
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   III БРОЈ:  55 
23. НОВЕМБАР  

2020. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 

  1 

На основу члана 58. Статута града Бора 

(''Службени лист града Бора'', бр.3/19) 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  

граду Бору 

 

I 

У Решењу о образовању Комисије за оцену 

програма у области спорта којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у граду 

Бору (''Службени лист општине Бор'', бр.11/18 и 24/18 и 

''Службени лист града Бора'', бр.8/19)  у тачки  I  став 1. 

подтачке 2. и 4. мењају се и гласе:  

''2. Данијел Алексић, члан Градског већа града 

Бора задужен за ванредне ситуације – заменик 

председника;''  

4. Марко Николић, дипломирани професор 

спорта и физичког васпитања  – члан;''  

 

II 

Тачка II мења се и гласи: 

''II 

Задаци Комисије утврђени су Одлуком о 

задовољавању потреба и интереса грађана у области 

спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'', 

бр.22/17) и правилницима из области спорта које доноси 

Градско веће града Бора.'' 

 

III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 66-53/2020-II-01 

У Бору, 17. новембра 2020.године.  

 

Г Р А Д    Б О Р 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

               Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. 

тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Србије”, број 87/2018), члана 9a-г Уредбе о 

мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID–19 (“Сл. гласник РС”. бр. 66/20, 93/20, 94/20, 

100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20,  126/20 и 141/20) и 

Одлуке градоначелника Града Бора број 217-162/2020-II-

01 од 22.10.2020. године, Градски штаб за ванредне 

ситуације града Бора, на 34. седници одржаној 

23.11.2020. године, донео је 

 

Н А Р Е Д Б У  

 

I 

Oграничава се радно време ресторана, кафића, 

барова, клубова, кладионица и тржних центара, тако да 

ти објекти неће радити од 18.00 часова до 05.00 часова 

наредног дана и налаже се прилагођавање рада 

угоститељских објеката тако да за једним столом не могу 

седети више од 2 лица, изузев ако су у питању родитељи 

и малолетна лица или лица која живе у заједничком 

домаћинству уз обавезни размак од 2 метра између 

столова. 

II 

 Контролу спровођења ове наредбе вршиће 

Градска управа града Бора – Одељење за инспекцијске 

послове у сарадњи са републичким органима. 

  

III 

 Ступањем на снагу ове наредбе ставља се ван 

снаге став I тачка 3. Наредбе број 217-168/2020-I-01 од 

09.11.2020. године. 

 

IV 

 Наредба ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 217-170/2020-I-01 

У Бору, 23.11.2020. године           

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

                                                        

                   КОМАНДАНТ,         

Александар  Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 84/18) и члана 9а до 9г 

Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 66/20, 

93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20 

и 142/20) и на основу Одлуке градоначелника града Бора 

број: 217-162/2020-II/01 од 22.10.2020. године, Градски 

штаб за ванредне ситуације града Бора, je на седници 

одржаној 23.11.2020. године, донео 

 

ЗАКЉУЧАК 

о организацији рада установа, јавних предузећа и 

других правних лица чији је оснивач град Бор 

 

I 

 Почев од 24.11.2020. године до 04.12.2020. 

године у установама, јавним предузећима и другим 

правним лицима чији је оснивач град Бор, као и у 

органима града Бора, организовати рад на следећи начин: 

 -омогућити рад од куће свим запосленима код 

којих то радни процес допушта и којим радом се не 

угрожава функционисање и обављање надлежности 

напред наведених правних лица; 

 -уколико би радом од куће било отежано 

функционисање и обављање надлежности напред 

наведених правних лица, извршити прерасподелу радног 

времена (сменски рад, наизменични рад по данима и сл.) 

на тај начин што у радном простору/канцеларијама 

послодавца не сме боравити истовремено више од два 

запослена. 

 -забрањује се окупљање више од два запослена 

код послодавца у заједничким просторијама, односно ван 

радног простора/канцеларија, као и одлазак запослених у 

радне просторе/канцеларије других запослених без 

прописане заштитне опреме, а све ради спречавања 

ширења заразне болести COVID-19. 

-лифт у пословном простору установа, јавних 

предузећа и других правних лица чији је оснивач град 

Бор, као и у Градској управи, могу користити 

истовремено највише две одрасле особе.  

 

 II 

 Закључак ступа на снагу даном доношења , а 

објавиће се у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 217-174/2020-I-01  

У Бору, 23.11.2020.године                               

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

                                                        

    КОМАНДАНТ, 

               Александар  Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. 

тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Србије”, број 87/2018), члана 9a-г Уредбе о 

мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID–19 (“Службени гласник РС”. бр. 66/20, 93/20, 

94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20,  126/20 и 

141/20) и Одлуке градоначелника Града Бора број 217-

162/2020-II-01 од 22.10.2020. године, Градски штаб за 

ванредне ситуације града Бора, на 34. седници одржаној 

23.11.2020. године, донео је 

 

 

П Р Е П О Р У К У 

 

I 

Препоручује се директорима средњих школа да 

почев од 24.11.2020. године, због погоршане 

епидемиолошке ситуације, наставу организују онлајн до 

04.12.2020. године. 

 

II 

 Препоруку објавити у „Службеном листу града 

Бора“. 

 

Број: 217-171/2020-I-01 

У Бору, 23.11.2020. године 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

                                                        

    КОМАНДАНТ, 

               Александар  Миликић, с.р.         
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На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. 

тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Србије”, број 87/2018), члана 9a-г Уредбе о 

мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID–19 (“Сл. гласник РС”. бр. 66/20, 93/20, 94/20, 

100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20,  126/20 и 141/20) и 

Одлуке градоначелника Града Бора број 217-162/2020-II-

01 од 22.10.2020. године, Градски штаб за ванредне 

ситуације града Бора, на 34. седници одржаној 

23.11.2020. године, донео је 

 

П Р Е П О Р У К У 

  

I 

Препоручује се директорима основних школа да 

почев од 24.11.2020. године, због погоршане 

епидемиолошке ситуације, за ученике виших разреда (V-

VIII) наставу организују онлајн до 04.12.2020. године, a 

да се за ученике нижих разреда (I-IV) настава одвија као 

и до сада, уз примену свих мера заштите и уз 

континуирано праћење епидемиолошке ситуације. 

Уколико се у било ком одељењу погорша 

епидемиолошка ситуација (појава заражених ученика или 

наставног особља), за то одељење организовати онлајн 

наставу. 

II 

 Препоруку објавити у „Службеном листу града 

Бора“. 

Број: 217-172/2020-I-01 

У Бору, 23.11.2020. године           

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

                                                        

    КОМАНДАНТ, 

               Александар  Миликић, с.р. 
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На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. 

тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Србије”, број 87/2018), члана 9a-г Уредбе о 

мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID–19 (“Службени гласник РС”. бр. 66/20, 93/20, 

94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20,  126/20 и 

141/20) и Одлуке градоначелника Града Бора број 217-

162/2020-II-01 од 22.10.2020. године, Градски штаб за 

ванредне ситуације града Бора, на 34. седници одржаној 

23.11.2020. године, донео је 

 

 

П Р Е П О Р У К У 

 

I 

Препоручује се послодавцима да, уколико 

услови рада то омогућавају,  организују рад запослених, 

односно дела запослених, од куће. 

 

II 

 Препоруку објавити у „Службеном листу града 

Бора“. 

 

Број: 217-173/2020-I-01 

У Бору, 23.11.2020. године     

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БОРА 

                                                        

    КОМАНДАНТ, 

               Александар  Миликић, с.р. 
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На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о 

Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник 

РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС, 67/13 – УС, 112/13 – 

аутентично тумачење и 8/15 – УС), у поступку за 

одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији за 

борбу против корупције против Владана Нововића из 

Бора, 6. октобра 2017. године, 

 

Директор Агенције за борбу против корупције 

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

I Утврђује се да је Владан Нововић поступио 

супротно одредби члана 28. став 4. Закона о Агенцији за 

борбу против корупције, на тај начин што је, без 

сагласности Агенције за борбу против корупције, у 

периоду од 9. априла 2014. године до 19. априла 2016. 

године, истовремено вршио јавне функције директора ЈП 

„Штампа, радио и филм” Бор и одборника Скупштине 

општине Бор. 

 

II Утврђује се да је Владан Нововић, одборник 

Скупштине општине Бор, поступио супротно одредбама 

члана 27. ст. 2. и 3. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији 

за борбу против корупције, на тај начин што је, у 

својству директора „Штампа, радио и филм” д.о.о. Бор, 

са начелником Општинске управе општине Бор закључио 

Уговоре о јавним набавкама услуга број 404-196/2016-II-

01 од 17. маја 2016. године, број 404-199/2016-III/01 од 

20. маја 2016. године, број 404-410/2016-III-01 од 14. 

децембра 2016. године и број 404-158/2017-III-01 од 10. 

марта 2017. године, и на тај начин што је, у својству 

директора „Штампа, радио и филм” д.о.о. Бор, са 

председником општине Бор закључио Уговоре број 404-

322/2016-II-01 од 29. септембра 2016. године и број 404-

255/2017-II-01 од 6. априла 2017. године, а да о сукобу 

интереса који је имао у наведеним ситуацијама није 

писмено обавестио Агенцију за борбу против корупције, 

па му се, на основу одредбе члана 51. став 2. Закона о 

Агенцији за борбу против корупције, изриче 

 

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О 

ПОВРЕДИ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

КОРУПЦИЈЕ. 

 

III Изрека и сажето образложење овог решења 

биће објављени у „Службеном гласнику Републике 

Србије” и у „Службеном листу општине Бор”. 

 

IV Трошкове објављивања овог решења сносиће 

Владан Нововић. 

Образложење 

Против Владана Нововића, одборника 

Скупштине општине Бор (у даљем тексту: Скупштина), 

на основу пријаве, покренут је поступак за одлучивање о 

постојању повреде одредаба чл. 28, 27. и члана 32. став 1. 

Закона о Агенцији за борбу против корупције (у даљем 

тексту: Закон о Агенцији), због тога што је, без 

сагласности Агенције за борбу против корупције (у 

даљем тексту: Агенција) у периоду истовремено вршио 

јавне функције директора ЈП „Штампа, радио и филм” 

Бор (у даљем тексту: Јавно предузеће) и одборника 

Скупштине, због тога што је његова супруга именована 

за главног и одговорног уредника Радио телевизије Бор, 

и због тога што је у својству директора привредног 

друштва „Штампа, радио и филм” д.о.о. Бор закључио 

уговоре о пословној сарадњи са председником општине 

Бор и начелником Општинске управе општине Бор, а да о 

сукобу интереса који је имао у наведеним ситуацијама 

није обавестио Агенцију за борбу против корупције (у 

даљем тексту: Агенција). 

Одредбама члана 28. ст. 1, 2. и 4. Закона о 

Агенцији прописано је да функционер може да врши 

само једну јавну функцију, осим ако је законом и другим 

прописом обавезан да врши више јавних функција, да, 

изузетно, функционер може да врши другу јавну 

функцију, на основу сагласности Агенције и да је 

функционер који је изабран, постављен или именован на 

другу јавну функцију и који намерава да више функција 

врши истовремено, дужан да у року од три дана од дана 

избора, постављења или именовања затражи сагласност 

Агенције. 

Провером службене евиденције Агенције 

утврђено је да Владан Нововић од Агенције није тражио 

сагласност за истовремено вршење јавних функција 

директора Јавног предузећа и одборника Скупштине, на 

који начин је повредио одредбу члана 28. став 4. Закона о 

Агенцији. 

У смислу члана 2. Закона о Агенцији, повезано 

лице је, поред осталих, свако правно лице које се може 

оправдано сматрати интересно повезаним са 

функционером, приватни интерес је било каква корист 

или погодност за функционера или повезано лице, а 

сукоб интереса је ситуација у којој функционер има 

приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа 

као да утиче на поступање функционера у вршењу јавне 

функције односно службене дужности, на начин који 

угрожава јавни интерес. 

Имајући у виду наведену законску одредбу, 

Друштво у односу на Владана Нововића има својство 

повезаног лица. 

Скупштина општине је, у складу са одредбама 

члана 28. ст. 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 и 101/16 – др. 

закон) највиши орган општине који врши основне 

функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и 

статутом, који чине одборници, и који, у складу са 

одредбама члана 32. тач. 2. и 12. истог закона, доноси 

буџет и завршни рачун општине, бира и разрешава 

председника општине. 
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Председник општине, сагласно одредбама члана 

44. став 1. тач. 1, 2. и 3. Закона о локалној самоуправи, 

поред осталог, представља и заступа општину, предлаже 

начин решавања питања о којима одлучује скупштина, 

наредбодавац је за извршење буџета. У складу са 

одредбама члана 45. став 4. и члана 46. став 1. тач. 1. и 2. 

истог закона, председник општине је и председник 

општинског већа које предлаже статут, буџет и друге 

одлуке и акте које доноси скупштина, непосредно 

извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

скупштине општине.  

Одредбама члана 54. став 1. и члана 57. 

наведеног закона прописано је, поред осталог, да 

општинском управом, као јединственим органом, 

руководи начелник, који за свој рад и рад управе 

одговара скупштини општине и општинском већу у 

складу са статутом општине и актом о организацији 

општинске управе.  

Из наведеног несумњиво произлази да између 

скупштине општине и председника општине, као и 

између скупштине општине и општинске управе, у истој 

јединици локалне самоуправе постоји однос зависности, 

због чега се председник општине Бор и начелник 

Општинске управе општине Бор оправдано сматрају 

интересно повезаним лицима са Владаном Нововићем 

као одборником Скупштине. 

Одредбама члана 27. ст. 2. и 3. Закона о 

Агенцији прописано је да је функционер дужан да ствара 

и одржава поверење грађана у савесно и одговорно 

вршење јавне функције и да избегава стварање односа 

зависности према лицу које би могло да утиче на његову 

непристрасност у вршењу јавне функције. 

Према одредби члана 32. став 1. наведеног 

закона функционер је дужан да, приликом ступања на 

дужност и током вршења јавне функције, у року од осам 

дана писмено обавести непосредно претпостављеног и 

Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса или о 

сукобу интереса који он или са њим повезано лице има. 

На основу наведеног, несумњиво је утврђено да је 

именовани довео себе у сукоб интереса када је током 

вршења јавне функције одборника Скупштине, у својству 

директора Друштва, са председником општине Бор и са 

начелником Општинске управе општине Бор закључио 

наведене уговоре. 

На тај начин је именовани угрозио поверење 

грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, и 

истовремено довео себе у однос зависности, што је 

супротно одредбама члана 27. ст. 2. и 3. Закона о 

Агенцији. 

Именовани је био дужан да о сукобу интереса 

који је у конкретним ситуацијама имао писмено обавести 

Агенцију, што није учинио, а што је утврђено провером 

службене евиденције Агенције. На тај начин је повредио 

одредбу члана 32. став 1. Закона о Агенцији. 

Приликом одлучивања о врсти мере коју треба 

изрећи Владану Нововићу узета је у обзир чињеница да 

именовани врши јавну функцију одборника Скупштине, 

на коју је непосредно изабран, као и да се последице 

поступања супротно одредбама Закона о Агенцији не 

могу отклонити, због чега је закључено да је мера јавног 

објављивања одлуке о повреди закона једина 

одговарајућа мера у конкретном случају, па је одлучено 

као у ст. I и II диспозитива овог решења применом 

одредаба члана 51. став 2. Закона о Агенцији и члана 192. 

став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 

лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС”, 

број 30/10) у вези са чланом 213. став 1. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) 

и члана 3. став 4. Закона о Агенцији. 

 

Одлуке као у ст. III и IV диспозитива овог 

решења донете су применом одредаба члана 54. Закона о 

Агенцији. 

 

Број 014-07-00-0330/16-11 

                              Директор, 

          Мајда Кршикапа, с.р. 

                    Директор,  

             Драган Сикимић, с.р.  
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