посебно у областима културе, образовања, информисања 
и службене употребе језика и писма; учествује у 
утврђивању градских планова и програма који су од 
значаја за остваривање националне равноправности и 
предлаже мере за постизање националне равноправности; 
предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за 
остваривање националне равноправности. 

Савет промовише међусобно разумевање и 
добре односе међу свим заједницама које живе у граду. 

Члан 12. 

Савет ради на седницама. 
Седнице Савета сазива, по потреби, председник 

Савета.  
Председник Савета је дужан да сазове седницу 

на предлог најмање једне трећине чланова Савета. 
Председник Савета представља Савет, 

потписује акта Савета и обавља друге послове, у складу 
са овом одлуком.  

Председник Савета има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности или спречености 
да обавља своју дужност.  

Националне мањине које имају мање од 1% 
учешћа у укупном становништву у граду могу 
присуствовати седницама Савета без права гласа. 

 

Члан 13. 

За рад и одлучивање на седницама Савета 
потребно је да буде кумулативно испуњена два услова: 
да буде присутно више од половине чланова Савета и по 
један представник сваке заједнице.  

Одлуке Савета доносе се консензусом чланова 
Савета.  

Уколико се око неког питања не може постичи 
консензус, Савет је у обавези да по овом питању 
консултује све релевантне организације и инсититуције, 
док се не донесе одлука. 

 

Члан 14. 

Савет о својим ставовима и предлозима 
обавештава Скупштину, која је дужна да се о њима 
изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 
30 дана. 

Скупштина и извршни органи града дужни су 
да предлоге свих одлука који се тичу националне 
равноправности претходно доставе на мишљење Савету.  

Надлежни орган града дужан је да обезбеди да 
ставови и мишљења Савета буду доступни јавности, 
најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања 
мишљења Савета.  

Члан 15. 

Савет подноси Скупштини шестомесечни 
извештај о свом раду. 

Савет подноси Скупштини годишњи извештај о 
стању у области националне равноправности, 
међунационалних односа и остваривању мањинских 
права на територији града. Саставни део извештаја су и 
предлози мера и аката за остваривање и унапређење 
националне равноправности.  

Савет може да поднесе и посебан извештај 
Скупштини, ако оцени да то захтевају нарочито важни 
разлози или ако Скупштина тражи такав извештај од 
њега.  

Члан 16. 

Савет има право да пред Уставним судом 
покрене поступак за оцену уставности и законитости 
одлуке или другог општег акта Скупштине, ако сматра да 
су њиме непосредно повређена права припадника 
српског народа и националних мањина представљених у 
Савету, као и да под истим условима пред Управним 
судом Србије покрене поступак за оцену сагласности 
одлуке или другог општег акта Скупштине са Статутом.  

 

IV ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА 

 

Члан 17. 

Рад Савета је јаван, осим ако актом Савета није 
другачије одређено.  

 Јавност рада се обезбеђује присуством 
преставника средстава јавног информисања седницама 
Савета, давањем саопштења, одржавањем конференција 
за штампу и на други одговарајући начин. 
 

 V СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА 

Члан 18. 

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету 
града, а могу се обезбеђивати и из других извора у 
складу са законом.  
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 19. 

 Члан 5. став 5. који се односи на мандат Савета 
примењиваће се приликом првог наредног избора 
чланова Савета и члан 6. примењиваће се приликом 
првог наредног избора председника и заменика 
председника Савета, после ступања на снагу ове одлуке. 
  

Члан 20. 

Савет доноси Пословник о раду. 
Пословник Савета донеће се у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 21. 

 Даном ступања на санагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Савета за међунационалне 
односе  (''Службени лист општине Бор'' бр. 2/09). 

  

Члан 22. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Бора".  

 

Број: 020-9/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

      

           ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 40. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) и члана 84. 
Пословника Скупштине града Бора (''Службени лист 
града Бора'' бр. 19/18), Скупштина града Бора, на 
седници одржаној 18. марта 2019. године, донела је  

 

О Д Л У К У  
О ОБРАЗОВАЊУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА 

ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком образује се Кориснички савет 

јавних служби, као посебно стално радно тело (у даљем 
тексту: Кориснички савет) и ближе се уређује делокруг, 
састав, избор чланова и начин рада Корисничког савета.  

Мандат чланова Корисничког савета траје 
четири године, а по истеку мандата могу бити поново 
именовани. 
 Престанком мандата Скупштине града Бора 
престаје мандат члановима Корисничког савета. 
 

Члан 2. 
Кориснички савет има председника, заменика 

председника и 5 чланова, које именује Скупштина града 

Бора, (у даљем тексту: Скупштина града). 

Заменик председника Корисничког савета 
учествује у раду и одлучивању Корисничког савета, а 
замењује председника Корисничког савета у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју 
дужност. 
 Председник и најмање половина чланова 
Корисничког савета не могу бити из састава одборника, 
функционера и запослених у Граду, односно у јавним 
службама чији је оснивач Град. 

 

Члан 3. 
Председника, заменика председника и чланове 

Корисничког савета именује Скупштина града на предлог 
радних тела Скупштине града, одборничких група и 
удружења грађана. 

Члан 4. 
Кориснички савет разматра планове, програме и 

извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава 
Скупштину града и јавност. 

Кориснички савет нарочито разматра остварени 
ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене 
комуналних производа и услуга, односно висину накнаде 
за услуге јавних служби. 

 

Члан 5. 
Посебним решењем Скупштине града 

именоваће се председник, заменик председника и 5 

чланова Корисничког савета. 
 

Члан 6. 
 На рад и одлучивање Корисничког савета 
примењиваће се одредбе Пословника Скупштине града 
Бора, које се односе на рад и одлучивање сталних радних 
тела. 

Члан 7. 
Чланови Корисничког савета имају право на 

накнаду за рад у Корисничком савету, као и на друга 
примања у складу са општим актом града, који регулише 
између осталог и примања чланова радних тела 
Скупштине града.  

Члан 8. 
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Корисничког савета 
обављаће Градска управа - Одељење за привреду и 
друштвене делатности. 
 

 

Члан 9. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Корисничког савета јавних 
служби (''Службени лист општине Бор'' бр. 14/08). 
 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 020-10/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
 

6 

На основу члана 40. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) и члана 84. 
Пословника Скупштине града Бора (''Службени лист 
града Бора'' бр. 19/18), Скупштина града Бора, на 
седници одржаној 18. марта 2019. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У  
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ГРАДА 

БОРА 

 

Члан 1. 
Овом одлуком образује се Савет за младе града 

Бора, као посебно стално радно тело, (у даљем тексту: 
Савет) и ближе се уређује делокруг, састав, избор 
чланова и начин рада Савета.  

Мандат чланова Савета траје четири године, а 
по истеку мандата могу бити поново именовани. 

Престанком мандата Скупштине града Бора 
престаје мандат члановима Савета. 

 

Члан 2. 
Савет има председника, заменика председника 

и 7 чланова, које именује Скупштина града Бора, (у 
даљем тексту: Скупштина града). 

Заменик председника Савета учествује у раду и 
одлучивању Савета, а замењује председника Савета у 
случају његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност. 

Члан 3. 
Председника, заменика председника и чланове 

Савета Скупштина града бира на предлог 
градоначелника, председника Скупштине града, 

одборничких група, месних заједница, удружења 
грађана, омладинских организација и удружења, средњих 
школа, техничког факултета и других јавних служби. 

Скупштина града бира чланове Савета за младе 
из састава грађана, стручњака, представника удружења, 

представника школа и других јавних служби водећи 
рачуна о равноправности полова и заступљености 
припадника националних мањина у национално 
мешовитим срединама. 

Најмање половину чланова Савета за младе 
чине млади узраста од 15 до 30 година који су 
активностима и поступцима значајно афирмисали 
позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, 
односно који су добитници школске, факултетске, научне 
односно друге награде од значаја за различите области 
интересовања младих. 

Остале чланове Савета за младе бира 
Скупштина града под условом да поседују вишегодишње 
искуство у раду са проблемима младих, доказану 
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стручност односно да су активно учествовали у већем 
броју активности од важности за младе. 

 

Члан 4. 
Савет: 

1. иницира и учествује у изради локалне 
омладинске политике у области образовања, спорта, 
коришћења слободног времена, повећања запослености, 
информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких 
шанси, здравства, културе, равноправности полова, 
спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, 
одрживог развоја и животне средине и другим областима 
од значаја за младе; 

2. учествује у изради посебних локалних 
акционих планова, програма и политика у сагласности са 
Националном стратегијом за младе и прати њихово 
остваривање; 

3. даје мишљење о питањима од значаја за 
младе и о њима обавештава органе Града; 

4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука 
које доноси Скупштина града у областима значајним за 
младе; 

5. усваја годишње и периодичне извештаје о 
остваривању локалне омладинске политике  и локалних 
акционих планова и програма за младе и подноси их 
Скупштини града, градоначелнику и Градском већу; 

6. иницира припрему пројеката или учешће 
Града у програмима и пројектима за младе у циљу 
унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања 
њихових права која су у надлежности Града; 

7.  подстиче сарадњу између Града и 
омладинских организација и удружења и даје подршку 
реализацији њихових активности; 

8.  подстиче остваривање међуопштинске 
сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава 
органе Града и 

9.  даје мишљење о предлозима пројеката од 
значаја за младе који се делимично или потпуно 
финансирају из буџета Града, прати њихово остваривање 
и даје своје мишљење надлежном органу Града. 

 

Члан 5. 
Посебним решењем Скупштине града 

именоваће се председник, заменик председника и 7 
чланова Савета. 

Члан 6. 
 На рад и одлучивање Савета примењиваће се 
одредбе Пословника Скупштине града Бора, које се 
односе на рад и одлучивање сталних радних тела. 
 

Члан 7. 
Чланови Савета имају право на накнаду за рад у 

Савету, као и на друга примања у складу са општим 
актом града, који регулише између осталог и примања 
чланова радних тела Скупштине града.  

 

Члан 8. 

Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Савета обављаће Градска 
управа - Одељење за привреду и друштвене делатности. 
 

Члан 9. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Савета за младе општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'' бр. 13/08 и 5/10). 
 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Бора". 

 

 

 

 

Број: 020-11/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
7 

На основу члана 40. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) и члана 84. 
Пословника Скупштине града Бора (''Службени лист 
града Бора'' бр. 19/18), Скупштина града Бора, на 
седници одржаној 18. марта 2019. године, донела је  

 

О Д Л У К У  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ  
 

Члан 1. 
Овом одлуком образује се Комисија за родну 

равноправност, као посебно стално радно тело (у даљем 
тексту: Комисија) и ближе се уређује делокруг, састав, 
избор чланова и начин рада Комисије.  

Мандат чланова Комисије траје четири године, 
а по истеку мандата могу бити поново именовани. 
 Престанком мандата Скупштине града Бора 
престаје мандат члановима Комисије. 

 

Члан 2. 
Комисија има председника, заменика 

председника и 5 чланова, које именује Скупштина града 

Бора, (у даљем тексту: Скупштина града), од којих 
најмање 30% мора бити припадника оног пола који је 
мање заступљен. 

Заменик председника Комисије учествује у раду 
и одлучивању Комисије, а замењује председника 
Комисије у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност.  

Члан 3. 
Председника, заменика председника и чланове 

Комисије именује Скупштина града на предлог 
одборничких група сразмерно броју одборника које 
имају у Скупштини града. 
 

Члан 4. 
Надлежности Комисије су да:  
- разматра, предлаже и утврђује мишљење о 

предлозима одлука и других прописа и општих аката из 
надлежности локалне самоуправе, а са становишта 
остваривања родне равноправности,  

- разматра предлоге за избор и именовања о 
којима одлучује Скупштина града са становишта 
остваривања родне равноправности, даје мишљење,  

- учествује у креирању и прати остваривање 
градских прописа, стратешких докумената града, буџета 
као и ефекте посебних мера на остваривање родне 
равноправности у граду,  

- и сарађује са радним телима Скупштине града 
по питањима њихове надлежности, а које се односе на 
родну равноправност,  

- иницира и стара се о усвајању локалног 
акционог плана града Бора за остваривање родне 
равноправности на локалном нивоу,  

- предлаже акције и предлаже предузимање 
конкретних мера за постизање родне равноправности,  

- прати остваривање равноправности полова, 
предлаже активности и предузимање мера, посебно оних 
којима се остварује политика једнаких могућности на 
нивоу града,  

- иницира сарадњу са другим градовима из 
земље и иностранства, удружењима грађана и 
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асоцијацијама градова и општина на активностима за 
унапређење родне равноправности,  

- обавља и друге послове из домена 
надлежности града, а који се односе на остваривање 
родне равноправности у граду, прописане Уставом, 
законом и Статутом града. 

У раду Комисије могу, по позиву, учествовати и 
друга лица без права одлучивања. 

 

Члан 5. 
Посебним решењем Скупштине града 

именоваће се председник, заменик председника и 5 

чланова Комисије. 

Члан 6. 
 На рад и одлучивање Комисије примењиваће се 
одредбе Пословника Скупштине града Бора, које се 
односе на рад и одлучивање сталних радних тела. 
 

Члан 7. 
Чланови Комисије имају право на накнаду за 

рад у Комисији, као и на друга примања у складу са 
општим актом града, који регулише између осталог и 
примања чланова радних тела Скупштине града.  

Члан 8. 
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Комисије обављаће Градска 

управа - Одељење за привреду и друштвене делатности. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 020-12/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
 

 

 

 8 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', бр. 88/17, 27/18 - др.закони и 10/19), члана  2. и 4. 
Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи 
јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 
основних школа (''Слзжбени гласник РС'', број 21/18), 
члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града 
Бора'', бр.3/19), Скупштина града  Бора на седници 
одржаној 18. марта 2019. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БОРА 

 

Члан 1. 
 Одлуком о мрежи јавних предшколских 
установа на подручју града Бора (у даљем тексту: Мрежа 
предшколских установа) утврђују се број и просторни 
распоред предшколских установа, седиште и издвојена 
одељења-објекти предшколске установе или други 
простор, према врсти и структури уважавајући циљеве и 
принципе предшколског васпитања и образовања и 
потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у 
установи и локалној заједници, за обављање делатности 
васпитања и образовања деце предшколског узраста од  
шест месеци до поласка у основну школу. 
 

Члан 2. 
 Делатност васпитања и образовања деце 
предшколског узраста од шест месеци  до поласка у 
основну школу на територији града Бора обављаће 
Предшколска установа ''Бамби'' Бор (у даљем тексту: 
Предшколска установа), као и седам основних школа у 
остваривању припремног предшколског програма. и то: 
 

1. Предшколска установа ''Бамби'' Бор, са 
седиштем у Бору у улици Моше  
Пијаде број 66, са четири вртића и организовањем шест 
издвојених одељења и то: 
 

 

 

 
Назив вртића Издвојено одељење 

1. Вртић ''Бамби'' 
Бор,  Ул. Моше Пијаде  бр. 66 

Вртић ''Снежана''  
Бор (Бањско Поље), Ул.Војводе  Радомира Путника  бр. 
1 

2. Вртић ''Бошко Буха'' 
Бор,  ул. Бошка Бухе  бр. 7 

Вртић ''Полетарац'' 
Бор (Брезоник), Ул. Козарачка  бр. 7 

3. Вртић ''Црвенкапа'' 
Бор,  ул. Николе Пашића  бр. 32 

 

4. Вртић ''Дечја Радост'' 
Бор,  ул. 3. октобар  бр. 290 

Нови Градски Центар 

5. Издвојена одељења вртића у основним школама ОШ ''Свети Сава''  
ОШ ''Бранко Радичевић''  
ОШ ''3. октобар'' 

 

2. Припремни предшколски програм, у трајању од четири сата дневно у години  
пред полазак у школу, реализује и седам јавних основних школа и то четири школе у пет издвојених одељења, а три школе у 
седиштима и девет издвојених одељења:  
 

1. ОШ ''Душан Радовић''  Бор 

Ул.Краља Петра I бр.10 

издвојено одељење у Луки 

2. ОШ ''Бранко Радичевић''  Бор 

Ул.Моше Пијаде бр.31 

издвојено одељење у Оштрељу 

3. ОШ ''Свети Сава''  Бор 

Ул.Моше Пијаде бр.31 

издвојено одељење у Д.Б.Реци 

издвојено одељење у Танди 

4. ОШ ''Вук Караџић''  Бор издвојено одељење у Слатини 
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Ул.Моше Пијаде бр.6 

5. ОШ ''Станоје Миљковић''  Брестовац 

Ул.Маршала Тита бр.199 

у матичној школи у Брестовцу 

издвојено одељење у Метовници 

издвојено одељење у Шарбановцу 

издвојено одељење у Тимок 

6. ОШ ''Петар Радовановић'' Злот 

Ул.Трг Петра Радовановића бб. 
у матичној школи у Злоту 

издвојено одељење у Селишту 

издвојено одељење на Кобили 

7. ОШ ''Ђура Јакшић'' Кривељ у матичној школи у Кривељу 

издвојено одељење у Малом Кривељу 

издвојено одељење у Горњану 

издвојено одељење у Бучју 

издвојено одељење у Крушару 

  

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке чини Елаборат - 

Развојни план мреже јавних предшколских установа на 
територији града Бора за период од 2019. до 2024. 

године, односно пет година.  

 

Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о мрежи предшколских установа на територији 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 9/11 и 
11/12). 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу града Бора''. 
 

 Број: 60-2/2019-I 

 У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
 9 

На основу члана 45. а у вези члана 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 
40. и 60. Статута града Бора (''Службени лист града 
Бора'', бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној 18. марта 2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОПРАВНОМ 
СТАТУСУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ БОР  
 

Члан 1. 
 У називу и тексту Одлуке о радноправном 
статусу чланова Општинског већа општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 12/13, 2/14, 18/14, 

30/14, 11/15, 13/17, 28/17 и 23/18), реч: ''општина'' 
замењује се речју: ''град'' у одговарајућем падежу и речи: 
''Општинско веће'' замењују се речима: ''Градско веће'' у 
одговарајућем падежу. 

Члан 2. 

 У члану 1. став 1. речи: ''Славиша Фришковић'' 
замењују се речима: ''Данијел Алексић''. 
 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града 

Бора''. 

 

Број: 120-3/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 166. Пословника Скупштине 
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 19/18) 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 18. марта 
2019. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ПРОМЕНУ 
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА 

 

1. Прихвата се предлог Градског већа града 
Бора, број: 110-8/2019-IV од 8. марта 2019. године, за 
промену Пословника Скупштине града Бора (у даљем 
тексту: Пословник). 

  

2. Образује се Комисија за промену Пословника 
(у даљем тексту: Комисија). 
  

3. У Комисију из тачке 2. овог закључка 
именују се:  

- за председника  
   Драган Жикић, 
- за чланове:  
1. Видоје Адамовић, 
2. Ивица Анђеловић, 
3. Драгољуб Јовић, 
4. Драган Марковић, 
5. Филип Јанковић, 
6. Слободан Баџа. 
 

4. Задатак Комисије је да сачини Нацрт 
Пословника о изменама и допунама Пословника 
Скупштине града Бора, који се првенствено односи на 
Градску изборну комисију града Бора, јавна слушања, 
сазивање седница електронским путем и употребу 
електронског система на седницама Скупштине града 
Бора, најкасније у року од 30 дана од дана доношења 
овог закључка и достави га Градском већу града Бора 
ради утврђивања предлога. 

5. Мандат члановима Комисије престаје 
окончањем задатка утврђеног овим закључком. 

6. Комисија одлучује већином гласова од 
укупног броја чланова. Комисија ће у раду користити 
печат Скупштине града Бора. 

7. Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обављаће Служба за 
скупштинске послове. 

8. Предлог из тачке 1. овог закључка је саставни 
део овог закључка. 

9. Овај закључак објавити у "Службеном листу 
града Бора". 

 

  Број: 110-10/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана 
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 18. 
марта 2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на Одлуке надзорних одбора 
јавних предузећа за обезбеђење средстава и давање 

јемства за плаћање енергената за грејну сезону 
2017/2018 и део обавеза за 2018/2019 годину   Јавног 

комуналног предузећа „Топлана“ Бор 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор, бр. 
1191/1 од 06.03.2019. године о кредитном задужењу код 
пословне банке и на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Топлана“ Бор бр. 7/2-2019 од 
06.03.2019. године за давање јемства. 
 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Бора. 
 

Број: 023-17/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 49. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 
32, а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,83/14 – др. закон и 
47/18) и члана 40. Статута града Бора (''Службени лист 
града Бора'', бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној дана 18. марта 2019. године, донела је  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног  предузећа ''Водовод'' Бор 

 

I 

 Горан Павић, инжењер машинства специјалиста 
из Бора, разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор, 

даном који претходи дану ступања на рад директора 
именованог по спроведеном јавном конкурсу за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Бор. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''. 
 

Број: 023-18/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 24.  Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
32. и члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 40. Статута града Бора 

(„Службени  лист града Бора“ бр.3/19) и члана 46. 
Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Бор са Законом о јавним 
предузећима („Службени  лист општине Бор“ бр. 15/16) 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 18. марта 
2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“ Бор  
 

1. Именује се Горан Павић, специјалиста 
струковни инжењер машинства из Бора, за директора 
Јавног комуналног предузећа  „Водовод“ Бор, на период 
од четири године. 

2. Именовано лице је дужно да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

3. Ово решење је коначно. 
4. Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном листу града Бора“ и на 
интернет страници града  Бора.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 24. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 15/16), 
прописано је да директора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Чланом 32.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон и 47/18) и чланом 40. Статута града 
Бора („Службени лист града Бора“ бр. 3/19) прописано је 
да Скупштина града у складу са законом именује и 
разрешава директоре јавних предузећа.  
 Чланом 46. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор са Законом 
о јавним предузећима прописано је да директора јавног 
предузећа именује оснивач на период од четири године, а 
на основу спроведеног јавног конкурса  у складу са 
Законом. 
 Скупштина града Бора је на седници одржаној 
дана 15.11.2018. године донела Одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Бор ( „Службени лист града Бора“ 

бр.13/18). Текст јавног конкурса објављен је у 
Службеном гласнику Републике Србије бр.102 од 
21.12.2018.године и у дневном листу „Српски телеграф“ 

од 25.12.2018.године. Конкурс је био отворен 30 дана. У 
року су приспеле три пријаве од којих је једна одбачена 
закључком због непотпуне документације.  
 Комисија за избор директора јавних предузећа 
(у даљем тексту Комисија) чији је оснивач град Бор 
спровела је изборни поступак у којем су учествовала два 
кандидата а у складу са Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ 

бр.65/16 - у даљем тексту Уредба)  
  Део изборног поступка који се односи на знања 
кандидата из области: делатности за чије је обављање 
основано јавно предузеће и других делатности којима се 
предузеће бави, познавања прописа којима се уређује 
правни положај јавних предузећа и привредних 
друштава, прописа којима се уређују услови и начин 
обављања делатности од општег интереса, познавања 
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области корпоративног управљања, познавање програма 
пословања јавног предузећа, унапређење рада и развоја 
јавног предузећа,  општих прописа о раду, вештине 
комуникације у међуљудским односима, спровела је 
Комисија усменом  провером кандидата. 
 Део изборног поступка који се односи на знање 
страног језика извршила су стручна лица  усменим 
путем. Резултати са квалификацијом знања достављени 
су Комисији. 
 Део изборног поступка који се односи на 
вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања,вештине руковођења, организационих 
способности, стратешког планирања и управљања, и 
вештине управљања ресурсима извршило је стручно лице 
писаним путем. Резултати са квалификацијом знања 
достављени су Комисији. 
 Део изборног поступка који се односи на 
познавање рада на рачунару извршило је стручно лице 
провером практичног рада на  рачунару. Налаз са 
квалификацијом достављен је Комисији. 
 На основу свих резултата Комисија је саставила 
ранг листу кандидата, на којој је прворангирани кандидат 
Горан Павић са  просечном оценом (2,60) – у потпуности 
задовољава. 
 Наведену ранг листу са записником о изборном 
поступку Комисија је доставила  Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Градске управе Бор. 
 Одељење за привреду и друштвене делатности 
припремило је предлог Решења као у диспозитиву и 
доставља га Скупштини града на разматрање и усвајање. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 

Број: 023-2/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 
136. Закона о општем управном поступку (''Службени 
гласник РС'', бр. 18/16) и члана 40. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној дана 18. марта 2019. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку мандата  директора Јавног комуналног   
предузећа ''3. октобар'' Бор 

 

I 

 Далибору Орсовановићу, дипломираном 
инжењеру металургије, престаје    функција директора 
Јавног комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор даном 
доношења овог решења, због истека периода на који је 
именован.  

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''. 

 

Образложење 
 Скупштина општине Бор је Решењем број 023-

14/2015-I од 20.02.2015. године (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 3/15), именовала Далибора 
Орсовановића дипломираног инжењера металургије, за 
директора Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор, 

на период од четири године, а у складу са чланом 24. 
Закона о јавним предузећима. 
 Имајући у виду горе наведено Далибору 
Орсовановићу, дипломираном инжењеру металургије  из 
Бора, је истекао период од четири године на који је 
именован. 

 Градско веће града Бора је, сагласно својим 
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14- др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 62. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), предложило 
Скупштини града Бора да донесе решење о престанку 
мандата функције директора Јавног комуналног  
предузећа ''3. октобар'' Бор. 

 Сходно напред наведеном Скупштина града 
Бора одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор, тужбом. Тужба се 

предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 

поште. 
 

Број: 023-19/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 24.  Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 40. Статута града Бора 

(„Службени  лист града Бора“ бр.3/19) и члана 46. 
Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 
предузећа „3.октобар“ Бор са Законом о јавним 
предузећима („Службени  лист општине Бор“ бр. 15/16) 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 18. марта 
2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног комуналног предузећа 
„3. октобар“ Бор  

 

1.Именује се Далибор Орсовановић, 

дипломирани инжењер металургије из Бора, за директора 
Јавног комуналног предузећа  „3. октобар“ Бор, на 
период од четири године. 

2. Именовано лице је дужно да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

3. Ово решење је коначно. 
4. Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном листу града Бора“ и на 
интернет страници града  Бора.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 24. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 15/16), 
прописано је да директора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Чланом 32.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон и 47/18) и чланом 40. Статута града 
Бора („Службени лист града Бора“ бр. 3/19) прописано је 
да Скупштина града у складу са законом именује и 
разрешава директоре јавних предузећа.  
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 Чланом 46. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор са 
Законом о јавним предузећима прописано је да директора 
јавног предузећа именује оснивач на период од четири 
године, а на основу спроведеног јавног конкурса  у 
складу са Законом. 
 Скупштина града Бора је на седници одржаној 
дана 28.12.2018. године донела Одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „3. октобар“ Бор ( „Службени лист града Бора“ 

бр.19/18). Текст јавног конкурса објављен је у 
Службеном гласнику Републике Србије бр.4 од 
25.01.2019.године и у дневном листу „Српски телеграф“ 

од 29.01.2019.године. Конкурс је био отворен 30 дана. У 
року је приспела само једна пријава кандидата Далибора 
Орсовановића .  

 Комисија за избор директора јавних предузећа 
(у даљем тексту Комисија) чији је оснивач град Бор 
спровела је изборни поступак, у којем је учествовао један 

кандидат, а у складу са Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ 

бр.65/16 - у даљем тексту Уредба)  
  Део изборног поступка који се односи на знања 
кандидата из области: делатности за чије је обављање 
основано јавно предузеће и других делатности којима се 
предузеће бави, познавања прописа којима се уређује 
правни положај јавних предузећа и привредних 
друштава, прописа којима се уређују услови и начин 
обављања делатности од општег интереса, познавања 
области корпоративног управљања, познавање програма 
пословања јавног предузећа, унапређење рада и развоја 
јавног предузећа,  општих прописа о раду, вештине 
комуникације у међуљудским односима, спровела је 
Комисија усменом  провером кандидата. 
 Део изборног поступка који се односи на знање 
страног језика извршило је стручно лице  усменим путем. 
Резултати са квалификацијом знања достављени су 
Комисији. 
 Део изборног поступка који се односи на 
вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања,вештине руковођења, организационих 
способности, стратешког планирања и управљања, и 
вештине управљања ресурсима извршило је стручно лице 
писаним путем. Резултати са квалификацијом знања 
достављени су Комисији. 
 Део изборног поступка који се односи на 
познавање рада на рачунару извршило је стручно лице 
провером практичног рада на  рачунару. Налаз са 
квалификацијом достављен је Комисији. 
 На основу свих резултата Комисија је саставила 
ранг листу кандидата, на којој је прворангирани  
кандидат Далибор Орсовановић добио просечну оцену ( 

2,70) – у потпуности задовољава. 
 Наведену ранг листу са записником о изборном 
поступку Комисија је доставила  Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Градске управе Бор. 
 Одељење за привреду и друштвене делатности 
Градске управе Бор припремило је предлог Решења и 
доставља га са Ранг листом и записником Скупштини 
града на разматрање и усвајање. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

Број: 023-7/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 49. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 
32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
47/18) и члана 40. Статута града Бора (''Службени лист 
града Бора'', бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној 18. марта 2019. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног   
предузећа за стамбене услуге  ''Бор'' Бор 

 

I 

 Славиша Фришковић, дипломирани инжењер 
машинства из Бора, разрешава се дужности вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге 

„Бор“ Бор, даном који претходи дану ступања на рад 
директора именованог по јавном конкурсу за именовање 
директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ 

Бор. 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''. 
 

Број: 022-28/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА                 
     

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.      
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На основу члана 24.  Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 40. Статута града Бора 

(„Службени  лист града Бора“ бр.3/19) и члана 46. 
Одлуке о усклађивању пословања Јавног  предузећа за 
стамбене услуге „Бор“ Бор са Законом о јавним 
предузећима („Службени  лист општине Бор“ бр. 15/16) 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 18. марта 
2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног предузећа за стамбене 
услуге „Бор“ Бор  

 

1.Именује се Славиша Фришковић, 

дипломирани инжењер машинства из Бора, за директора 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор, на 
период од четири године. 

2. Именовано лице је дужно да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

3. Ово решење је коначно. 
4. Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном листу града Бора“ и на 
интернет страници града  Бора. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 24. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 15/16), 
прописано је да директора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Чланом 32.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
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101/16 – др. закон и 47/18) и чланом 40. Статута града 
Бора („Службени лист града Бора“ бр. 3/19) прописано је 
да Скупштина града у складу са законом именује и 
разрешава директоре јавних предузећа.  
 

 Чланом 46. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор са 
Законом о јавним предузећима прописано је да директора 
јавног предузећа именује оснивач на период од четири 
године, а на основу спроведеног јавног конкурса  у 
складу са Законом. 
 Скупштина града Бора је на седници одржаној 
дана 28.12.2018. године донела Одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за 
стамбене услуге „Бор“ Бор ( „Службени лист града Бора“ 

бр.19/18). Текст јавног конкурса објављен је у 
Службеном гласнику Републике Србије бр.4 од 
25.01.2019.године и у дневном листу „Српски телеграф“ 

од 29.01.2019.године. Конкурс је био отворен 30 дана. У 
року су приспеле две пријаве од којих је једна због 
непотпуне документације одбачена Закључком .  

 Комисија за избор директора јавних предузећа 
(у даљем тексту Комисија) чији је оснивач град Бор 
спровела је изборни поступак, у којем је учествовао један 

кандидат, а у складу са Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ 

бр.65/16 - у даљем тексту Уредба)  
 

  Део изборног поступка који се односи на знања 
кандидата из области: делатности за чије је обављање 
основано јавно предузеће и других делатности којима се 
предузеће бави, познавања прописа којима се уређује 
правни положај јавних предузећа и привредних 
друштава, прописа којима се уређују услови и начин 
обављања делатности од општег интереса, познавања 
области корпоративног управљања, познавање програма 
пословања јавног предузећа, унапређење рада и развоја 
јавног предузећа,  општих прописа о раду, вештине 
комуникације у међуљудским односима, спровела је 
Комисија усменом  провером кандидата. 
 Део изборног поступка који се односи на знање 
страног језика извршило је стручно лице  усменим путем. 
Резултати са квалификацијом знања достављени су 
Комисији. 
 Део изборног поступка који се односи на 
вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања,вештине руковођења, организационих 
способности, стратешког планирања и управљања, и 
вештине управљања ресурсима извршило је стручно лице 
писаним путем. Резултати са квалификацијом знања 
достављени су Комисији. 
 

 Део изборног поступка који се односи на 
познавање рада на рачунару извршило је стручно лице 
провером практичног рада на  рачунару. Налаз са 
квалификацијом достављен је Комисији. 
 

 На основу свих резултата Комисија је саставила 
ранг листу кандидата, на којој је прворангирани кандидат 
Славиша Фришковић добио просечну оцену (2,83) – у 
потпуности задовољава. 
 

 Наведену ранг листу са записником о изборном 
поступку Комисија је доставила  Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Градске управе Бор. 
 

 Одељење за привреду и друштвене делатности 
Градске управе Бор припремило је предлог Решења и 
доставља га са Ранг листом и записником Скупштини 
града на разматрање и усвајање. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

Број: 022-19/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136. 

Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 
РС'', бр.18/16) и члана 40. Статута града Бора (''Службени 
лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на 
седници одржаној 18. марта 2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана Школског одбора 

ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту 

 

I 

Разрешава се Љиљана Керановић дужности 
чланa Школског одбора ОШ ''Петар Радовановић'' у 
Злоту,  представник родитеља. 

 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 116. став 2. одређено је да орган 
управљања чине по три представника из реда запослених 
у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5. одређено 
је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава јединица локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања. 
           Скупштина општине Бор је Решењем о именовању 
члана Школског одбора ОШ ''Петар Радовановић'' у 
Злоту број: 022-68/2015-I од 25.05.2015.године 
(''Службени лист општине Бор'', бр.11/15, 21/16 и 22/17). 
именовала Љиљану Керановић, као представника 
родитеља,  за члана  Школског одбора  ОШ „Петар 
Радовановић“ у Злоту. 
          ОШ „Петар Радовановић“ у Злоту је актом број: 
185 од 8.2.2019.године обавестила Скупштину града Бора 
да је Љиљана Керановић поднела оставку на чланство у 
школском одбору, јер је именованој  престао основ по 
коме је именованом  у Школски одбор, због завршетка 
редовног школовања њеног детета. 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 117. став 3. тачка 4. одређено је да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени 
предлагач покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања због престанка основа по којем је 
именован у орган управљања.  

Имајући у виду напред наведено, Скупштина 
града Бора је одлучила као у диспозитиву овог решења. 

 

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
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предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 

Број: 022-16/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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 На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136. 

Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 
РС'', бр.18/16) и члана 40. Статута града Бора (''Службени 
лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на 
седници одржаној 18. марта 2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора 

 ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту 

 

I 

Именује се Дубравка Оларић за члана  
Шкослског  одбора ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту, 
представник родитеља  

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''. 

 

III 

Мандат именованом  траје до истека мандата 
Школског одбора који је именован Решењем број: 022-

68/2015-I од 25.5.2015.године (''Службени лист општине 
Бор'', бр.11/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 116. одређено је да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава јединица 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова органа 
управљања. Орган управљања чине по три представника 
из реда запослених у установи, родитеља, односно 
других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе. Чланове органа 
управљања из реда запослених предлаже васпитно-

образовно, односно наставничко  веће, а из реда 
родитеља – савет родитеља тајним гласањем. Истим 
чланом, у ставу 13. одређено је да скупштинајединица 
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања. 

ОШ „Петар Радовановић“ у Злоту, је актом 
број: 185 од 8.2.2019.године доставила одлуку Савета 
родитеља број 1959 од 12.9.2018.године, као овлашћеног 
предлагача за именовање новог члана Школског одбора  
Дубравке Оларић из Злота, као представника родитеља  

уместо  Љиљане Керановић, која  је разрешена дужности 
на основу члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама 
система образовања и васпитања. 

Увидом у Извештај ПУ Бор, И број: 
05/16/3/235-4-1087/18 од 30.10.2018.године, утврђено је 
да именована није осуђивана за кривична дела утврђена у 
члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

С обзиром да је овлашћени предлагач 
предложио новог кандидата за члана Школског одбора, 
Скупштина града Бора је одлучила као у диспозитиву 
овог решења. 

 

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 

Број: 022-29/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 29. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(’’Службени гласник РС’’ бр. 87/18) и члана 40. Статута 
града Бора ("Службени лист града Бора" бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 18. марта 
2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извештаја о раду Градског 
штаба за  ванредне ситуације града Бора за 2018. 

годину  
 

I 

 Усваја се Годишњи извештај о раду Градског 
штаба за ванредне ситуације града Бора за 2018. годину. 
 

II 

Овај закључак објавити у "Службеном листу 
града Бора". 

 

Број: 217-9/2019-I 

У Бору, 18.марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 29. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(’’Службени гласник РС’’ бр. 87/18) и члана 40. Статута 
града Бора ("Службени лист града Бора" бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 18. марта 
2019. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег плана рада Градског штаба за 

 ванредне ситуације града Бора за 2019. годину  
 

I 

 Усваја се Годишњи план рада Градског штаба 
за ванредне ситуације града Бора за 2019. годину. 
 

II 

Овај закључак објавити у "Службеном листу 
града Бора". 

 

Број: 217-10/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 41. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
РС“ бр.36/09, 38/15, 113/17 и 113/17-др.закон) и члана 40. 

Статута града Бора („Службени лист града Бора“ 3/19), 

уз прибављено Мишљење Локалног савета за 
запошљавање бр. 06-38/2019-II  од 13.03.2019. године, 
Скупштина града Бора, на седници одржаној 18. марта 
2019. године, донела је  

 

ИЗМЕНУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
У Локалном акционом плану запошљавања 

града Бора за 2019. годину („Службени лист града Бора“ 

бр.3/19), у тачки VI – Финансирање приоритетних 
активних мера, ТАБЕЛА ФИНАНСИРАЊА 
ПРИОРИТЕТНИХ МЕРА ЗА 2019. годину мења се и 
гласи:„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА ФИНАНСИРАЊА ПРИОРИТЕТНИХ МЕРА ЗА 2019.годину 

Мера/активност Исход/очекивани 
резултат 

Носиоци 
активности 

Извор финансирања Износ средстава 

1. Мере које ће суфинансирати и Република Србија 

1.1. Подстицај 
самозапошљавању 

Око 45 лица ће 
регистровати делатност 

ЛСЗ,  
Филијала НСЗ, 
КЛЕР 

Буџет града 

 

   Буџет РС 

5.000.000,00 

+  

средства из буџета 
РС 

 

 

 

2. Мере које ће самостално финансирати град 

2.1. Јавни радови 

 

Око 66 лица ЛСЗ, Филијала 
НСЗ 

Буџет града 10.000.000,00 

 2.2. Стручна пракса Око 45 лица ЛСЗ, Филијала 
НСЗ 

Буџет града 

 

 

 

5.000.000,00 

 

 

 

У К У П Н О: 

 

 

Око 156  лица 

  20.000.000,00 

+ 

Средства из буџета 
РС 

            ‘’ 
                                                                                                        

Члан 2. 

Ова измена Локалног акционог плана ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Бора“.   

 

Број: 10-18/2019-I 

У Бору, 18. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р. 
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 На основу члана  219. став 4.  Закона о 

здравственој заштити («Службени гласник РС», број 
107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10,  57/11, 119/12, 
45/13- др. закон,  93/14, 96/15, 106/15, 113/17 – др. закон и 

105/17- др.закон ), а у вези са   чланом 28. став 2. Статута 
града Борa („Службени лист града Бора“ бр.3/19), 

градоначелник града Бора, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о измени  Решења  о oдређивању  доктора медицине  
за стручно утврђивање  времена и узрока  смрти 
умрлих изван здравствене установе и издавање 

потврде о смрти на територији града Бора 

 

I  

 У  Решењу о oдређивању  доктора медицине  за 
стручно утврђивање  времена и узрока  смрти умрлих 
изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 
на територији града Бора („Службени лист града Бора“ 

бр.1/19) у тачки I уместо: ''др мед. Жаклина Несторовић, 

одређује се: ''др мед. Милош Петровић“. 
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II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Бора“. 

                                             

             Број: 512-2/2019-II-01 

 У Бору, 08.03.2019. године         
 

ГРАД  БОР 

                                                                                                              

                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК,                                                                                                 
                                                   Александар Mиликић, с.р. 

24 

На основу члана 58. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр.63/19) и члана 11. 

Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у 
области спорта у општини Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.22/17), градоначелник града Бора, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама Решења о образовању Комисије за оцену 
програма у области спорта којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта 

у општини Бор 

 

I 

У Решењу о образовању Комисије за оцену 
програма у области спорта којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у општини 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.11/18 и 24/18) у 
називу Решења, као и у члану I и V Решења реч: 
''општина'' замењује се речју: ''град'' у одговарајућем 
падежу. 

II 

У члану  I  став 1. тачка 4. мења се и гласи:  
''4. Данијел Алексић, члан Градског већа града 

Бора задужен за ванредне ситуације  – члан;''  
 

III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 66-43/2019-II-01 

У Бору, 18. марта 2019.године.  

    

Г Р А Д    Б О Р 

      

      ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
                                    Александар Mиликић, 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, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

града Бора  за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 214.180 

динара, Градској управи града Бора. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.1.- Градска управа града Бора, Програма 7 – 

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
Програмска класификација - 0701-0002 – Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – 

Друмски саобраћај, на позицију  121 и  економску  

класификацију  425 – Текуће поправке и одржавање. 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије Градске управе Бор. 
4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одељење за финансије Градске управе Бор 

поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће 
буџетске резерве, на основу исказане потребе Градске 
управе Бор, за измирење обавеза из 2018.године по 
рачуну број 10981800118 уз окончану ситуацију 
STRABAG д.о.о. Београд-огранак ПЗП Зајечар (крпљење 
ударних рупа  на улицама у граду и општинским 
путевима у Бору). 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Предлогом Финансијског плана Градске 
управе  Бор за 2019.годину, а самим тим ни  Одлуком о 
буџету града Бора за 2019.годину, користити средства 
текуће буџетске резерве у износу од 214.180 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 208/2019-II 

У Бору,  11.03.2019. године 

                                      

                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                                   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, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
града Бора  за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 467 динара, 
Градској управи града Бора. 

2.За средства из става 1. овог решења у оквиру  
Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 5.1.-Градска 
управа града Бора,Програм 1- Становање,урбанизам и 
просторно планирање, Програмска класификација- 1101-

0004- Стамбена подршка, функција 060- Становање, 
утврђује се позиција и економска класификација 63-1 - 

425 – Текуће поправке и одржавање. 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије Градске управе Бор. 
4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 
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О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Градске управе Бор 

потребно је обезбедити средства за плаћање износа ПДВ-

а за трошкове прикључка на дистрибутивни систем 
електричне енергије стана у улици Данила Киша број 8 
стан број 13, за који су прикључци плаћени 2018.године. 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Предлогом Финансијског плана Градске 
управе  Бор за 2019.годину, а самим тим ни  Одлуком о 
буџету града Бора за 2019.годину, без предлога Одељења 
за финансије Градске управе Бор, користити средства 
текуће буџетске резерве у износу од 467 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 209/ 2019-II 

У Бору,  11.03.2019. године 

                                      

                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                   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, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
града Бора  за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 33.286 

динара, Месној заједници „Бучје“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
4 – Месне заједнице, Подглава 4.22.-Месна заједница 
Бучје, Програм - 15 – Опште услуге локалне самоуправе,  
Програмска активност 0602-0002- Функционисање 
месних заједница, функција 160 - Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, на позицију 271 и 
економску класификацију 483 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова. 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Месне заједнице 

Бучје, потребно је обезбедити средства за деблокаду 
рачуна месне заједница. Блокада рачуна настала је 
17.01.2019.године по Решењу о трошковима Посл.бр.226-

И.И-620/2018 од 16.01.2019.године. 
Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Предлогом Финансијског плана Месне 
заједнице Бучје за 2019.годину, а самим тим ни Одлуком 
о буџету града Бора за 2019.годину, без предлога 
Одељења за финансије Градске управе Бор користити 
средства текуће буџетске резерве у износу од 33.286 

динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401-148/2019-II 

У Бору,  13.03.2019. године 

                                      

                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                    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, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
града Бора  за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 240.515 

динара, Месној заједници „Оштрељ“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
4 – Месне заједнице, Подглава 4.19.-Месна заједница 
Оштрељ, Програм - 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе,  Програмска активност 0602-0002- 

Функционисање месних заједница, функција 160 - Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, на 
позицију 267 и економску класификацију 425 – Текуће 
поправке и одржавање. 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Месне заједнице 

Оштрељ, потребно је обезбедити средства за текуће 
одржавање просторија месне заједница.  

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана  у довољном обиму Предлогом Финансијског 
плана Месне заједнице Бучје за 2019.годину, а самим тим 
ни Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, без 
предлога Одељења за финансије Градске управе Бор 
користити средства текуће буџетске резерве у износу од 
240.515 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 207/2019-II 

У Бору,  14.03.2019. године 

 

                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                    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, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
града Бора  за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 25.000 

динара, Градској управи града Бора  за Економско-

трговинску школу. 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.1.- Градска управа града Борa, Програм 10- Средње 
образовање и васпитање, Програмска класификација - 

2003-0001- Функционисање средњих школа,  функција 
920 - Средње образовање,  на позицију 156 и економску  

класификацију 4631-Текући трансфери осталим нивоима 
власти (за Економско-трговинску економска 
класификација 426). 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Економско-

трговинске школе, потребно је обезбедити  средства за 
помоћ у организацији Републичког такмичења из области 
туризма (кетеринг за учеснике). 

Обзиром да средства за ову намену нису 
планирана Предлогом финансијског плана Градске 
управе Бор за 2019.годину, а самим тим ни Одлуком о 
буџету града Бора за 2019.годину, без предлога Одељења 
за финансије Градске управе града Бора, користити 
средства текуће буџетске резерве у износу од 25.000 

динара. 
 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 218/2019-II 

У Бору,  14.03.2019. године 

                                      

                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

                    Александар Миликић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

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, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 27. Одлуке о буџету 
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  градоначелник града Бора доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
града Бора  за 2019.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 18/2018),  у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација-

0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - 

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа 
резерва”, одобравају се средства у износу од 100.548 

динара, Градској управи града Бора. 
2.Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава 
5.1.- Градска управа града Бора, Програма 7 – 

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
Програмска класификација - 0701-0002 – Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – 

Друмски саобраћај, на позицију  121 и  економску  

класификацију  425 – Текуће поправке и одржавање. 
 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије Градске управе Бор. 

4.Решење доставити: Градској управи Бор, 

Одељењу за финансије Градске управе и архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Градске управе 

Бор, потребно је обезбедити средства за одржавање 
путних прелаза за период од 01.06.2018.-
31.12.2018.године (рачуна број 184988/2019 -

Инфраструктура железница Србије А.Д. Београд). 
Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Предлогом Финансијског плана Градске 
управе  Бор за 2019.годину, а самим тим ни  Одлуком о 
буџету града Бора за 2019.годину, без предлога Одељења 
за финансије Градске управе града Бора,  користити 
средства текуће буџетске резерве у износу од 100.548 

динара. 
 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 221/2019-II 

У Бору,  15.03.2019. године 

                                      

                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

     Александар Миликић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Град 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 
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ШТАМПА: Служба за скупштинске послове 
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