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На основу члана 63. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број: 54/2009, 73/2010 ,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', број:
7/2008), Скупштина општине Бор на седници одржаној
дана 04.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Бор за 2012. годину
(''Службени лист општине Бор'', број: 13/2011, 4/2012,
8/2012 и 11/2012), у члану 1, став 1, алинеја 1 износ од
«1.637.788.482» замењује се износом од «1.689.488.482».
У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од
«1.809.400.482» замењује се износом од «1.861.100.482».
У истом члану, став 1, алинеја 7 износ од
«470.186.586» замењује се износом од «526.317.869».
Члан 2.
У члану 3 износ од «1.637.788» замењује се
износом од «1.689.388».
Члан 3.
У члану 4 износ од «4.466.283» замењује се
износом од «3.269.643», износ 0,27 % прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине замењује се са 0,19 %,
а износ 1,4%
прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине од почетка године се не мења.
Члан 4.
У члану 5 износ од «11.590.000» замењује се
износом од «5.590.000».
Члан 5.
У члану 6, у табели рачун прихода и примања,
расхода и издатака буџета општине врше се следеће
измене:
- за опис «I Укупнa примања» износ у колони 3
«1.637.788.482» замењује се износом од «1.689.488.482»,
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи»
износ у колони 3 «1.637.788.482» замењује се износом од
«1.689.388.482»,
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи»
износ у колони 3 од «1.193.419.086» замењује се износом
«1.244.919.086»,
- за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на
доходак,добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од
«994.521.086» замењује се износом «1.033.021.086»,
- за економску класификацију 712+713+716+719 – «1.3.
Остали порески приходи» износ у колони 3 од
«137.406.000» замењује се износом «150.406.000»,
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- за економску класификацију 733 – «3. Трансфери»
износ у колони 3 од «309.979.396» замењује се износом
«310.079.396»,
- за економску класификацију 8 – «Капитални приходипримања од продаје нефинансијке имовине» износ у
колони 3 од «0» замењује се износом «100.000»,
- за опис «II Укупни издаци» износ у колони 3
«1.809.400.482» замењује се износом од «1.861.100.482»,
- за економску класификацију 4 – «Текући расходи»
износ у колони 3 од «1.575.488.030» замењује се износом
«1.582.267.930»,
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за
запослене» износ у колони 3 од «413.170.755» замењује
се износом «417.019.308»,
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга
и роба» износ у колони 3 од «398.493.932» замењује се
износом «410.211.932»,
- за економску класификацију 44 – «3. Отплата камата»
износ у колони 3 од «10.290.000» замењује се износом
«4.290.000»,
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ
у колони 3 од «434.939.218» замењује се износом
«439.171.218»,
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци за
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «20.168.907»
замењује се износом «14.898.654»,
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали
расходи» износ у колони 3 од «92.157.665» замењује се
износом «89.712.625»,
- за економску класификацију 46 – «7. Трансфери
осталом нивоу власти» износ у колони 3 од
«206.267.553» замењује се износом «206.964.193»,
-за економску класификацију 5 – «Капитални расходи»
износ у колони 3 од «233.912.453» замењује се износом
«278.832.553».
Члан 6.
У члану 7, у табели примања буџета општине
Бор за 2012. годину врше се следеће измене:
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3
од «1.363.158.482» замењује се износом «1.401.758.482»,
- за економску класификацију 711100 – «Порез на
доходак грађана» износ у колони 3 од «984.491.086»
замењује се износом «1.022.991.086»,
- за економску класификацију 711110 – «Порез на
зараде» износ у колони 3 од «900.467.086» замењује се
износом «930.467.086»,
- за економску класификацију 711111 – «Порез на
зараде» износ у колони 3 од «900.467.086» замењује се
износом «930.467.086»,
- за економску класификацију 711140 – «Порез на приход
од имовине» износ у колони 3 од «8.500.000» замењује се
износом «11.000.000»,
- за економску класификацију 711143 – «Порез на
приходе од непокретности» износ у колони 3 од
«7.600.000» замењује се износом «10.100.000»,
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- за економску класификацију 711190 – «Порез на друге
приходе» износ у колони 3 од «60.300.000» замењује се
износом «66.300.000»,
- за економску класификацију 711191 – «Порез на остале
приходе» износ у колони 3 од «60.000.000» замењује се
износом «66.000.000»,
- за економску класификацију 733150 – «Текући
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општина» износ у колони 3 од «309.178.396» замењује се
износом «309.278.396»,
- за економску класификацију 733154 – «Текући
наменски трансфери» износ у колони 3 од «5.300.000»
замењује се износом «5.400.000»,
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од
«274.630.000» замењује се износом «287.630.000»,
- за економску класификацију 713120 – «Порез на
имовину» износ у колони 3 од «64.500.000» замењује се
износом «69.500.000»,
- за економску класификацију 713121 – «Порез на
имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од физичких
лица» износ у колони 3 од «14.500.000» замењује се
износом «19.500.000»,
- за економску класификацију 716110 – «Комунална
такса на фирму» износ у колони 3 од «45.050.000»
замењује се износом «53.050.000»,
- за економску класификацију 716111 – «Комунална
такса за истицање фирме на пословном простору» износ
у колони 3 од «45.000.000» замењује се износом
«53.000.000»,
после
економске
класификације
772114
–
«Меморандумске ставке за рефундацију расхода» додаје
се нове економске класификације:
- економска класификација 841150 – «Примања од
продаје земљишта у корист нивоа општине» са износом у
колони 3 од «100.000».
- економска класификација 841151 – «Примања од
продаје земљишта у корист нивоа општине» са износом у
колони 3 од «100.000».
- за опис «Укупно приходи и примања (7+8+9)» износ у
колони 3 од «1.687.459.482» замењује се износом
«1.739.159.482».
- за опис «Укупно пренета средства, приходи и
примања(7+8+9+3)» износ у колони 3 од «1.810.700.482»
замењује се износом «1.862.400.482».
- за опис «Приходи и примања индиректних и осталих
корисника буџета из осталих извора» износ у колони 3 од
«470.186.586» замењује се износом «526.317.869».
- за опис «УКУПНО: (3+7+8+9+средства индиректних и
осталих корисника)» износ у колони 3 од «2.280.887.068»
замењује се износом «2.388.718.351».
Члан 7.
У члану 8, у табели издаци буџета врше се
следеће измене:
- за економску класификацију 410 – «Издаци за
запослене» износ у колони 3 од «413.170.755» замењује
се износом «417.019.308», износ у колони 4 од
«6.412.280» замењује се износом «7.997.114» и у колони
5 износ од «419.583.035» замењује се износом
«425.016.422»,
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и
додаци за запослене» износ у колони 3 од «328.918.170»
замењује се износом «333.283.170», износ у колони 4 од
«710.885» замењује се износом «739.885» и у колони 5
износ од «329.629.055» замењује се износом
«334.023.055»,
- за економску класификацију 412 – «Социјални
доприноси (на терет послодавца)» износ у колони 3 од
«59.369.803» замењује се износом «60.235.803», износ у
колони 4 од «137.190» замењује се износом «143.024» и у
колони 5 износ од «59.506.993» замењује се износом
«60.378.827»,
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- за економску класификацију 413 – «Накнаде у натури
(превоз радника)» износ у колони 4 од «1.000» замењује
се износом «51.000» и у колони 5 износ од «173.050»
замењује се износом «223.050»,
- за економску класификацију 414 – «Социјална давања
запосленима-отпремнине и помоћи» износ у колони 3 од
«8.429.392» замењује се износом «7.429.392», износ у
колони 4 од «5.486.205» замењује се износом «6.986.205»
и у колони 5 износ од «13.915.597» замењује се износом
«14.415.597»,
- за економску класификацију 416 – «Награде и други
посебни расходи» износ у колони 3 од «5.703.712»
замењује се износом «5.321.265» и износ у колони 5 од
«5.703.712» замењује се износом «5.321.265»,
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и
услуга» износ у колони 3 од «398.493.932» замењује се
износом «410.211.932», износ у колони 4 од
«132.506.271» замењује се износом «134.411.437» и у
колони 5 износ од «531.000.203» замењује се износом
«544.623.369»,
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови»
износ у колони 3 од «129.113.382» замењује се износом
«133.117.082», износ у колони 4 од «14.377.151»
замењује се износом «13.695.317» и у колони 5 износ од
«143.490.533» замењује се износом «146.812.399»,
- за економску класификацију 4211 – «Услуге платног
промета» износ у колони 3 и у колони 5 од «2.790.000»
замењује се износом «2.990.000»,
- за економску класификацију 422 – «Трошкови за
пословна путовања» износ у колони 4 од «925.000»
замењује се износом «959.000» и износ у колони 5 од
«4.238.000» замењује се износом «4.272.000»,
- за економску класификацију 423 – «Опште услуге по
уговору» износ у колони 3 од «37.065.135» замењује се
износом «37.810.289», износ у колони 4 од «14.207.051»
замењује се износом «15.627.051» и у колони 5 износ од
«51.272.186» замењује се износом «53.437.340»,
- за економску класификацију 4239 – «Услуге по
повереним комуналним пословима» износ у колони 3 и у
колони 5
од «103.430.000» замењује се износом
«104.430.000»,
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване
услуге» износ у колони 3 од «22.328.431» замењује се
износом «24.158.431», износ у колони 4 од «4.240.790»
замењује се износом «4.463.790» и у колони 5 износ од
«26.569.221» замењује се износом «28.622.221»,
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и
одржавање» износ у колони 3 од «83.338.624» замењује
се износом «87.198.624», износ у колони 4 од
«64.534.551» замењује се износом «65.384.551» и у
колони 5 износ од «147.873.175» замењује се износом
«152.583.175»,
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ
у колони 3 од «17.115.360» замењује се износом
«17.194.506», износ у колони 4 од «34.221.728» замењује
се износом «34.281.728» и у колони 5 износ од
«51.337.088» замењује се износом «51.476.234»,
- за економску класификацију 440 – «Отплата камата»
износ у колони 3 и у колони 5 од «10.290.000» замењује
се износом «4.290.000»,
- за економску класификацију 441 – «Отплата домаћих
камата» износ у колони 3 и у колони 5 од «9.400.000»
замењује се износом «3.400.000»,
- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ
у колони 3 и у колони 5 од «434.939.218» замењује се
износом «439.171.218»,
- за економску класификацију 4511 – «Текуће субвенције
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и
у колони 5 од «266.679.218» замењује се износом
«273.910.218»,
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- за економску класификацију 454 – «Субвенције
приватним предузећима» износ у колони 3 и у колони 5
од «148.360.000» замењује се износом «145.361.000»,
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим
нивоима власти и орг.социј.осигурања» износ у колони 3
од «206.267.553» замењује се износом «206.964.193»,
износ у колони 4 од «6.592.740» замењује се износом
«33.592.740» и износ у колони 5 од «212.860.293»
замењује се износом «240.556.933»,
- за економску класификацију 4631 – «Трансфери
осталим нивоима власти- школе, МЗ, соц.заштита» износ
у колони 3 од «201.826.476» замењује се износом
«202.523.116» и износ у колони 5 од «208.419.216»
замењује се износом «209.115.856»,
- отвара се нова економска класификација 4632 –
«Капитални трансфери» са износом у колони 4 и колони
5 од «27.000.000»,
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита
из буџета» износ у колони 3 од «20.168.907» замењује се
износом «14.798.654», износ у колони 4 од «7.760.000»
замењује се износом «8.360.000» и износ у колони 5 од
«27.928.907» замењује се износом «23.158.654»,
- за економску класификацију 4729 – «Накнаде за
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «15.021.283»
замењује се износом «9.651.030», износ у колони 4 од
«7.760.000» замењује се износом «8.360.000» и износ у
колони 5 од «22.781.283» замењује се износом
«18.011.030»,
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци»
износ у колони 3 од «86.053.594» замењује се износом
«84.853.594», износ у колони 4 од «8.446.000» замењује
се износом «8.506.000» и у колони 5 износ од
«94.499.594» замењује се износом «93.359.594»,
- за економску класификацију 481 – «Дотације
непрофитним организ.» износ у колони 3 од «38.899.641»
замењује се износом «38.549.641» и износ у колони 5 од
«44.519.641» замењује се износом «44.169.641»,
- за економску класификацију 482 – «Порези, обавезне
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом»
износ у колони 3 од «1.091.206» замењује се износом
«1.141.206», износ у колони 4 од «1.895.000» замењује се
износом «1.905.000» и износ у колони 5 од «2.986.206»
замењује се износом «3.046.206»,
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и
пенали по решењима судова и суд. тела» износ у колони
3 од «43.811.747» замењује се износом «42.911.747»,
износ у колони 4 од «911.000» замењује се износом
«961.000» и износ у колони 5 од «44.722.747» замењује
се износом «43.872.747»,
- за економску класификацију 510 – «Основна средства»
износ у колони 3 од «231.711.453» замењује се износом
«276.631.553», износ у колони 4 од «299.142.295»
замењује се износом «322.623.578» и износ у колони 5
од «530.853.748» замењује се износом «599.255.131»,
- за економску класификацију 511 – «Издаци за
нефинансијску имовину-зграде и грађевински објекти»
износ у колони 3 од «15.500.000» замењује се износом
«19.400.000», износ у колони 4 од «187.101.000»
замењује се износом «210.582.2830» и износ у колони 5
од «202.601.000» замењује се износом «229.982.283»,
- за економску класификацију 5113 – «Капитално
одржавање зграда и објеката» износ у колони 3 од
«142.280.482» замењује се износом «172.545.482» и износ
у колони 5 од «240.033.482» замењује се износом
«270.298.482»,
- за економску класификацију 5114 – «Израда пројеката и
просторног и урбанистичких планова» износ у колони 3
од «38.507.000» замењује се износом «47.402.000», износ
у колони 4 од «4.620.000» замењује се износом
«5.120.000» и износ у колони 5 од «43.127.000» замењује
се износом «52.522.000»,
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- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема»
износ у колони 3 од «33.048.971» замењује се износом
«35.064.191» и износ у колони 5 од «42.377.266»
замењује се износом «44.392.486»,
- за економску класификацију 513 – «Остале некретнине
и опрема» износ у колони 3 и у колони 5 од «500.000»
замењује се износом од «300.000»,
- за економску класификацију 515 – «Остала основна
средства» износ у колони 3 од «1.875.000» замењује се
износом «1.919.880» и износ у колони 5 од «2.215.000»
замењује се износом «2.259.880»,
- за економску класификацију 520 – «Залихе» износ у
колони 4 и износ у колони 5 од «8.401.000» замењује се
износом «8.901.000»,
- за економску класификацију 523 – «Робе залихе за даљу
продају» износ у колони 3 и у колони 5 од «8.401.000»
замењује се износом од «8.901.000»,
- за економску класификацију 499000 – «Средства
резерви» износ у колони 3 и износ у колони 5 од
«6.104.071» замењује се износом «4.959.031»,
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.637.788» замењује се
износом «1.689.388»,
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «4.466.283» замењује се
износом «3.269.643»,
- за економску класификацију 431 – «Употреба основних
средстава-амортизација» износ у колони 4 и у колони 5
од «926.000» замењује се износом «1.426.000»,
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од
«1.810.700.482» замењује се износом «1.862.400.482»,
износ у колони 4 од «470.186.586» замењује се износом
«526.317.869» и износ у колони 5 од «2.280.887.068»
замењује се износом «2.388.718.351».
Члан 8.
У члану 9, у ставу 1 износ од «1.810.700.482»
замењује се износом од «1.862.400.482» за средства
буџета и износ од «470.186.586» замењује се износом од
«526.317.869» за средства од изворних активности
буџетских корисника.
У истом ставу, у табели, у Разделу 1 –
«Скупштина општине Бор, Председник општине и
општинско веће»
- за финкцију 110 – «Извршни и законодавни органи,
фискални и спољни послови» врше се следеће измене:
- на позицији број 5 и економској класификацији 416 –
«Награде и остали пос.расходинакнаде одборника и
чланова комисије» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.750.000» замењује се износом «1.250.000»,
- на позицији број 7 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови (КЗМ-120.000)» износ у колони 6 и
колони 8 од «1.750.000» замењује се износом
«1.250.000»,
- на позицији број 10 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге (КЗМ-40.000)» износ у колони
6 и колони 8 од «1.740.000» замењује се износом
«1.440.000»,
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110
– «Стална резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.637.788» замењује се износом «1.689.388»,
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120
– «Текућа резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«4.466.283» замењује се износом «3.269.643»,
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од
«93.417.904» замењује се износом «91.472.864».
- за финкцију
490 – «Економски послови
некласификовани на другом месту» врше се следеће
измене:
- на позицији број 23 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним предузећима» износ у колони 6 и

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

колони 8 од «132.000.000» замењује се износом
«140.000.000», и у томе:
- текуће субвенције износ од «120.000.000» замењује се
износом «128.000.000»,
- на позицији број 27 и економској класификацији 513 –
«Набавка остале опреме» износ у колони 6 и колони 8 од
«500.000» замењује се износом «300.000»,
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од
«288.460.000» замењује се износом «296.260.000».
- за финкцију
360 – «Јавни ред и безбедност
некласификовани на другом месту» врше се следеће
измене:
- на позицији број 28 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и износ у
колони 8 од «1.000.000» замењује се износом «720.000»,
- на позицији број 29 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и
износ у колони 8 од «500.000» замењује се износом
«100.000»,
- на позицији број 30 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема-саобраћај» износ у колони 6 и износ
у колони 8 од «6.951.000» замењује се износом
«7.631.000».
- за финкцију 700 – «Здравство» врше се следеће измене:
- на позицији број 31 и економској класификацији 463 –
«Трансфери осталим нивоима власти-апотека» износ у
колони 6 и износ у колони 8 од «500.000» замењује се
износом «100.000»,
- укупан износ за функцију 700 у колони 6 и колони 8 од
«500.000» замењује се износом «100.000».
- за финкцију 912 – «основно образовање» врше се
следеће измене:
- на позицији број 32 и економској класификацији 423 –
«Услуге превоза ученика основних школа ван територије
општине и смештај у специјалне школе са интернатом»
износ у колони 6 и износ у колони 8 од «2.000.000»
замењује се износом «1.500.000»,
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од
«2.000.000» замењује се износом «1.500.000».
- за функцију 170 – «Трансакције везане за задуживање»
врше се следеће измене:
- на позицији број 34 и економској класификацији 441 –
«Отплата домаћих камата» износ у колони 6 и колони 8
од «3.400.000» замењује се износом «2.400.000»,
- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од
«5.000.000» замењује се износом «4.000.000».
У оквиру главе 1.2.– ЈКП 3. октобар-поверени послови, за
функцију 620-«Развој заједнице врши се следећа измена:
- на позицији број 39 и економској класификацији 4239 –
«Услуге зимског одржавања улица и тротуара, пешачких
стаза и паркинг простора, зимског и летњег одржавања
локалних и некат. путева и осталих комуналних објеката
–декорација града» износ у колони 6 и колони 8 од
«26.000.000» замењује се износом «29.000.000»,
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од
«95.380.000» замењује се износом «98.380.000».
- укупано за главу 1.2. износ у колони 6 и колони 8 од
«95.380.000» замењује се износом «98.380.000».
У оквиру главе 1.3.– ЈКП Водовод-поверени послови, за
функцију 620-«Развој заједнице врши се следећа измена:
- на позицији број 42-1 и економској класификацији
4239– «Услуге одржавања јавне расвете» износ у колони
6 и колони 8 од «8.050.000» замењује се износом
«6.050.000»,
- укупано износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8
од «8.050.000» замењује се износом «6.050.000».
- укупано за главу 1.3. износ у колони 6 и колони 8 од
«8.050.000» замењује се износом «6.050.000».
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 износ од
«503.558.904» замењује се износом «508.513.864».
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- извори финансирања за раздео 1 у колони 6 и колони 8
износ од «503.558.904» замењује се износом
«508.513.864».
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«497.575.904» замењује се износом «502.530.864».
У Разделу 3 – «Општинска управа Бор», за
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће
измене:
- на позицији број 58 и економској класификацији 414 –
«Отпремнине и друга социјална давања запосленима»
износ у колони 6 и колони 8 од «5.380.256» замењује се
износом «4.380.256»,
- на позицији број 61 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«12.995.500» замењује се износом «11.995.500»,
- на позицији број 62 и економској класификацији 4211 –
«Услуге платног промета» износ у колони 6 и колони 8
од «2.790.000» замењује се износом «2.990.000»,
- на позицији број 72 и економској класификацији 5113 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у
колони 6 и колони 8 од «5.035.000» замењује се износом
«50.000»,
- на позицији број 74 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од
«4.430.000» замењује се износом «4.548.000»,
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и 8 од
«199.147.271» замењује се износом «192.362.271».
- извори финансирања за раздео 3 у колони 6 и колони 8
износ од «199.147.271» замењује се износом
«192.362.271».
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«199.147.271» замењује се износом «192.362.271».
У Разделу 3, глава 3.1. «Установа у делатности
културе», функција 820 – «услуге културе» врше се
следеће измене:
- на позицији број 76 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 од «38.023.141» замењује се износом «38.388.141»,
износ у колони 7 од «0» замењује се износом «2.000»,
износ у колони 8 од «38.023.141» замењује се износом
«38.390.141»,
- на позицији број 77 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 од «6.806.621» замењује се износом
«6.872.621», износ у колони 7 од «0» замењује се
износом «1.000», износ у колони 8 од «6.806.621»
замењује се износом «6.873.621»,
- на позицији број 80 и економској класификацији 416 –
«Награде и остали посебни расходи» износ у колони 6 и
колони 8 од «290.000» замењује се износом «407.553»,
- на позицији број 82 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 7 од
«50.000» замењује се износом «84.000», и износ у
колони 8 од « 691.000» замењује
се износом «
725.000 »,
- на позицији број 83 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«7.297.368» замењује се износом «8.388.222», износ у
колони 7 од «982.496» замењује се износом «1.212.496»
и износ у колони 8 од «8.279.864» замењује се износом
«9.600.718»,
- на позицији број 84 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ
у колони 6 од
«8.465.200» замењује се износом «10.565.200», износ у
колони 7 од «863.670» замењује се износом «1.086.670»
и износ у колони 8 од «9.328.870» замењује се износом
«11.651.870»,
- на позицији број 86 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 од «1.444.000» замењује
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се износом «1.453.146» и износ у колони 8 од «1.943.132»
замењује се износом «1.952.278»,
- на позицији број 89 и економској класификацији 482 –
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од другог
нивоа власти» износ у колони 7 од «10.000» замењује се
износом «20.000» и износ у колони 8 од «125.306»
замењује се износом «135.306»,
- на позицији број 91 и економској класификацији 5113 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у
колони 6 и колони 8 од «3.001.000» замењује се износом
«2.851.000»,
- на позицији број 92 и економској класификацији 5114 –
«Пројектно планирање» износ у колони 6 и колони 8 од
«170.000» замењује се износом «365.000»,
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од
«86.879.073» замењује се износом «90.672.626», у колони
7 од «4.571.798» замењује се износом «5.071.798» и износ
у колони 8 од «91.450.871» замењује се износом
«95.744.424»,
- укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «86.879.073»
замењује се износом «90.672.626», у колони 7 од
«4.571.798» замењује се износом «5.071.798» и износ у
колони 8 од «91.450.871» замењује се износом
«95.744.424»,
- извори финансирања за главу 3.1. у колони 6 од
«86.879.073» замењује се износом «90.672.626», у колони
7 од «4.571.798» замењује се износом «5.071.798» и износ
у колони 8 од «91.450.871» замењује се износом
«95.744.424»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«85.601.073» замењује се износом «89.294.626»,
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од
«3.682.500» замењује се износом «4.182.500»,
- 07 трансфери од другог нивоа власти у колони 6 износ
од «1.050.000» замењује се износом «1.150.000» и колони
8 износ од «1.630.000» замењује се износом «1.730.000».
У Разделу 3, глава 3.2. «Предшколска установа
«Бамби», функција 040 – «породица и деца» врше се
следеће измене:
- на позицији број 96 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
од «85.630.684» замењује се износом «89.630.684», у
колони 7 од «456.134» замењује се износом «483.1348» и
износ у колони 8 од «86.086.818» замењује се износом
«90.113.818»,
- на позицији број 97 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 од «15.327.857» замењује се износом
«16.127.857», у колони 7 од «81.648» замењује се
износом «86.482» и износ у колони 8 од «15.409.505»
замењује се износом «16.214.339»,
- на позицији број 99 и економској класификацији 414 –
«Социјална давања запосленима- накнаде» износ у
колони 7 од «2.620.000» замењује се износом
«4.120.000», а износ у колони 8 од «3.980.000» замењује
се износом «5.480.000»,
- на позицији број 102 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 7 од «8.978.625»
замењује се износом «8.296.791», а износ у колони 8 од
«17.669.575» замењује се износом «16.987.741»,
- на позицији број 104 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 од
«1.160.000» замењује се износом «1.200.000» и износ у
колони 8 од «1.810.000» замењује се износом
«1.850.000»,
- на позицији број 107 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 7 и у колони 8 од
«20.745.673» замењује се износом «20.805.673»,
- на позицији број 108 и економској класификацији 431 –
«Употреба основних средстава-амортизација» износ у
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колони 7 и у колони 8 од «500.000» замењује се износом
«1.000.000»,
- на позицији број 112 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.» износ у
колони 7 од «50.000» замењује се износом «100.000» и у
колони 8 од «113.000» замењује се износом «163.000»,
- после позиције 116 отвара се нова позиција 116-1 и
економска класификација 515 – «Остала основна
средства» са износом у колони 6 и колони 8 од «44.880»,
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 од
«125.341.271» замењује се износом «130.186.151», износ
у колони 7 од «44.700.000» замењује се износом
«46.200.000» и у колони 8 од «170.041.271» замењује се
износом «176.386.151»,
- укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «125.341.271»
замењује се износом «130.186.151», износ у колони 7 од
«44.700.000» замењује се износом «46.200.000» и у
колони 8 од «170.041.271» замењује се износом
«176.386.151»,
- извори финансирања за главу 3.2. у колони 6 од
«125.341.271» замењује се износом «130.186.151», износ
у колони 7 од «44.700.000» замењује се износом
«46.200.000» и у колони 8 од «170.041.271» замењује се
износом «176.386.151»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«125.171.271» замењује се износом «130.016.151»,
- 07 трансфери од другог нивоа власти износ у колони 7 и
колони 8
од «11.200.000» замењује се износом
«12.700.000».
У Разделу 3, глава 3.3. «Комунална делатност – ЈП
«Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој
заједнице» врше се следеће измене:
- на позицији број 122 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «2.126.000»
замењује се износом «2.049.700» и износ у колони 8 од
«2.136.000» замењује се износом «2.059.700»,
- на позицији број 124 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«872.437» замењује се износом «1.078.737» и износ у
колони 8 од «907.437» замењује се износом «1.113.737»,
- на позицији број 127 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 од «600.000» замењује се
износом «670.000» и износ у колони 8 од «645.000»
замењује се износом «715.000»,
- на позицији број 129 и економској класификацији 482 –
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом» износ у колони 6 од «70.000»
замењује се износом «120.000» и износ у колони 8 од
«75.000» замењује се износом «125.000»,
- на позицији број 130 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.» износ у
колони 6 од «11.000.000» замењује се износом
«10.000.000» и у колони 8 од «11.030.000» замењује се
износом «10.030.000»,
- на позицији број 131 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «1.670.000»
замењује се износом «2.470.000» и износ у колони 8 од
«1.720.000» замењује се износом «2.520.000»,
- на позицији број 132 и економској класификацији 5113
– «Уређење грађевинског земљишта-уређење локација»
износ у колони 6 и колони 8 од «3.300.000» замењује се
износом «5.300.000»,
- на позицији број 133 и економској класификацији 421 –
«Трошкови јавне расвете-електрична енергија» износ у
колони 6 и колони 8 од «53.000.000» замењује се износом
«55.000.000»,
- на позицији број 134 и економској класификацији 5113
– «Капитално одржавање и изградња путне мреже» износ
у колони 6 и колони 8 од «75.100.000» замењује се
износом «108.500.000»,

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

- на позицији број 135 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање
путне мреже
општине,вертикална и хоризонтална сигнализација»
износ у колони 6 од «38.325.000» замењује се износом
«39.525.000», износ у колони 7 од «0» замењује се
износом «1.000.000» и износ у колони 8 од «38.325.000»
замењује се износом «40.525.000»,
- на позицији број 137 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање осталих комуналних
објеката» износ у колони 6 и колони 8 од «26.140.000»
замењује се износом «29.018.000»,
- на позицији број 139 и економској класификацији 5114
– «Услуге пројектовања и израде планова» износ у
колони 6 и колони 8 од «16.985.000» замењује се
износом «25.685.000»,
- укупан износ за функцију 620
у колони 6 од
«291.391.933» замењује се износом «341.619.933», износ
у колони 7 од «200.000» замењује се износом «1.200.000»
и износ у колони 8 од «291.591.933» замењује се износом
«342.819.933»,
- укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «291.391.933»
замењује се износом «341.619.933», износ у колони 7 од
«200.000» замењује се износом «1.200.000» и износ у
колони 8 од «291.591.933» замењује се износом
«342.819.933»,
- извори финансирања за главу 3.3 у колони 6 од
«291.391.933» замењује се износом «341.619.933», износ
у колони 7 од «200.000» замењује се износом «1.200.000»
и износ у колони 8 од «291.591.933» замењује се износом
«342.819.933»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«167.135.933» замењује се износом «217.363.933»,
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од
«200.000» замењује се износом «1.200.000».
У Разделу 3, глава 3.4. «Месне заједнице – све»,
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на
другом месту» врше се следеће измене:
- на позицији број 141 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «9.580.117»
замењује се износом «9.660.117» и износ у колони 8 од
«10.350.503» замењује се износом «10.430.503»,
- на позицији број 142 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«554.613» замењује се износом «622.613» и износ у
колони 8 од «2.688.118» замењује се износом
«2.756.118»,
- на позицији број 144 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«3.049.349» замењује се износом «3.224.349» и износ у
колони 8 од «62.335.580» замењује се износом
«62.517.580»,
- на позицији број 147 и економској класификацији 483
–– «Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.» износ у
колони 6 од «60.300» замењује се износом «160.300» и
износ у колони 8 од «61.300» замењује се износом
«161.300»,
- на позицији број 148 и економској класификацији 511 –
«Изградња објеката и пројекто планирање» износ у
колони 6 од «6.500.000» замењује се износом
«10.400.000», износ у колони 7 од «154.101.000»
замењује се износом «154.582.283» и износ у колони 8 од
«160.601.000» замењује се износом «164.982.283»,
- на позицији број 150 и економској класификацији 512–
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «1.925.546»
замењује се износом «2.460.766» и износ у колона 8 од
«3.354.546» замењује се износом «3.889.766»,
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од
«25.015.324» замењује се износом «29.880.544», износ у
колони 7 од «317.454.564» замењује се износом
«317.935.847» и износ у колони 8 од «342.469.888»
замењује се износом «347.816.391»,
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- укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «25.015.324»
замењује се износом «29.880.544», износ у колони 7 од
«317.454.564» замењује се износом «317.935.847» и износ
у колони 8 од «342.469.888» замењује се износом
«347.816.391»,
- извори финансирања за главу 3.4 у колони 6 од
«25.015.324» замењује се износом «29.880.544», износ у
колони 7 од «317.454.564» замењује се износом
«317.935.847» и износ у колони 8 од «342.469.888»
замењује се износом «347.816.391»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«22.383.324» замењује се износом «27.248.544»,
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од
«7.580.333» замењује се износом «8.061.616».
У Разделу 3, глава 3.6. «Установа спортски
центар Бор», функција 810 – «услуге рекреације и
спорта» врше се следеће измене:
- на позицији број 171 и економској класификацији 413 –
«Накнада у натури» износ у колони 7 и колони 8 од
«1.000» замењује се износом «51.000»,
- на позицији број 175 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «30.558.500»
замењује се износом «33.558.500» и у колони 8 од
«32.808.500» замењује се износом «35.808.500»,
- на позицији број 177 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«300.000» замењује се износом «450.000», у колони 7 од
«750.000» замењује се износом «900.000» и износ у
колони 8 од «1.050.000» замењује се износом
«1.350.000»,
- на позицији број 179 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 7 од
«900.000» замењује се износом «750.000» и износ у
колони 8 од «2.975.750» замењује се износом
«2.825.750»,
- на позицији број 189 и економској класификацији 523 –
«Залихе робе за даљу продају.» износ у колони 6 и
колони 8 од «7.000.000» замењује се износом
«7.500.000»,
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 од
«113.878.150» замењује се износом «117.028.150», износ
у колони 7 од «17.101.000» замењује се износом
«17.651.000» и у колони 8 износ од «130.979.150»
замењује се износом «134.679.150»,
- укупан износ за главу 3.6. у колони 6 од «113.878.150»
замењује се износом «117.028.150», износ у колони 7 од
«17.101.000» замењује се износом «17.651.000» и у
колони 8 износ од «130.979.150» замењује се износом
«134.679.150»,
- извори финансирања за главу 3.6 у колони 6 од
«113.878.150» замењује се износом «117.028.150», износ
у колони 7 од «17.101.000» замењује се износом
«17.651.000» и у колони 8 износ од «130.979.150»
замењује се износом «134.679.150»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«113.540.150» замењује се износом «116.690.150»,
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од
«17.101.000» замењује се износом «17.651.000»,
У Разделу 3, глава 3.8. «Буџетски фонд за развој
пољопривреде», функција 421 – «пољопривреда» врше се
следеће измене:
- на позицији број 199 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге-реализација Програма» износ у
колони 6 и колони 8 од «842.231» замењује се износом
«872.231»,
- на позицији број 200 и економској класификацији 451 –
«Текуће субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ у
колони 6 и колони 8 од «3.720.000» замењује се износом
«2.690.000»,
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- укупан износ за функцију 421 у колони 6 и колони 8 од
«4.562.231» замењује се износом «3.562.231»,
- укупан износ за главу 3.8. у колони 6 и колони 8 од
«4.562.231» замењује се износом «3.562.231»,
- извори финансирања за главу 3.8. износ у колони 6 и
колони 8 од «4.562.231» замењује се износом
«3.562.231»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«4.557.631» замењује се износом «3.557.631».
У Разделу 3, глава 3.9. «Буџетски фонд за
финансирање активне политике запошљавања», функција
050 – «незапосленост» врше се следеће измене:
- на позицији број 201 и економској класификацији 451 –
«Текуће субвенције јавним неф.пред.и орган.-средства за
финансирање активне политике запошљавања» износ у
колони 6 и колони 8 од «1.000.000» замењује се износом
«1.000»,
- на позицији број 202 и економској класификацији 454 –
«Текуће субвенције приватним предузећима-средства за
финансирање активне политике запошљавања» износ у
колони 6 и колони 8 од «3.000.000» замењује се износом
«1.000»,
- укупан износ за функцију 050 у колони 6 и колони 8 од
«4.000.000» замењује се износом «2.000»,
- укупан износ за главу 3.9. у колони 6 и колони 8 од
«4.000.000» замењује се износом «2.000»,
- извори финансирања за главу 3.9. износ у колони 6 и
колони 8 од «4.000.000» замењује се са «2.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«4.000.000» замењује се износом «2.000».
У Разделу 3, глава 3.10. «Буџетски фонд за
популациону политику», функција 040 – «породица и
деца» врше се следеће измене:
- на позицији број 203 и економској класификацији 4723
– «Накнаде из буџета за децу и породицу (помоћ за
новорођену децу, поклон за прваке, вантелесна оплодња
и остало) износ у колони 6 и колони 8 од «14.000.000»
замењује се износом «8.629.747»,
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 и колони 8 од
«14.000.000» замењује се износом «8.629.747»,
- укупан износ за главу 3.10. у колони 6 и колони 8 од
«14.000.000» замењује се износом «8.629.747»,
- извори финансирања за главу 3.10. у колони 6 и 8 од
«14.000.000» замењује се износом «8.629.747»,,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«14.000.000» замењује се износом «8.629.747».
- укупан износ за Раздео 3 у колони 6 од «934.644.662»
замењује се износом «984.373.062», износ у колони 7 од
«394.700.262» замењује се износом «398.731.545» и у
колони 8 износ од «1.329.344.924» замењује се износом
«1.383.104.607».
- извори финансирања за раздео 3 у колони 6 од
«934.644.662» замењује се износом «984.373.062», износ
у колони 7 од «394.700.262» замењује се износом
«398.731.545» и у колони 8 износ од «1.329.344.924»
замењује се износом «1.383.104.607».
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«767.370.062» замењује се износом «816.998.462»,
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од
«70.096.733» замењује се износом «72.628.016»,
- 07 трансфери од других нивоа власти износ у колони 6
од «1.050.000» замењује се износом «1.150.000», износ у
колони 7 од «312.630.600» замењује се износом
«314.130.600» и у колони 8 износ од «313.680.600»
замењује се износом «315.280.600».
У Разделу 4, «Основно образовање», функција
912 – «основно образовање», за 4631 «текући трансфери
осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
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- на позицији број 205 и економској класификацији 415 –
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ у колони
6 и колони 8 од «2.178.000» замењује се износом
«1.678.000»,
- на позицији број 207 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«94.755.000» замењује се износом «95.677.000»,
- на позицији број 209 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «3.922.800» замењује се износом «3.892.800»,
- на позицији број 211 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и
колони 8 од «3.330.000» замењује се износом
«3.453.000»,
- на позицији број 212 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и у колони 8 од
«4.620.000» замењује се износом «4.605.000»,
- на позицији број 215 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.» износ у
колони 6 и у колони 8 од «1.200.000» замењује се
износом «1.450.000»,
- на позицији број 216 и економској класификацији 511 –
«Капитално одржавање објеката и пројектно планирање»
износ у колони 6 и колони 8 од «9.762.500» замењује се
износом «8.762.500»,
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и 8 од
«130.175.616» замењује се износом «129.925.616»,
- укупан износ за раздео 4 у колони 6 и колони 8 од
«130.175.616» замењује се износом «129.925.616»,
- извори финансирања за раздео 4 у колони 6 и 8 од
«130.175.616» замењује се износом «129.925.616»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«130.175.616» замењује се износом «129.925.616».
У Разделу 5, «Средње образовање», функција
920 – «средње образовање», за 4631 «текући трансфери
осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 221 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«43.946.000» замењује се износом «44.946.000»,
- на позицији број 228 и економској класификацији 511 –
«Капитално одржавање објеката и пројектно планирање»
износ у колони 6 и колони 8 од «3.500.000» замењује се
износом «2.500.000»,
У Разделу 6, «Социјална заштита-Центар за
социјални рад», функција 070 – «Социјална помоћ
угроженом становништву», за 4631- «текући трансфери
осталим нивоима влас.» врше се следеће измене:
- на позицији број 240 и економској класификацији 4729
–
«Једнократне
помоћи
социјално
угроженом
становништву» износ у колони 6 и колони 8 од
«3.594.000» замењује се износом «3.894.000»,
- на позицији број 242 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.» износ у
колони 6 и у колони 8 од «200.000» замењује се износом
«50.000»,
- отвара се нова позиција број 242-1 и економска
класификација 5113 – «Капитално одржавање зграда и
објеката» са износом у колони 6 и колони 8 од
«1.196.640»,
- укупан износ за функцију 070 у колони 6 и 8 од
«9.504.344» замењује се износом «10.850.984»,
- укупан износ за раздео 6 у колони 6 и колони 8 од
«9.504.344» замењује се износом «10.850.984»,
- извори финансирања за раздео 6 у колони 6 и 8 износ
од «9.504.344» замењује се износом «10.850.984».
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«9.504.344» замењује се износом «10.850.984».
У Разделу 8, «Физичка култура, спортске
организације- за реализацију спортских манифестација и

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

масовни спорт», функција 810 – «Услуге рекреације и
спорта», врше се следеће измене:
- на позицији број 254 и економској класификацији 481 –
«Дотације спортским и омладинским организацијама за
реализацију спортских манифестација и масовни спорт»
износ у колони 6 и у колони 8 од «17.000.000» замењује
се износом «17.150.000»,
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 и 8 од
«17.000.000» замењује се износом «17.150.000»,
- укупан износ за раздео 8 у колони 6 и колони 8 од
«17.000.000» замењује се износом «17.150.000»,
- извори финансирања за раздео 8 у колони 6 и 8 износ од
«17.000.000» замењује се износом «17.150.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«17.000.000» замењује се износом «17.150.000»,
У Разделу 10, ЈП »ЗОО ВРТ», функција 540 –
«Заштита животињског света», врше се следеће измене:
- на позицији број 256 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ у колони 6
и колони 8 од «35.000.000» замењује се износом
«33.000.000»,
- укупан износ за функцију 540 у колони 6 и 8 од
«35.000.000» замењује се износом «33.000.000»,
- укупан износ за раздео 10 у колони 6 и колони 8 од
«35.000.000» замењује се износом «33.000.000»,
- извори финансирања за раздео 10 у колони 6 и 8 од
«35.000.000» замењује се износом «33.000.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«35.000.000» замењује се износом «33.000.000».
У Разделу 11,
ЈП »Туристички центар»,
функција 473 – «Туризам», врше се следеће измене:
- на позицији број 257 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ у колони 6
и колони 8 од «19.450.000» замењује се износом
«22.710.000»,
- укупан износ за функцију 473 у колони 6 и 8 од
«19.450.000» замењује се износом «22.710.000»,
- укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од
«19.450.000» замењује се износом «22.710.000»,
- извори финансирања за раздео 11 у колони 6 и колони
8 од «19.450.000» замењује се износом «22.710.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
««19.450.000» замењује се износом «22.710.000».
У Разделу 13 «Невладине и друштвене
организације и удружења», функција 160 – «опште јавне
услуге некласификоване на другом месту», врше се
измене:
- на позицији број 260 и економској класификацији 481 –
«Дотације
осталим непрофитним
институцијаманевладине и др.органиѕације» износ у колони 6 и колони
8 од «13.125.292» замењује се износом «12.625.292»,
- укупано за функцију 160 у колони 6 и 8 износ од
«14.274.032» замењује се износом «13.774.032»,
- укупан износ за раздео 13 у колони 6 и колони 8 од
«14.274.032» замењује се износом «13.774.032»,
- извори финансирања за раздео 13 у колони 6 и 8 од
«14.274.032» замењује се износом «13.774.032»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«14.274.032» замењује се износом «13.774.032».
У Разделу 14 «Рачун средстава солидарне
стамбене изградње», функција 610 – «стамбени развој»,
врше се измене:
- на позицији број 262 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 и колони 8
од «0» замењује се износом «1.000.000»,
- на позицији број 266 и економској класификацији 511 –
«Издаци за нефинанс.имовину- зграде и грађ.објекти»
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износ у колони 7 и колони 8 од «16.000.000» замењује
се износом «39.000.000»,
- отвара се нова позиција број 266-1 и економска
класификација 5114 – «Пројектно планирање» са
износом у колони 7 и колони 8 од «500.000»,
- укупано за функцију 610 у колони 7 и 8 износ од
«16.210.000» замењује се износом «40.710.000»,
- укупан износ за раздео 14 у колони 7 и колони 8 од
«16.210.000» замењује се износом «40.710.000»,
- извори финансирања за раздео 14 у колони 7 и 8 од
«16.210.000» замењује се износом «40.710.000»,
- 09 примања од продаје нефинансијске имовине у
колони 7 и 8 износ од «16.210.000» замењује се износом
«40.710.000»,
У Разделу 15 «Рачун средстава од откупа
станова Општине Бор», функција 610 – «стамбени
развој», врше се измене:
- после позиције 270 отвара се нова позиција број 270-1 и
економска класификација 463 – «Капитални трансфери
нивоу власти» са износом у колони 7 и колони 8 од
«27.000.000»,
- укупано за функцију 610 у колони 7 и 8 износ од
«17.650.000» замењује се износом «44.650.000»,
- укупан износ за раздео 15 у колони 7 и колони 8 од
«17.650.000» замењује се износом «44.650.000»,
- извори финансирања за раздео 15 у колони 7 и колони
8 од «17.650.000» замењује се износом «44.650.000»,
- 09 примања од продаје нефинансијске имовине у
колони 7 и 8 износ од «17.650.000» замењује се износом
«44.650.000».
У Разделу 16, «Средства за пружање помоћи
избеглим и расељеним лицима», функција 070 –
«Социјална помоћ угроженом становништву» врши се
следећа измена:
- на позицији број 275 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «29.717» замењује се износом «39.717»,
- на позицији број 279 и економској класификацији 472 –
«Социјалне помоћи» износ у колони 7 од «4.520.000»
замењује се износом «5.120.000» и у колони 8 од
«5.217.283» замењује се износом «5.817.283»,
- укупан износ за функцију 070 у колони 6 од «902.000»
замењује се износом «912.000», у колони 7 од
«4.520.000» замењује се износом «5.120.000» и колони 8
од «5.422.000» замењује се износом «6.032.000»,
- укупан износ за раздео 16 у колони 6 од «902.000»
замењује се износом «912.000», у колони 7 од
«4.520.000» замењује се износом «5.120.000» и колони 8
од «5.422.000» замењује се износом «6.032.000»,
- извори финансирања за раздео 16 у колони 6 од
«902.000» замењује се износом «912.000», у колони 7 од
«4.520.000» замењује се износом «5.120.000» и колони 8
од «5.422.000» замењује се износом «6.032.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од «902.000»
замењује се износом «912.000»,
- 07 трансфери од других нивоа власти износ у колони 7
и колони 8 од «4.520.000» замењује се износом
«5.120.000».,
У Разделу 23, Пројекат «Реконструкција
Светосавског трга» и «Санација и реконструкција
градских улица у Бору», функција 170 – «Трансакције
везане за задуживање», врше се следеће измене:
- на позицији број 306 и економској класификацији 441 –
«Отплата домаћих камата» износ у колони 6 и у колони
8 од «6.000.000» замењује се износом «1.000.000»,
- укупано износ за функцију 170 у колони 6 и у колони 8
износ од «9.000.000» замењује се износом «4.000.000»,
- укупан износ за раздео 23 у колони 6 и у колони 8
износ од «9.000.000» замењује се износом «4.000.000»,
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- извори финансирања за раздео 23 у колони 6 и у
колони 8 износ од «9.000.000» замењује се износом
«4.000.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«9.000.000» замењује се износом «4.000.000».
За опис из колоне 5 «УКУПНО БУЏЕТ» износ у
колони 6 од «1.810.700.482» замењује се износом
«1.862.400.482», у колони 7 износ од «470.186.586»
замењује се износом «526.317.869», а износ у колони 8 од
«2.280.887.068» замењује се износом «2.388.718.351».
- извори финансирања за износ у колони 6 од
«1.810.700.482» замењује се износом «1.862.400.482», у
колони 7 износ од «470.186.586» замењује се износом
«526.317.869», а износ у колони 8 од «2.280.887.068»
замењује се износом «2.388.718.351».
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«1.636.637.882» замењује се износом «1.688.237.882»,
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од
«70.096.733» замењује се износом «72.628.016»,
- 07 трансфери од других нивоа власти у колони 6 од
«1.855.000» замењује се износом «1.955.000», износ у
колони 7 од «320.729.893» замењује се износом
«322.829.893» и у колони 8 износ од «322.584.893»
замењује се износом «324.784.893»,
- 09 примања од продаје нефинансијске имовине у
колони 7 и 8 износ од «33.860.000» замењује се износом
«85.360.000»,
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор».
Број: 400- 167 /2012-I
У Бору, 04.12.2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
152
На основу члана 46. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10одлука УС и 56/11) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Утврђује се престанак мандата одборнику
Скупштине општине Бор, Јелени Видојковић, изабраном
са изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић, због подношења писмене оверене
оставке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним
изборима је прописано да мандат одборника престаје
подношењем оставке, а ставом 4. истог члана је
регулисано да о оставци, коју је одборник поднео између
две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој
наредној седници.
Чланом 47. истог Закона је регулисано да
одборник лично подноси оставку, оверену код органа
надлежног за оверу потписа, председнику скупштине
јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана
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овере и да је председник скупштине јединице локалне
самоуправе дужан да поднету оставку стави на дневни
ред скупштине на првој наредној седници са предлогом
да то буде прва тачка дневног реда.
Одборник, Јелена Видојковић, изабрана са изборне
листе
УЈЕДИЊЕНИ
РЕГИОНИ
СРБИЈЕ
–
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић је председнику Скупштине општине Бор
поднела писмену оверену оставку број: 78839 дана
5.10.2012. године, што је основ да именованој престане
мандат одборника.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
Број: 02-11/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Утврђује се престанак мандата одборнику
Скупштине општине Бор, проф. др Ненаду Вушовићу,
изабраном са изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ
СРБИЈЕ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ – Млађан Динкић, због престанка пребивалишта
на територији јединице локалне самоуправе-општине
Бор.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Општински одбор Уједињених региона СрбијеБор, доставио је Скупштини општине Бор обавештење о
наступању случаја из члана 46. став 1. тачка 6) Закона о
локалним изборима и да је одборнику Ненаду Вушовићу,
изабраном са изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ
СРБИЈЕ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ – Млађан Динкић, престало пребивалиште на
територији општине Бор.
Чланом 46. став 6. Закона о локалним изборима
регулисано је да после обавештења о наступању таквог
случаја скупштина општине на првој наредној седници
утврђује да је одборнику престао мандат.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
Број: 02-12/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
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ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Утврђује се престанак мандата одборнику
Скупштине општине Бор, Миловану Ступару, изабраном
са изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић, због именовања на функцију вршиоца
дужности директора ЈКП ''Топлана''.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима прописано је да мандат одборника престаје
преузимањем посла, односно функције која је у складу са
законом неспојива са функцијом одборника.
Именовани је дана 4.12.2012. године, именован
на функцију вршиоца дужности директора ЈКП
''Топлана''.
Обзиром да је именовани преузео функцију која
је у складу са чланом 43. став 5. Закона о локалној
самоуправи неспојива са функцијом одборника, одлучено
је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-16/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10одлука УС и 56/11) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
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I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
општине Бор, Горану Јоксимовићу, који је изабран са
изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Одборнику, Јелени Видојковић, изабраном са
изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић, коме је мандат верификован на
конститутивној седници одржаној дана 11.08.2010.
године, исти је престао на основу члана 46. Закона о
локалним изборима, подношењем писмене оверене
оставке.
Изборна комисија општине Бор је на седници
одржаној дана 19.11.2012. године, након спроведеног
поступка, сагласно одредбама Закона о локалним
изборима, доставила Скупштини општине Бор Решење
број: 013-9/85/2012 којим је додељен мандат новом
одборнику Горану Јоксимовићу и Уверење о избору
Горана Јоксимовића за одборника Скупштине опшине
Бор, са изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ
– СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић.
Скупштина општине Бор је на основу Уверења
Изборне комисије општине Бор и Извештаја
Административно - мандатне комисије, донела Одлуку
као у диспозитиву.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
Број: 02-13/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10одлука УС и 56/11) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
општине Бор, Милораду Јоновићу, који је изабран са
изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
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Одборнику, Ненаду Вушовићу, изабраном са
изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић, коме је мандат верификован на
конститутивној седници одржаној дана 11.8.2010. године,
исти је престао на основу члана 46. Закона о локалним
изборима, ако му престане пребивалиште на територији
јединице локалне самоуправе.
Изборна комисија општине Бор је на седници
одржаној дана 19.11.2012. године, након спроведеног
поступка, сагласно одредбама Закона о локалним
изборима, доставила Скупштини општине Бор Решење
број: 013-9/86/2012 којим је додељен мандат новом
одборнику Милораду Јоновићу и Уверење о избору
Милорада Јоновића за одборника Скупштине опшине
Бор, са изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ
– СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић.
Скупштина општине Бор је на основу Уверења
Изборне комисије општине Бор и Извештаја
Административно - мандатне комисије, донела Одлуку
као у диспозитиву.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
Број: 02-14/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута Оптине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БОР
I
Владимир Станковић, из Бора, бира се за члана
Општинског већа Општине Бор.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''
Број: 02-15/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 64. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10
и 93/12) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 4. децембра 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ
ПОЛИТИКУ
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању буџетског Фонда за
популациону политику (''Службени лист општине Бор'',
бр. 4/12) у члану 15. став 1. алинеја прва речи: ''пет
година'', замењују се речима: ''две године''.
Члан 2.
У члану 22. став 1. алинеја друга после речи:
''захтева'' додају се речи: '', осим у случају када мајка
први пут пријављује пребивалиште, а рођена је на
територији општине Бор,''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 415-13/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 137. и 138. Закона о спорту
(''Службени гласник РС'', бр.24/11) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 4.
децембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СУФИНАНСИРАЊУ
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА У ОПШТИНИ БОР
Члан 1.
У Одлуци о суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта у општини Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр.6/11), члан 6. мења се и гласи:
''Члан 6.
Спортским организацијама, средства из члана 2.
ове одлуке се додељују на основу Јавног конкурса за
суфинансирање потреба и интереса грађана у области
спорта у општини Бор, а у складу са Одлуком о буџету
општине Бор за текућу годину, Правилником о
категоризацији спортских удружења (клубова) из
области такмичарског спорта општине Бор и
Правилником о условима, критеријумима, начину и
поступку суфинансирања у области спорта општине Бор.
Конкурс се расписује на почетку текуће године
и објављује се у средствима јавног информисања и на
сајту општине Бор.
Поступак расписивања и спровођења конкурса
за доделу средстава спроводи Комисија из члана 10. ове
одлуке.
О спроведеном поступку јавног конкурса,
Комисија води записник и доноси Предлог за расподелу
средстава за суфинансирање програма у области спорта
из буџета општине Бор и доставља их председнику
општине Бор.
Решење
о
расподели
средстава
за
суфинансирање програма у области спорта из буџета
општине Бор, доноси председник Општине Бор.
Са клубовима који су на основу Решења из
предходног става, остварили право на суфинансирање,
председник Општине Бор закључује уговор, у коме ће се
регулисати међусобна права и обавезе.''
Члан 2.
У члану 7. став 1. речи: ''у оквиру конкурсног
периода'', замењују се речима: ''у току текуће године''.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 401-1631/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним путевима
(''Службени гласник РС'', бр. 101/05 и 123/07) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 4.
децембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ И
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми за
категоризацију и одређује категоризација општинских
путева и улица на територији општине Бор.
Члан 2.
Општински путеви су јавни путеви и
категоришу се као општински путеви I првог реда и као
општински путеви II реда.
Некатегорисани
путеви
су
саобраћајне
површине које су доступне већем броју корисника, које
су у катастар непокретности уписане као некатегорисани
путеви и којe не испуњавају услове за категоризацију
општинских путева.
Улице су јавни путеви који саобраћајно
повезују делове насеља и које су као такве дефинисане
просторним или урбанистичким планом.
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
1. Критеријуми за категоризацију општинских путева
I реда
Члан 3.
Општински путеви утврђују се као општински
путеви I реда ако имају изграђену коловозну
конструкцију од савременог коловозног застора и
одговарају једном од следећих критеријума:
1. представљају директну саобраћајну везу
између већег броја насеља на територији општине Бор;
2. представљају саобраћајну везу подручја од
посебног културног и привредног значаја са мрежом
државних путева;
3. просечни годишњи дневни саобраћај
износи најмање 250 возила на дан.
2. Критеријуми за категоризацију општинских путева
II реда
Члан 4.
Општински путеви утврђују се као општински
путеви II реда ако испуњавају један од следећих
критеријума:
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1. имају изграђену коловозну конструкцију од
савременог коловозног застора за саобраћај возила у оба
смера најмање ширине 5m;
2. просечни годишњи дневни саобраћај већи
од 100 возила на дан;
3. повезују насеља на територији општине
Бор са деловима мреже државних путева и општинских
путева I реда.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УЛИЦА
Члан 5.
Као основ за категоризацију градских
саобраћајница у обзир се узимају следећи критеријуми:
1. повезивање урбанистичких садржаја;
2. саобраћајно оптерећење и структура
саобраћајног тока;
3. опслуживање возила јавног масовног
превоза путника;
4. ширина саобраћајне траке прописана у
метрима;
5. број саобраћајних трака по смеру.
Према положају у простору и условима из става
1. овог члана улице на територији општине Бор утврђују
се као:
1. градске саобраћајнице I реда – примарне
улице,
2. градске саобраћајнице II реда – секундарне
улице,
3. градске саобраћајнице III реда – сабирне
улице,
4. остале саобраћајнице – приступне улице.
Члан 6.
Градске саобраћајнице I реда – примарне улице
јесу улице које саобраћајно повезују делове града са
центрима активности, делове уличне мреже са делом
мреже државних и општинских путева, односно улице са
јаким интензитетом саобраћајног тока.
Градске саобраћајнице из става 1. овог члана
морају имати коловозну конструкцију израђену од
савременог коловозног застора, за одвијање саобраћаја у
оба смера, при чему минимална ширина једне
саобраћајне траке мора бити најмање 3,25m.
Саобраћајницама из става 1. овог члана
допуштено је одвијање јавног масовног превоза путника,
саобраћај теретних возила може се ограничити, док
ограничење саобраћаја свим категоријама возила може
бити само привременог карактера.
Члан 7.
Градске саобраћајнице II реда – секундарне
саобраћајнице јесу улице које представљају део основне
градске мреже којима се одвија локални транзитни
саобраћај, повезују делове уличне мреже са делом мреже
општинских путева и остварују везу примарних градских
саобраћајница са сабирним улицама, односно улице са
средњим интензитетом саобраћајног тока.
Градске саобраћајнице из става 1. овог члана
морају имати коловозну конструкцију изграђену од
савременог коловозног застора, за одвијање саобраћаја у
оба смера, при чему минимална ширина једне
саобраћајне траке мора бити најмање 2,75m.
Саобраћајницама из става 1. овог члана
допуштено је одвијање јавног масовног превоза путника,
док се саобраћај теретних возила може ограничити, док

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

ограничење саобраћаја свим категоријама возила може
бити само привременог карактера.
Члан 8.
Градске саобраћајнице III реда – сабирне улице
јесу улице које представљају везу на примарне и
секундарне
саобраћајнице,
директно
опслужују
урбанистичке садржаје, односно улице са слабим
интензитетом саобраћајног тока.
На градским саобраћајницама из става 1. овог
члана ширина саобраћајне траке не може бити мања од
2,5m код двосмерног саобраћаја и 3,00m код
једносмерног саобраћаја.
Члан 9.
Остале саобраћајнице – приступне улице су
улице које омогућују директну везу уличне мреже са
пословним објектима, објектима становања и другим
урбанистичким садржајима, односно саобраћајнице са
веома слабим интензитетом саобраћајног тока.
IV КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПУТЕВА
1. Општински путеви I реда
Члан 10.
Као општински путеви I реда одређују се
следећи путни правци:
1. О1-1 од државног пута II реда бр. 129 – Брестовац –
Метовница – до државног пута
Iб реда број 24,
2. О1-2 Брестовачка бања – Злот – до државног пута Iб
реда број 24,
3. О1-3 Злот – Злотска пећина,
4. О1-4 раскрсница Брестовац (раскрсница са државним
путем II реда број 129) – Селиште,
5. О1-5 Бор – Велики Кривељ – Горњане – граница
општине Мајданпек,
6. О1-6 Борско језеро – Дубашница,
7. О1-7 од државног пута II реда број 172 – Сува Река –
до општинског пута О1-1,
8. О1-8
Злот – (до границе са општином Бољевац)
Сумраковац – (од границе са општином
Бољевац) Железничка станица Шарбановац –
веза на државни пут Iб реда број 24,
2. Општински путеви Iб реда
Члан 11.
Као општински путеви Iб реда одређују се
следећи путни правци:
1. О1б-1 Доња Бела Река – веза на О1б-3,
2. О1б-2 Теретна обилазница од државног пута II реда
број 172 – веза на О1-5 – Кривељ
Мали Кривељ,
3. О1б-3 од државног пута II реда број 172 – Оштрељ –
Бучје – Цепе – веза на О1-5,
4. О1б-4 Бор – веза на државни пут II реда број 129,
(стари Бањски пут),
5. О1б-5 Танда – Горњане,
6. О1б-6
Горњане – Милошева кула (до границе са
општином Мајданпек),
7. О1б-7
веза на О1-3 (Злотска пећина) – О.Ш.
„Селиште“ – Станијевићи О1-6.
3. Општински путеви II реда
Члан 12.
Као општински путеви II реда одређују се
следећи путни правци:
1. О2-1 Брестовац – Шарбановац – до државног пута Iб
реда број 24,
2. О2-2 Шарбановац – Несторов поток – веза на О1-8
3. О2-3 Топла – Лука - граница општине Зајечар,
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4. O2-4 Електроисток – Микуљска река (до границе са
општином Жагубица) – (од границе
са општином Жагубица) Микуљска река,
5. О2-5 Брестовац – Злот,
6. О2-6 веза на О1б-7 – Кобила – веза на О1-2,
7. О2-7 Шарбановац – веза на О1-8,
8. О2-8 Сува Река – Метовница,
9. О2-10 Метовница – Џанов поток,
10. О2-11 Бучје – Штубељ – веза на О1б-3.
V КАТЕГОРИЗАЦИЈА УЛИЦА
1. Градске саобраћајнице I реда – примарне улице
Члан 13.
Као градске саобраћајнице I реда одређују се
следеће улице на територији општине Бор:
1. Наде Димић,
2. Николе Коперника,
3. Тимочке дивизије,
4. Зелени булевар,
5. Моше Пијаде,
6. Николе Пашића,
7. Ђорђа Вајферта,
8. Инжењера Шистека,
9. Мајданпечка,
10. Милана Васића Перице,
11. Авалска,
12. Саве Ковачевића,
13. Црновршких бригада,
14. 9. бригаде,
15. Драгише Мишовића,
16. Љубе Нешића,
17. Војводе Радомира Путника,
18. 3. октобар.
2. Градске саобраћајнице II реда – секундарне улице
Члан 14.
Као градске саобраћајнице II реда одређују се
следеће улице на територији општине Бор:
1. Др Миловановића,
2. Ђуре Ђаковића,
3. Бошка Бухе,
4. 7. јули,
5. Краља Петра I,
6. Генерала Павла Илића,
7. Београдска,
8. Зајечарска,
9. Васе Пелагића,
10. Петра Кочића,
11. Димитрија Туцовића.
3. Градске саобраћајнице III реда – сабирне улице
Члан 15.
Као градске саобраћајнице III реда одређују се
следеће улице на територији општине Бор:
1. Божина Јовановића,
2. Војске Југославије,
3. Доситеја Обрадовића,
4. Вука Караџића,
5. Пере Радовановића,
6. Омладинских бригада,
7. Пензионерска,
8. Пионирска,
9. 1. мај,
10. Јована Дучића,
11. Ђорђа Андрејевића Куна,
12. Данила Киша,
13. 28. марта,
14. Цара Лазара,
15. Албанске споменице,
16. Брковића Црног,
17. Његошева,
18. Филипа Филиповића,
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19. Војводе Живојина Мишића,
20. Стевана Мокрањца.
4. Приступне саобраћајнице
Члан 16.
Као приступне саобраћајнице одређују се све
улице на територији насељеног места Бор које нису
дефинисане чланом 12., 13. и 14. ове одлуке.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 220-3/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
161
На основу чланa 46. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10
и 24/11) и члана 43. Статута Општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08 ), Скупштина oпштине Бор,
на седници одржаној дана 4. децембра 2012. године,
дoнела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 kV ИЗМЕЂУ ТС
«БОР 1» И ТС «БОР 2», НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
коридора далековода 110 kV између ТС „Бор 1“ и ТС
„Бор 2“, на територији општине Бор (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Циљ израде Плана
Циљ израде Плана је обезбеђивање планског
основа за пројектовање и изградњу преносног далековода
2х110 kV између ТС 110/35 kV «Бор 1» и ТС 400/110 kV
«Бор 2»; формирање планских основа за рационалну
организацију, уређивање и коришћење простора у
обухвату Плана.
План се ради од фазе израде нацрта плана.
Члан 3.
План се доноси за део насеља, ради детаљне
урбанистичке разраде локације, чијом се доследном
применом омогућава изградња, уређивање и коришћење
простора на најрационалнији и у социо-економском и
погледу заштите животне средине оправдан начин.
План ће се заснивати на расположивој
студијско-планско-техничкој и другој документацији која
је од значаја за израду Плана.
Доношењем Плана створиће се планска и
законска
могућност
обезбеђивања
поуздане
електроенергетске везе између ТС 110/35 kV «Бор 1» и
ТС 400/110 kV «Бор 2». Оптимизацијом инвестициионог
решења изабрана је варијанта која предвиђа демонтажу
постојећих експлоатационо амортизованих далековода
110 kV број 147/1 и 148/1 и изградњу новог двоструког
далековода дужине око 2400 m.
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Члан 4.
Границе Плана
Оквирну границу Плана представља коридор
укупне ширине 50 m (2х25 m) дуж планираног
двоструког далековода. Траса новог далековода поклапа
се са трасом постојећег далековода број 147/1, осим у
делу непосредног увођења у трафостанице где се поклапа
са трасом далековода број 148/1.
Границом плана обухваћене су следеће
катастарске парцеле: 2139/1, 2139/2, 2141/1, 2142, 2157,
2158, 2168/1, 2169, 2171, 2172, 2173, 2175 (ТС Бор 1),
2189, 2759, 2762, 2763, 2764, 2765, 2947/1, 2948, 2949,
2952, 2953, 2954/1, 2957, 2958, 2959, 2960, 2962/1, 2962/2,
2963/1, 2963/4, 2964/1, 2964/2, 2976/11, 2976/14, 2976/3,
2976/4, 2976/5, 2976/6, 2976/9, 2976/11, 2976/14, 2982,
2983/1, 2989, 2990 (ТС Бор 2), 2991, 2992, 2996, 2997,
2998, 3002/1, 3002/2, 3002/3, 3003, 3005, 3016/1, 3016/2,
3017, 3037/1, 3037/2, 3037/3, 4095, 4641/2 и 4669 све КО
Бор 1.
Графички приказ трасе планираног двоструког
далековода представља саставни део ове одлуке.
Коначна граница плана утврдиће се нацртом
Плана.
Члан 5.
Садржина Плана
План садржи нарочито:
1) границу Плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
2) детаљну намену земљишта;
3) регулационе линије улица, површине јавне
намене и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7) мере заштите коултурно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8) правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9) локације за које се ради урбанистички
пројекат и расписује конкурс;
10) план парцелације;
11) друге елементе значајне за спровођење
плана.
Члан 6.
Саставни делови плана су:
1) правила уређења,
2) правила грађења,
3) графички део.
Садржину правила уређења, грађења и
графичког дела ускладити са позитивним прописима који
се односе на израду просторних и урбанистичких
планова који су на снази у време доношења Плана.
Члан 7.
Рок израде и доношења Плана је 90 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Финансирање
Средства за израду Плана обезбеђује ЈП
„Електромрежа Србије“ из Београда.
Члан 9.
Носиоца израде Плана одредиће инвеститор
Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ из Београда, а у
складу са законом који регулише ову материју.
Члан 10.
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Пре подношења предлога планског документа
органу надлежном за његово доношење извршиће се
стручна контрола и јавни увид нацрта Плана.
Члан 11.
Стручна контрола
Стручну контролу нацрта Плана извршиће
Комисија за планове Општине Бор.

Члан 12.
Јавни увид
Након стручне контроле извршиће се излагање
нацрта Плана на јавни увид.
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава
се у дневном и локалном листу, огласној табли Општине
Бор и путем локалних радио и телевизијских станица.
О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће
се општински орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава
јавног информисања.
О извршеном јавном увиду надлежни орган
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим
примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај из става 5. овог члана доставља се
носиоцу израде планског документа, који је дужан да у
року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о
извршеном јавном увиду.
Уколико након излагања нацрта Плана
надлежни орган утврди да да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси одлуку
којом се носиоцу израде налаже да изради нови нацрт
Плана у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
доношења одлуке.
Члан 13.
За потребе израде Плана неопходно је урадити
стратешку процену утицаја на животну средину, која је
саставни део плана.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 312-3/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 61. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10
и 24/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. Статута
Општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08)
Скупштина Општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП
БР. 2105, 2106 и 2060 КО БОР 1 У УЛИЦИ ЈОВАНА
ДУЧИЋА И КП БР. 2122/1 КО БОР 1 У УЛИЦИ 7.
ЈУЛА У БОРУ
Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта за
КП бр. 2105, 2106 и 2060 КО Бор 1 које се налазе јужно

БРОЈ 1

2

од стамбених објеката у улици Јована Дучића и за КП бр.
2122/1 КО Бор 1 која се налази јужно од улице 7.јула у
Бору.
Предметне парцеле налазе се у границама
Генералног урбанистичког плана Бора (''Службени лист
општина'', бр.6/82), као и у границама Регулационог
плана „II км“ (''Службени лист општина“, бр. 10/89,
26/93, 4/01 и 14/03).
Предметни пројекат има за циљ урбанистичкоархитектонску разраду локација за потребе изградње
објеката социјалног становања, у оквиру плановима
дефинисаних компатибилности.
Урбанистички пројекат се израђује на овереном
катастарско-топографском плану и треба да садржи:
1) ситуационо решење, композициони план и
партерно, односно пејзажно решење;
2) идејна урбанистичка и архитектонска
решења објеката;
3) приказ постојеће саобраћајне и комуналне
инфраструктуре са предлозима прикључака на спољну
мрежу;
4) опис, технички опис и објашњење решења
из урбанистичког пројекта.
Члан 2.
Рок за израду предметног Урбанистичког
пројекта је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду Урбанистичког пројекта
обезбедити у буџету Општине Бор.
Носилац израде Урбанистичког пројекта, је
надлежни орган за послове просторног и урбанистичког
планирања.
Уступање израде Урбанистичког пројекта врши
се у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу Општине Бор''.
Број: 350-350/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ
СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОМЕ 2012-2022. ГОДИНЕ И
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СТАНОВАЊЕ
РОМА У ОПШТИНИ БОР ЗА ПЕРИОД 2012-2017.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради Локалне стамбене
стратегије за Роме 2012-2022. године и Локалног
акционог плана за становање Рома у општини Бор за
период 2012-2017. године.
Члан 2.
Локална стамбена стратегија за Роме 2012-2022.
године и Локални акциони план за становање Рома у
општини Бор за период 2012-2017. године представљаће
планска документа у складу са Националним акционим
планом за Роме и Стратегијом за унапређење положаја
Рома Владе РС на локалном нивоу.
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Члан 3.
Циљ израде Локалне стамбене стратегије за
Роме 2012-2022. године и Локалног акционог плана за
становања Рома у општини Бор за период 2012-2017.
године је побољшање стамбених услова:
обезбеђивање легалног коришћења стана и
поседа у свим аспектима,
омогућавање бољег здравог живота
породице и појединца,
неговање културе становања каква је
прихваћена у целини друштва,
унапређењем постојећег броја стамбених
јединица и изградња нових,
- унапређењем и изградњом инфраструктуре.
Члан 4.
Овлашћује се председник Општине Бор да
формира радно тело за израду Локалне стамбене
стратегије за Роме 2012-2022. године и Локалног
акционог плана за становање Рома у општини Бор за
период 2012-2017. године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 360-254/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута Општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 4. децембра 2012. године, донела је
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАЊЕ РОМА
У ОПШТИНИ БОР ЗА ПЕРИОД 2012 – 2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
Доноси се Локални акциони план за образовање
Рома у општини Бор за период 2012-2016. године.
Члан 2.
Овај Локални акциони план за образовање Рома
у општини Бор за период 2012-2016. године објавити у
''Службеном листу општине Бор''.
Број: 61-7/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

У ВОД
Под процесом локалног акционог планирања
положаја
Рома
на
територији
општине
Бор,
подразумевамо процес доношења одлука о томе које
промене значајне за живот Рома намеравамо да остваримо
у локалној заједници у току предвиђеног временског
периода. Тај процес се заснива на идентификовању
најбољег
начина
ангажовања
капацитета
свих
заинтересованих страна у заједници у планирању и
примени плана. Локални акциони план за образовање
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Рома посматрамо као резултат процеса планирања или
планску одлуку којом су дефинисани основни начини
остваривања циљева ове националне мањине у локалној
заједници.
Нормативни оквир у коме се Србија бави
питањем интеграције Рома претставља мешавину
међународног и националног законодавства. Србија је
потписала и ратификовала одређен број међународних и
регионалних споразума која се односе на људска права
укључујући, на пример, Међународни пакт о економским,
социјалним и културним правима, Конвенцију о укидању
расне дискриминације, Европску конвенцију о људским и
мањинским правима, Оквирну конвенцију о заштити
националних мањина савета Европе, којима су
дефинисане обавезе државе да омогући свим грађанима,
укључујући и Роме, да остварују своја права без
предрасуда и дискриминације.
Потписивањем Деклерације Декаде инклузије
Рома 2005 – 2015. у Софији 2. фебруара2005. године од
стране председника влада земаља учесница, започела је
реализација иницијативе Декаде инклузије Рома 2005 –
2015. Циљ ове међунеродне иницијативе која окупља
државе централне и југоисточне Европе, међународне
организације, удружења грађана и представнике ромског
грађанског друштва, је унапређење положаја Рома, као и
неприхватљивих разлика између Рома и осталог
становништва. Поред одређених приоритетних области
(становање, образовање, запошљавање и здравство),
посебна пажња је посвећена и сузбијању дискриминације,
смањењу сиромаштва и побољшању положаја жена, а
основни принцип је и укључивање представника ромских
заједница у све процесе.
Локални акциони план за образовање Рома у
Бору, настао је као резултат рада одређене групе људи
(Тима), уз учешће представника свих релевантних
институција,
организација,
цивилног
сектора
и
представника ромске популације. Стратешки циљ
Локалног акционог плана, дефинисан је као унапређење
положаја Рома, нарочито у области образовања.
Локални
акциони
план
намењен
је
представницима локалних власти, ромским активистима,
запосленим у образовним институцијама и осталим
организацијама чије поље рада има везе са положајем
Рома.
Циљ овог акционог плана је да укаже на важност
планског и системског приступа, као и важност
међусекторске сарадње , у настојању да се постигну
одређени помаци у решавању бројних проблема који су
повезани са образовањем Рома у локалној средини.
Стратешки оквир Локалног акционог плана
одређен је у складу са политиком и правцима деловања
дефинисаним Јединственим акционим планом за
унапређивање образовања Рома у Србији.
Локални акциони план за образовање Рома
доноси се на период од 4 године, са детаљном разрадом
активности.
За израду Плана коришћени су следећи извори:
статистички подаци, извештаји Центра за социјални рад,
Здравственог центра, основних и средњих школа,
предшколске установе, повереништва Црвеног крста,
састанци и консултације са представницима школа и
ромске популације.
Процес израде Плана спроведен је у фебруару
месецу 2011. године.
Резиме
Локални акциони план за унапређивање
образовања Рома је плански документ који се бави
дугорочним решавањем питања образовања ове осетљиве
друштвене групе.
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На изради Плана радио је Тим за израду
локалних акционих планова за Роме у области
образовања, становања, запошљавања и здравства.
План се доноси за период од 4 године а за
његову имплементацију биће потребно око 20.000.000
динара. Потребна средства обезбедиће општина Бор
активирањем већ постојећих и издвајањем додатних
ресурса, а значајна финансиска подршка се очекује од
надлежних министарстава, Владе републике Србије и
донаторских програма.
Локални акциони план за образовање Рома
почива на анализи релевантних националних и локалних
стратешких докумената, анализи стања, анализи проблема
и процени потреба ромске популације на подручју
општине Бор.
Општи циљ Плана је унапређивање образовања
Рома у општини Бор и већа укљуеност ромске деце у
предшколске и школске токове.
Специфични циљеви су: потпун обухват ромске
деце која похађају предшколску установу, кроз стварање
бољих услова за припремну наставу. Потпун обухват
ромске деце која редовно уписују и похађају основне
школе. Повећање броја ромске деце која редовно похађају
средњу школу кроз промовисање значаја средњошколског
образовања. Повеђање броја ромске деце која су
укључена у систем високошколског образовања.
Локални акциони план за унапређење
образовања Рома, садржи и временски оквир за
реализацију
планираних
активности,
разрађене
аранжмане за примену, као и поступак праћења и оцене
успешности плана.
Управаљање реализацијом Акционог плана за
унапређивање образовања Рома вршиће радна група
именована од стране председника општине. Непосредну
имплементацију обављаће бројни актери укључени у
активности на реализацији плана (органи, институције,
установе, организације).
План представља организован напор да се
врло сложена и бројна образовна питања Рома
(уџбеници, прибор, ужина, превоз, екскурзије, пољска
настава и сл.) решавају ефикасније и уз мобилизацију
свих расположивих људских и материјалних ресурса.

ПОГЛАВЉЕ 1: ОПШТИ ПОДАЦИ О РОМИМА
1.1 Роми у Републици Србији
Друштвени положај Рома, не само код нас, него
готово у свим земљама у којима живе, изразито је
неповољан. По свим показатељима друштвеног положаја
(запосленост, образовање, друштвени углед, животни
стандард и сл.), Роми се налазе најнижој друштвеној
лествици.
Ромска популација у Србији и даље се налази у
незавидном
положају
као
најугроженија
и
најмаргинализованија нацинална мањина, суочавајучи се
са низом препрека које настављају да онемогућавају њен
развој. Проблеми са којима се Роми суочавају присутни
су у свим областима, у скоро сваком аспекту јавног и
приватног живота, почевши од немогућности испуњавања
основних потреба, као што су: адекватна здраствена
заштита, основно образовање и социјална помоћ, па све
до баријера на које наилазе у приступу тржишту рада.
Ромску популацију карактерише значајно виша стопа
сиромаштва, незапослености и болести у односу на
остатак становништва у Србији. Будући да Роми нису
довољно присутни уполитици и институцијама, мали је
број оних који могу да заступају интересе ромске
популације.
Роми чине посебну социјалну групу (етно-класу)
која има сва обележја субпролетерског слоја који у

БРОЈ 1

2

зачараном кругу беде репродукује генерацијско
сиромаштво. Наиме, Роми нису укључени у рад зато што
нису школовани, а нису школовани зато што су
сиромашни, односно немају никакве усклове за
школовање. Да би доживели елементарну друштвену
промоцију, за шта је потребноимати стабилност прихода,
Роми као и остали, морају имати бар основну школу, а
основну школу многи не завршавају јер немају услова за
то. И тако у круг. Резултати многих истраживања
показују да су Роми, у односу на остале сиромашне групе,
најсиромашнији.
Величина ромске популације претставља
предмет полемике. Према званичним бројкама, добијеним
на основу пописа из 2002. године, у Србији живи 108 193
Рома или 1, 44% од укупног броја становништва.
Међутим, претпоставља се да је овај број знатно већи од
реалног. Основни разлози за овакву несигурност јесу
недостатак документације, нерегисровано становање и
опште неповерење између власти и Рома. Процене
стварног броја су различите: недавна истраживања
показују да у насељима широм земље живи најмање 270
000 Рома (Уједињене нације у Србији, 2008, 20).
Међутим, често се наводи процена да у Србији има
између 450 000 и 500 000 Рома. Неслагање око тачног
броја Рома, као и изражено одступање између званичних
и широко прихваћених бројки, представља добар пример
степена маргинализације и отуђења ромске популације у
Србији.
Тежак положај ромске популације у Србији
најбоље се израва најрелевантнијим чињеницама: између
35% и 60% ромске деце није уписано у школу, док између
60% и 80% Рома нема завршену основну школу. Овакав
тренд води ка томе да мање од 1% Рома заврши више или
високо образовање. Цифре нису боље ни у економском
аспекту, будући да скоро половина ромске популације
живи у сиромаштву, док се процењује да око 2/3 деце из
ромских насеља живи испод границе сиромаштва. Нешто
мање од 1/3 ромских жена је запослено. Данас између
60% и 80% Рома живи у нехигијенским изолованим
насељима, од којих 70% чине неформална насеља. У
Србији живи око 45 000 интерно расељених лица ромске
националности са Косова , док је само половина њих
званично регистрована као ИРЛ.
Статистике о просечној старости Рома можда
најбоље илуструју њихов положај. Према независним
проценама, мање од једног процента Рома живи дуже од
60 година. Ромске жене и деца представљају нарочито
угрожене групе и мете оних који се баве трговином
људима, где Роми чине више од 30% идентификованих
жртава. Ситуација је још драматичнија када су у питању
малолетна лица, јер 72% идентификованих малолетних
жртава трговине људима у Републици Србији чине
ромска деца и млади људи.
Наведени проблеми не постоје независно један
од другог, већ се међусобно преплићу, при чему је
најизраженија дубоко укорењена дискриминација са
којом се Роми суочавају у односима са државном
администрацијом, будућим и садашњим послодавцима,
даваоцима услуга и приватним лицима, што најбоље
показују следећи подаци: ромска популација је око 7,5
пута изложенија сиромаштву у односуна остатак
становништва у Републици Србији. Стопа незапослености
уромској заједници је четири пута већа од националног
просека. (Подаци Републичког завода за статистику).
1.2 Роми у Бору
Бор је мултиетничка средина са око 50 000
становника различите националности, при чему Роми
чине око 8,5% становништва.
Роми у Бору заузимају маргиналну позицију,
при чему погодује низак образовни и социо-културни
ниво са високом стопом наталитета. Живе у затвореним
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субгрупама на периферији у неконформним и
нехигијенским становима, од којих најмање половина не
испуњава критеријуме ни нужног смештаја. Једини извор
прихода, најчешће је материјално обезбеђење које не
задовољава ни егзистенцијани минимум, иначе крајње
редукованих животних потреба. Према подацима Центра
за социјални рад у Бору има 480 породица корисника
материјалног обезбеђења, од чега су 79% Роми (379
породице).
Не постоје релевантни подаци о броју
запослених Рома, али према непотпуним подацима
ромских невладиних организација, запослених је око 5% и
то углавном на најједноставнијим и мање вреднованим
пословима. Укорењени традиционализам и предрасуде
према Ромима, начином на који су се презентовали
онемогућавају
адеквантну
интеграцију,
па
и
запошљавање.
Потпуно основно образовање има око 5%
одраслог ромског становништва, а проценат неписмених
Рома је око 76%. Основне школе су доступне већини
ромске деце, осим деци без која немају никаква
документа и такве деце према неким проценама има око
15%.
У
процес
основношколског
образовања
укључено је 80% деце, од чега око 20% похађа специјалну
школу. То сигурно није реалан одраз постојећих
потенцијала, већ социо-едукативне запуштености. стила
живота и нестимулативних услова у породици, становања
и нивоа аспирације. Број ромске деце која напуштају
школу је веома висок а око 30% ромске деце никад не
заврши основну школу. А само 10% настави школовање у
средњој школи. Додатни проблеми су проузроковани
чињеницом да већину Рома чине пореклом из Македоније
и са Косова и Метохије, један број избегла и расељена
лица, а често се дешава да деца не знају да говоре језик
који се примењује у школи у коју су укључени.
У задње три године кренула се ромска деца у
предшколске установе и одмах се број ученика у
специјалној школи смањио, тј. уписано је само неколико
ученика а сви су остали уписани у редовне школе.
Према последњем попису у Бору има око 1 259
Рома, али је тај број много већи. Према подацима
ромских невладиних организација тај број се креће од 4
370 до 7 000, а од тог броја је 70% младих.
1.3 Проблеми и ограничења
Као и остале сиромашне групе и Роми имају
бројне поблеме. Ипак, постоје и они проблеми који се
могу означити као специфични ромски пролеми а ту
спадају предрасуде које представљају баријеру , нарочито
у остваривању права при запошљавању, образовању и
лечењу. Томе треба додати и резиденцијалну (просторну)
сегрегацију Рома о којој је било речи у претходном
одељку. Просторна изолованост отежава и успорава
комуникације са осталима и свакако ограничава
могућност осавремењивања начина живота.
Када је реч о проблемима који на
најнепосреднији
начин
производе
генерацијско
сиромаштво код Рома, они се јављају пре свега у сфери
запошљавања, образовања, здравствених и стамбених
потреба.
Иако је ово Локални акциони план за
образовање Рома у општини Бор, не можемо говорити
само о образовању, јер се проблеми Рома преплићу и
један проблем повлачи други.
Роми у Бору се сусрећу углавном са истим
проблемима као и цела ромска популација у Србији.

ПОГЛАВЉЕ 2: ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ У
ОКВИРУ ДЕКАДЕ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА
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2.1 Становање
Премда не постоје званични нити правилно
прикупљени подаци о положају Рома у Србији па и у
Бору, када је становање у питању, истраживања показују
да је њихова ситуација у овом погледу веома тешка.
Роми су у највећем броју настањени у насељима –
махалама. Основна обележја ових насеља су нездраво и
супстандардно становање, лоша комунална опремљеност,
искљученост из система и нерегулисан статус.
Ромска насеља, којих према истраживању из
2002. године има скоро 600 – размештена су у скоро
једнаком односу у урбаним и руралним срединама у 120
градова и општина. Велики проценат ромске популације,
без обзира да ли живи у руралној или урбаној средини,
има веома лоше услове становања. Око 70% ових насеља
је делимично легализовано или није легализовано
уопште, док се 40% означавају као сламови. Око 60%
Рома живи у нездравом и небезбедном окружењу, око
30% није прикључено на водовод, а 70% нема
одговарајуће санитарне услове. Такође, већина Рома нема
законом прописану документацију о власништву над
својим кућама или земљом. Један део њих живи у туђим
објектима или на туђем земљишту, најчешће
некадашњем „друштвеном“.
Роми у Бору живе у следећим насељима:
Змајево(Брезоник), Север, Рудар, Старо и Ново Селиште,
Слога - Бор теретна станица, Чока Борулуј а мање
групације насељавају насеље Металург и Нови градски
центар.
2.2 Образовање
У овом одељку говорићемо само о образовању,
док ћемо остеле проблеме само назначити, јер се о њима
говори у Плану за решавање проблема Рома.
Као и у другим приоритетним областима, ни у
области образовања не постоје званични подаци о
положају Рома у образовном систему Србије. Ипак,
поједина истраживања описују забрињавајућу, премда
непотпуну, слику о овом питању. Ситуација у погледу
степена образовања Рома увек је била изразито
неповољна. У односу на укупно становништво и у
односу на етничке групе у Србији, Роми су
најнеписменији.
Роми су релативно млада популација. Званична
статистика говори да деца узраста до шест година чини
преко 15% укупне ромске популације, а да деце узраста
од 7 до 14 година има преко 16%. Процењује се да би се
број ромске деце у узрасту који одговара припремном
периоду за школу (од три до шест година) и основној
школи могао кретати приближно између 60 000 и 120
000. (Национална стратегија за унапређење положаја
Рома, 20008, 3). Процењује се да ни 10% деце не похађа
предшколску установу, пропуштајући тако прилику да
науче језик на којем се изводи настава у школи. Само око
2% деце похађа обавезно основно образовање, док према
проценама између 35% и 60% Рома није уопште уписано
у школе, а више од 60% не заврши основну школу. У
мање од 40% ромских насеља или у близини (до1км)
постоји предшколска установа; у 55% ромских насеља
или у близини (до 1км.) постоји школа, а за 20% насеља
чак је и основна школа неприступачна.
Проблем укључености Рома у образовни
систем, један је од најактуелнијих проблема, посебно са
становишта интеграције у друштво. Елементарни рачун о
трајању последица искључивања ромске деце из
редовног школовања показује да ће се у наредном
периоду ређати генерације које ће и даље репродуковати
неписмене а тиме и социјално хендикепиране за
укључивање у модерне токове друштвеног развоја.
Ромска деца често и то на раним узрастима
морају да доприносе породичном приходу и немају
основне материјалне услове за похађање школе.
Образовни ниво родитеља је по правилу такав да они не
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успевају да пруже помоћ деци у учењу. Није редак случај
да се у самој ромској заједници не признаје вредност
образовања, па је и то разлог што родитељи недовољно
подстичу похађање школе. Индивидуални услови
становања су различити, али често не постоје ни
просторни услови за учење.
Устав дефинише право на образовање као једно
од основних људских права и предвиђа обавезу државе
да обезбеди ефикасно остваривање овог права. Међутим,
и поред овога, Роми се у области образовања, сусрећу са
бројним проблемима: искљученост, велики број деце која
напуштају школу, недостатак адекватне наставе и
подршке ромским ученицима, широко распрострањена
дискриминација и сегрегација и непознавање
Број
објекат
a
Предшколска
установа
Основне
школе
Средње
школе
Специјална
школа
Школа за
одрасле

6

Капацитет
број деце)
882

Укупан
број
деце/учени
ка
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Најрелевантнији подаци о броју ромске деце и
ученика у образовним институцијама на територији Бора,
до којих се дошло приликом израде Акционог плана за
образовање Рома, су подаци добијени од педагошких
асистената у основним школама, СО Бора (Одељења за
друштвене делатности, Мирјане Жикић) и основних
школа. На основу тих података, 71 ромско дете похађа
предшколску установу, 433 детета похађа основне школе
(од тог броја 112 ученика похађа специјалну школу) и 25
детета похађа средње школе.
ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ДЕЦЕ РОМСКЕ
НАЦИОНАЛНОСТИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
“БАМБИ“ У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ - 68

Укупан број ромске
деце/ученика
ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ УЧЕНИКА РОМСКЕ
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или равнодушност према културним и социо економским
околностима у којима данас живе Роми у Србији.
Образовни систем не обезбеђује довољну подршку
у креирању мултикултурног окружења за ромску децу,
укључујући и учење на ромском језику.
Образовање на ромском језику повезано је са
проблемима који се односе на процес стандардизације
самог ромског језика, али и са ограничењима образовног
система, јер нема довољно квалификованих и стручно
оспособљених ромских наставника нити постоје
одговарајући образовни
програми, уџбеничка и друга
образовна литература.
Посебан проблем представља упућивање
ромске деце у специјалне школе. Организација Save the
Children и Центар за права детета износе процену да међу
ученицима који похађају наставу у специјалним школама
има и до 80% ромске деце. Разлози за релативан неуспех
ромске деце на тестовима који мере зрелост за полазак у
школу и менталне способности потребне за праћење
школске наставе су пре социјално-културне и језичке
природе, него што говоре о стварним интелектуалним
(не)способностима ромске деце.
Један од начина да се ови проблеми ублаже је
учешће педагошког асистента приликом тестирања, који
преводи детету питања и задатке и помаже му да их
разуме. Ову праксу иницирала су удружења грађана и
она се последњих година показала као врло корисна у
спречавању да се ромски ученици без основа упућују у
специјалне школе.
Ситуација по питању образовања ромске
популације у Бору је идентична образовној ситуацији на
територији Републике Србије. Главни проблем
представља недостатак релевантних података о
образовној структури ромске популације као и броју
ромске деце која похађају предшколско, основно и
средње образовање.
Највећи утицај на ниво образовања ромске
популације у Бору представља социјална структура ове
националне мањине, незапосленост, необразованост
родитеља, недостатак комуникације са образовним
институцијама као и чињеница да се велики број деце
уписује школу касније, у односу на своју генерацију, што
изазива њихово неприхватање у окружењу. Посебан
проблем представља и недостатак материјалних
средстава за куповину и набавку уџбеника и неопходног
школског прибора.

НАЦИОНАЛНОСТИ У ОСНОВНИМ
ШКОЛАМА У БОРУ У ШКОЛСКОЈ 2010/2011.
ГОДИНИ

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ УЧЕНИКА РОМСКЕ
НАЦИОНАЛНОСТИ У СРЕДЊИМ
ШКОЛАМА У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ - 25
2.2.1 Улога Школске управе
Школска управа у Зајечару, у оквиру своје
надлежности пружа стручно – педагошку помоћ, посебно
школама у којима се образује већи број ученика ромске
националности.
Активан је учесник свих семинара који се
односе на Декаду инклузије Рома, а које организује
Министарство просвете и Министарство рада и социјалне
политике.
2.2.2 Улога педагошког асистента
Министарство просвете је 2007. године, у
оквиру Декаде инклузије Рома 2005-2015, у сарадњи са
Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији и уз подршку
Европске агенције за реконструкцију, започело пројекат
увођења асистената за подршку образовању Рома. До сада
су у борским основним школама и предшколској
установи ангажована четири асистента и то у: Основној
школи „Бранко Радичевић“, Основној школи „Свети
Сава“, Основној школи „Вук Караџић“ и Предшколској
установи „Бамби“.
У складу са Решењем о именовању, педагошки
асистент обавља послове који се односе на пружање
помоћи деци ромске националности током савлађивања
наставног градива. У улози је координатра између
ученика и њихових родитеља са једне стране и школе
(наставника) са друге стране.
Препоруке за будуће планирање унапређења положаја
Рома у области образовања:
Квалитетније образовање и васпитање ученика
ромске националности може се остварити заједничким
активностима надлежних органа и служби, посебно
школа. Кључна је улога родитеља, наставника као и
педагошког асистента. Приоритети у области образовања
су:
1. Правовремено и ефикасно укључивање ромске деце
у предшколско и основно образовање, што захтева:
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- Укључивање ромске деце у предшколску установу;
- Обука васпитача за рад са ромском децом;
- Систематско праћење и санкционисање дискриминације
у предшколским и
школским срединама, а посебно међу васпитачима,
наставницима и особљем ових институција;
- Материјалну подршку ромским ученицима и њиховим
породицама у виду обезбеђења бесплатног превоза за
ученике који живе у насељима далеко од предшколске
установе или основне школе, бесплатних оброка у
предшколским установама или основним школама,
одеће, бесплатних уџбеника и другог образовног
материјала;
2. Повећање броја Рома са средњим и високим
образовањем, што захтева:
- Праћење успешности уписаних ученика и студената;
- Развијање и интензивирање активности у вези са
информисањем о доступним стипендијама, кредитима и
другим расположивим видовима материјалне подршке
ромским ученицима и студентима;
- Успостављање и развијање механизама повезивања са
тржиштем рада;
- Обезбеђивање финансијских средстава за стипендирање
средњошколаца и студената ромске популације;
- Обезбеђивање смештаја у студентским домовима за
одређен број ромских студената.
3. Покретање акције образовања одраслих (основна и
средња школа):
- Стварање услова за наставак започетог основног
образовања за заинтересована лица ромске популације.
2.3 и 2.4 Запошљавање и здравствена затита
Запошљавање и здравствена заштита такође спадају
у приоритете који су важни за ромску популацију и никако се
не могу запоставити, али их ми овога пута само наводимо као
ромски проблем, који такође траже своје место у бројним
проблемима Рома.

ПОГЛАВЉЕ 3: АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ
Анализа контекста или радног окружења је
обухватила три врсте квалитативних анализа: Анализу
или Преглед документације и Анализу заинтересованих
страна.
3.1 Анализа документације
- Анализа или Преглед документације обухватила је
неколико кључних националних стратешких докуманата
релевантних за ову област, актуелни законски оквир који
регулише питања Рома у Републици Србији, стратешка
документа општине Бор и досадашње активности, текуће
и реализоване пројекте намањене Ромима (Пројекти за
образовање
одраслих:
„Сви
имамо
основно
образовање“, за пети и шести и седмо и осми разред
који је био намењен одраслим Ромима, “Шанса и за
младе Роме“, који је обухватао женску и мушку
ромску омладину (оспособљавање за фризере,
керамичаре, козметичаре и пекаре, оспособљавање за
рад на рачунару, адаптацију бивше зграде затвора у
Центар за интеграцију Рома и др..
Националне стратегије пружају основу и дају
смернице за развијање мера и акција у области локалне
интеграције Рома којима доприносе унапређењу њиховог
животног стандарда и укупног друштвеног положаја.
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Национални стратешки и плански
документи од значаја за питања Рома су:

- Национална стратегија за унапређење положаја
Рома у Републици Србији (2009) - Стратегија за
унапређење положаја Рома у Републици Србији поставља
основе за унапређивање положаја Рома у Републици
Србији и смањење разлике између ромске популације и
осталог становништва. Такође, овим документом ствара
се основа за идентификовање и примену мера
афирмативне акције, пре свега у областима образовања,
здравља, запошљавања и становања;
-Стратегија за смањење сиромаштва (2003) - ССС
представља целовит план активности усмерен на
смањивање кључних аспекта сиромаштва стварањем
материјалних и других предуслова и пружање шанси
сваком да обезбеди егзистенцију себи и својој породици.
Постоји довољно ресурса – људских,
материјалних и природних – да се у релативно кратком
року, сопственим снагама и уз подршку међународне
заједнице,
елиминишу
најизраженији
облици
сиромаштва, посебно присутни у неразвијеним
подручјима
и
концентрисани
међу
социјално
најугроженијим групама;
-Национална стратегија за решавање питања
избеглих и интерно расељених лица (2002) Национална стратегија дефинише два основна начина
решавања стамбеног проблема: прво, приступачна
стамбена изградња којом се омогућава куповина и
изградња стамбених објеката под кредитним условима
повољнијим од тржишних (стамбене јединице у
власништву); друго, социјално становање које обухвата
станове у државном власништву за смештај
најугроженијих категорија становништва, укључујући и
ромску популацију, као и њихово трајно збрињавање.
-Национална стратегија запошљавања 2005-2010 којом се дефинишу правац и опсег активности које треба
предузети да би се успешно решавали проблеми и
развијало ефикасно тржиште рада у складу са осталим
развојним циљевима земље.
Овом стратегијом је предвиђено веће
укључивање Рома у процес образовања, описмењавања и
стручног оспособљавања, као и на подстицање
самозапошљавања лица која се баве старим занатима,
што веће укључивање у одговарајуће програме активних
мера на тржишту рада – обука, преквалификације, АТП,
самозапошљавање
са
посебним
нагласком
на
психолошку помоћ и помоћ при професионалној
оријентацији за инвалиде и промовисање флексибилних
облика запошљавања;
-Стратегија развоја социјалне заштите - Ефикасан
систем социјалне заштите треба да одговори на потребе
грађана у новим околностима и да подржава рањиве и
маргинализоване појединце и групе којима је неопходна
организована помоћ заједнице и државе, као и грађане
који нису у стању да учешћем у економској активности
обезбеде своју егзистенцију;
-Национална стратегија за побољшање положаја
жена и унапређење родне равноправности (2009) обухваћене су области које се тичу учешћа жена у
креирању политика и у доношењу одлука у области
економије, образовања, здравља, насиља над женама, као
и питања средстава јавног информисања и јавног мњења,
пошто је кроз широку и демократску дикусију
процењено да су ове области кључне за побољшање
положаја жена и унапређивање родне равноправности;
-Национална стратегија за превенцију и заштиту
деце од насиља (2008) - Визија која се промовише овом
Стратегијом, јесте да сва деца у Републици Србији, без
обзира на узраст, пол, национално или етничко порекло,
породични статус и било које друге социјалне или
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индивидуалне карактеристике детета и његове породице,
одрастају у окружењу безбедном од сваке врсте насиља,
у коме се поштују личност и достојанство детета,
уважавају потребе и развојне могућности детета, и
омогућава детету да развија толеранцију и користи
ненасилне видове комуникације;
-Стратегија регионалног развоја Републике Србије за
период од 2007. до 2012. године – поставља као главни
циљ сузбијање сиромаштва кроз укључивање значајних
друштвених
циљева:
побољшање
здравства
и
образовања;
-Национална стратегија одрживог развоја (2008) Један од најважнијих циљева одрживог развоја јесте
отварање нових радних места и смањење стопе
незапослености, као и смањење родне и друштвене
неједнакости маргинализованих група, подстицање
запошљавања младих и лица са инвалидитетом, као и
других ризичних група;
-Национална стратегија за младе (2008) – Овом
стратегијом омогућава се да сви млади имају право на
једнаке шансе, на информисање, на лични развој,
доживотно учење, запошљавање у складу са сопственим
карактеристикама,
изборима
и
способностима.
Обезбеђује се поштовање родне равноправности,
недискриминације, слободе, достојанства, безбедности,
личног и друштвеног развоја младих.
Актуелни законски оквири за питања Рома су:
1. Закон о забрани дискриминације – којим се уређује
општа забрана дискриминације, облици и случајеви
дискриминације, као и поступци заштите од
дискриминације;
2. Закон о заштити националних мањина, у коме се од
државе експлицитно очекује да предузме одговарајуће
мере за унапређење живота Рома;
3. Закон о здравственој заштити и Закон о
здравственом осигурању – у којима је дефинисано да
Роми као и друге осетљиве групе становништва, имају
приступ примарној здравственој заштити уз умањене
трошкове;
4. Закон о запошљавању и осигурању у случају
незапослености - којим се омогућава позитивна
дискриминација категорија изложених већем ризику од
незапослености, укључујући и мањине;
5. Закон о основама система образовања и васпитања у коме је наглашено да свако има право на образовање и
васпитање, и да су грађани Републике Србије једнаки у
остваривању права на образовање и васпитање, без
обзира на пол, расу, националну, верску и језичку
припадност, узраст, физичку и психичку конституцију,
социјално и културно порекло, имовно стање, политичко
опредељење или друго лично својство.
Локална стратешка и планска документа указују на
основне правце развоја у области социјалне и стамбене
политике, дефинисање јасних циљева и квалитетније
решавање проблема, ефикасније коришћење ресурса у
складу са савременим методологијама у области
социјалне политике и политике становања, као и
политике посебне бриге о деци. Локални стратешки и
плански документи значајни за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у Бору су:
- Општинска стамбена стратегија (2006 – 2012),
- Стратешки план за социјалну политику (2005 – 2010),
и
- Локални акциони план за унапређење положаја
избеглих и ИРЛ у општини Бор (2009-2013).
Два примарна стратешка циља Општинске стамбене
стратегије, су:
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- Повећање доступности стамбеног простора
домаћинствима која под тржишним условима не могу
да реше своје стамбене потребе, и
- Унапређење услова становања припадника ромске
популације који живе у нехигијенским насељима,
уређењем и опремањем насеља у којима су тренутно
смештени.
3.2 Анализа заинтересованих страна
Анализом заинтересованих страна идентификоване су
кључне заинтересоване стране за унапређење положаја
Рома у Бору, које су диференциране на крајње кориснике
услуга и кључне партнере локалној самоуправи у
развијању и примени мера и програма.
Крајњи корисници
Локалним акционим планом као крајњи корисници
дефинисани су:
Роми са територије општине Бор;
Роми, Ашкалије и Египћани (РАЕ) интерно расељени
са Косова и Метохије.
Кључни партнери локалној самоуправи у решавању
питања Рома су:
- Центар за социјални рад у Бору – У вршењу јавних
овлашћења Центар за социјални рад, као установа
социјалне заштите и као орган старатељства врши јавна
овлашћења и обезбеђује остваривања права од општег
интереса и обавља послове који су му стављени у
надлежност на основу Закона о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичног
закона, Закона о малолетним учиниоцима кривичног дела
и кривично правној заштити малолетних лица, Закона о
прекршајима и Правилника о вођењу евиденције и
документације у Центрима за социјални рад. У вршењу
других послова утврђених законом, Центар поступа у
складу са нормативима које утврђује надлежни орган
локалне самоуправе.
У оквиру својих овлашћења, обезбеђивања и
остваривања права на социјалну заштиту Центар за
социјални рад равноправно третира и лица ромске
националности, као и припаднике заједнице РАЕ
расељених са Косова и Метохије.
- Здравствене установе - Здравствени центар у Бору у
сарадњи са филијалом Завода за здравствено осигурање
обезбеђују
Ромима
непосредан
приступ
свим
здравственим услугама и поред повећаног броја
корисника и оптерећености капацитета.
- Национална служба за запошљавање - посредује у
запошљавању кроз активне мере, програме и подстицаје
у циљу смањења броја незапослених, при чему лица
ромске националности, избегла и ИРЛ, лица са
инвалидитетом и остале рањиве групе имају приоритет.
- Oпштинска јавна предузећа и Општинска стамбена
агенција у сарадњи са Одељењем за урбанизам,
грађевинарство и стамбено комуналне делатности
општинске управе - обављају послове планирања и
уређења
простора,
опремљености
комуналном
инфраструктуром,
пружања
услуга
грејања
и
водоснабдевања и реализују програме и пројекате из
области решавања стамбених питања, као и друге
послове.
- Повереништво Црвеног крста У Бору - је независна
хуманитарна, непрофитна и добровољна организација
која, као део Црвеног крста Србије, реализује своје
активности на територији општине. Сходно свом
устројству, Црвени Крст покреће и спроводи многе
хуманитарне акције у складу са међународним
конвенцијама које су засноване на принципима
хуманости, непристрасности, добровољности, јединства
и универзалности. Црвени крст Бор обезбеђује
хуманитарну помоћ за ромске породице, као и за друге
угрожене групе којима је она најнеопходнија, и уз помоћ
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донатора организује и спроводи многе програме из
делокруга својих активности.
- Повереништво за избеглице - најнепосредније сарађује
са Комесаријатом за избеглице, обавља административне
послове у вези са статусним питањима и остваривањем
права избеглих и ИРЛ и у сарадњи са међународним и
локалним хуманитарним организацијама и другим
релевантним институцијама учествује или посредује у
имплемантацији многих програма и пројеката стамбеног
збрињавања и економског оснаживања избеглих и ИРЛ
(међу којима има и припадника ромске популације).
- Невладине организације и Међународне хуманитарне
организације - које су и до сада реализовале многе
програме и пројекте намењене побољшању положаја
Рома, од великог су значаја за имплементацију Акционог
плана, а посебно оне организације које су и у будуће
спремне да у складу са циљевима наведеним у Акционом
плану конкретизују своје активности.
- Локални медији - који су и до сада показали велику
заинтересованост за проблеме Рома, биће нам и у будуће
значајан партнер у фази обавештавања и упознавања
јавности са садржајем и циљевима Акционог плана, као и
у фази његове имплементације.
3.3 Анализа стања

основну школу уз мотивацију за остваривање успешних
резултата;
Специфични циљ 2.3: Повећање броја ромске
деце која редовно похађају средњу школу кроз
промовисање значаја средњошколског образовања.
Специфични циљ 2.4: Повећање броја ромске
деце која су укључена у систем високошколског
образовања.

Анализа стања у локалној заједници у вези са
унапређењем положаја Рома извршена је кроз
идентификовање досадашњих активности и резултата у
овом домену и сагледавање позитивних капацитета и
слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека
са којима се суочава у свом радном окружењу.

ПОГЛАВЉЕ 6: ИНКЛУЗИЈА У ОБРАЗОВАЊУ

ПОГЛАВЉЕ 4: ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ
Имајући у виду број Рома на територији
општине Бор, њихову образовну структуру, степен
запослености и услове смештаја, анализу стања,
расположиве локалне ресурсе и капацитете, као и
детаљну анализу њихових потреба и проблема,
дефинисан је општи циљ у локалном Акционом плану.
Општи циљ у локалном Акционом плану је у
складу са националним стратешким и планским
документима и са локалним стратешким документима
релевантним за ову проблематику.
Општи циљ:
Унапређење положаја Рома на територији
општине Бор, нарочито у областима становања,
образовања, запошљавања и здравствене заштите и
стварање услова за њихову већу укљученост у
друштвене токове.
Специфични циљеви Локалног акционог плана за
унапређење положаја Рома на територији општине
Бор:
У оквиру овог акционог плана дефинисано је
више специфичних циљева у области становања,
образовања, запошљавања и здравства.
Наводимо само циљеве образовања.
Специфични циљеви у области образовања:
Специфични циљ 2.1: Повећање броја ромске
деце која похађају редовну наставу у предшколским
установама у Бору, кроз стварање бољих услова за
припремну наставу;
Специфични циљ 2.2: Повећање броја деце
ромске популације која се редовно уписују и похађају

ПОГЛАВЉЕ 5: АКТИВНОСТИ – ЗАДАЦИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП
Активности су дефинисане за сваки специфични
циљ и представаљене су у табелама Локалног акционог
плана. Поред група активности које представљају кораке
за имплементацију сваког специфичног циља и потребни
временски интервал, приказани су очекивани резултати за
сваку фазу имплементације, индикатори и носиоци.
Потребни ресурси су дати оквирно и на бази процене и
представљају слику већ постојећих ресурса који се могу
активирати, као и потребних додатних ресурса.

Теоретске основе инклузивне школе
Већ неколико година уназад у образовању се
провлачи реч инклузија, која је усталасала домаћу
стручну јавност. Стиче се утисак да у образовању постоје
два табора: једни верују да постојећи образовни систем
треба што пре реформисати у складу са основним
поставкама инклузије и углавном су незадовољни
брзином промена, док други бране постојеће стање
тврдећи да ће инклузија разорити здраво ткиво
образовног система. Чини се да је најмање оних који
негују одмерен приступ који се заснива на
темељитим,опсежним и добро испланираним припремама.
Део неслагања око појма инклузије има корене и
у одабиру термина који ће се користити у домаћој пракси.
Код нас се усталио обичај да се непреведени, или чак у
духу српског језика неприлагођени изрази непосредно
улазе у свакодневну употребу. Реч инклузија је од самог
почетка код неких доживљена као тућица, што на
културном и политичком плану, оптерећеном бројним
неспоразумима и сукобима са делом мећународне
заједнице у блиској прошлости, изазива очекивани отпор.
Можда би све било једноставније, да се од почетка
говорило о укључивању и укључивом образовању.
Према томе, инклузија у образовању је процес
развијања флексебилног система подршке образовним
потребама све деце и младих у локалној заједници. То
је појам о коме се данас говори и пише као о процесу,
стању, акту, вредности, моделу, методи, систему и сл.
Иако се инклузија везује првенствено за образовни
систем, она значи нешто много више: припадност
друштву без ограничења и равноправно учешће у свим
аспектима живота једне заједнице. Свеједно да ли о њој
говоримо у ужем или ширем смислу. Њено кључно
својство је прилагођеност средине потребама индивидуе
која јој припада. Да је савремени образовни систем
искључив, то је свима познато, јер бира децу према
захтевима наставног програма, уместо да буде обрнуто.
Тако се у пракси ствара утисак да су наставни програми
нешто попут физичког закона, нешто непроменљиво и
свето, дато једном за свагда.
Инклузивна школа је образовна иституција
којој свако припада, место где је свако прихваћен,
подржан/а од других и други га/је подржавају у циљу
задовољавања својих и туђих образовних потреба. То није
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Основни принципи инклузивног образовања
-

-

сваки ученик има право на образовање на
основу права на једнаке шансе
Нико не сме да буде искључен из
образовања због расе, боје коже, пола,
језика,
вере,
политичког
става,
националног, етничког или социјалног
порекла, ометености, месту рођења,
материјалног статуса или друге одлике
свако може да има користи од образовања
Школе служе потребама ученика, а не
обрнуто
Ставови и мишљења ученика се морају
уважавати
Индивидуалне разлике између ученика су
извор богатства, а не проблем
Разноврсност потреба и развојних путева
ученика се изражавају кроз врло широк и
флексебилан
опсег
понашања
и
реаговања

Кључне
образовања
-

поставке

инклузивног

Сва деца имају право на образовање у
својој локалној заједници
Сва деца могу да уче и свако дете може
да искуси потешкоће у учењу
Сва деца имају потребу за подршком у
учењу
Подучавање усредсређено на децу је од
користи свој деци
Образовање је знатно шири процес од
школског учења
Инклузивни
образовни
систем
је
флексибилан и осетљив за потребе
свакога
Инклузивна средина је пријатељска,
подржавајућа и толерантна
Односи између свих актера образовног
система су сараднички и партнерски
За дискриминацију и маргинализацију по
ма ком основу нема места
Различитост и разноврсност су ресурс а
не проблем

2

Ученици се припремају за активно
учешће у друштвеном животу
Активно се ради на превазилажењу
препрека за равноправно укључивање
Реално се повећава степен равноправног
учешћа у образовању све деце
Инклузија је:

-

основно право деце
равноправност у чланству
мешање субкултура
реформа редовних школа
укључивање све деце у образовање
недискриминација
разноврсност
припадање заједници
учешће

Чланови Тима за израду Локалног акционог плана за
образовну инклузију Рома у Бору су:
Мирјана Жикић – координатор за питања
мањина-Општинска управа Бор
Живота Урошевић- дефектолог
Драгана Динуловић – учитељ -ОШ „Вук
Караџић“ Бор
Невенка Рајковић – васпитач-ПУ „Бамби“
Бор
Данијела Илић –учитељ ОШ „Бранко
Радичевић“ Бор
Јелена Јанковец – ПА у ПУ „Бамби“ Бор
Зејнепа Јеминовска – ПА у ОШ „Свети
Сава“ Бор
Јелена Антић – ПА у ОШ „Бранко
Радичевић“ Бор
Рамис Мамутовски- председник Дрштво
Рома „ Напред“ Бор
Чланови Тима за имлементацију Локалног акционог
плана за образовну инклузију Рома у Бору су:
Мирјана Жикић- координатор за питања
мањина
Педагошки асистенти – Јелена Јанковец,
Јелена Антић, Зејнепа Јеминовки и Саша
Каменовић
Испред основних школа и предшколске
установе- Драгана Динуловић
Испред НВО – Рамис Мамутовски

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБРАЗОВНУ ИНКЛУЗИЈУ РОМА У ПЕРИОДУ ОД 2012. – 2016.
ОПШТИНА: БОР
СВИ ИЗНОСИ КОЈИ КОЈИ СУ ПРИКАЗАНИ СУ ЗА ЈЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ЗАТАМЉЕНИ(болдиран) ИЗНОС ЈЕ
ПРЕДВИЂЕН ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР А ОСТАЛИ ИЗНОСИ ПРЕДВИЂЕНИ СУ ДОНАЦИЈОМ
1. ОБЛАСТ: Потпун обухват предшколске и основношколске деце ромске националности
ПРОБЛЕМ: Укљученост у предшколски припремни програм је ове школске године мало бољи у односу на раније године и тај проценат
износи око 70%, али је проценат ромске деце од 3,5 до 5,5 година веома мали и он износи око 2%. Овде је проблем необавештеност и
незаинтересованост родитеља, непотпуна база података а највећи проблем је материјалне природе. Исти проблем је и у основним школама.
ЦИЉ: Потепено повећавање броја ромске деце до потпуног обухвата, која похађају редовну наставу у предшколској установи и основним
школама у Бору, кроз стварање бољих услова за припремну наставу и наставу у школама.
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТ.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРИ

ПОТРЕБНИ
РЕСУРСИ

ВРЕМЕ

БУЏЕТ
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Формирање базе
податакао о броју
ромске деце
предшколског
узраста и њено
редовно
ажурирање

База
података о
броју
предшколск
е и школске
ромске деце

Локална
самоуправа,
Ромска НВО

Основне
школе,
предшколска
установа,
педагошки
асистенти

финансиска
средства

2012.
2016.

Стварање услова
за бесплатно
школовање ромске
деце у
предшколским
установама

Број ромске
деце којима
је
омогућено
бесплатно
школовање

Локална
самоуправа,
пројекти.

Основне
школе,
предшколска
установа,
педагошки
асистенти

финасијска
средства,
људски
ресурси

2012.
2016.

Организовање
обука и едукације
васпитача и PA за
рад са ромском
децом.

Број
одржаних
едукација
Број
обучених и
едукованих
васпитача
Број ромске
деце којима
је
обезбеђена,
одећа, обућа
и прибор за
рад
Број
обиђених
ромских
породица

Предшколска
установа,
Локална
самоупава

Основне
школе

Финансиска
средства

2012.
2016.

Пегагошки
асистенти,
Црвени крст,
Центар за
социјални рад

Ромске НВО,
предшколска
установа

Финансиска
средства,
људски
ресурси

2012.
2016.

40. 000
Локална самоуправа
Донатори

Ромска НВО,
педагошки
асистенти

Центар за
социјални
рад, Црвени
крст

2012.
2016.

10.000
Локална самоуправа
Донатори

Обезбеђивање
одеће, обуће и
прибора за
припремну наставу
ХИГИЈЕНСКИ
ПАКЕТИ
Обилазак ромских
породица и
разговор са
родитељима

Људски
ресурси,
финансиска
средства

5.650
Донатор

Донатор
423.000
Локална самоуправа
2.563.400
анализа

300.000
Локална самоуправа Донатор

2. OБЛАСТ: Једнак квалитет образовања
ПРОБЛЕМ: Ромска деца се уписују у основне школе, али 70% деце напушта школу и никад је не заврши. Мушка деца напуштају школу да би
почела да привређују у породици а женска да би се удала. Додатни проблем су избегла и расељена лица, чији статус још увек није решен.
Највећи проблем је и код основношколске деце је материјалне природе.
ЦИЉ: Укључивање ромске деце у образовање и подршка за континуирано школовање
АКТИВНОСТИ
ИНДИКАТ.
НОСИЛАЦ
ПАРТНЕРИ
ПОТРЕБНИ
ВРЕМЕ
БУЏЕТ
АКТИВНОСТИ
РЕСУРСИ
Редовно
Ажурирана
Педагошки
Основне
Људски
2012.- 2016
ажурирање базе
база
асистенти,
школе на
ресурси
Донатор
података ромске
података
Локална
територији
Локална самоуправа
деце узраста 6,5
самоупава
Бора
год.
Спровођење
Број
Педагошки
Основне
Људски
2012.- 2016
100.000
програма
едукованих
асистенти
школе
ресурси
Локална самоуправа
едукације ромских
ромских
породица која
породица
имају децу за
основну школу
Организовање
Број
Предшколска
Локална
Финансиски и 2012.- 2016.
47.950
додатних часова
организован
установа
самоупава ,
људски
Предшколска
припремне наставе
их додатних
удружења
ресурси
установа
за упис деце у
часова
грађана
основну школу
Присуствовање
Извештај
Здравствени
Основне
Финансиски и 2012.- 2016
педагошког
комисије
центар, основне
школе
људски
Локална самоуправа Донатори
асистента
која
школе,
ресурси
приликом
спроводи
педагошки
тестирања ромске
тестирање
асистент
деце која се
уписују у основну
школу
Оргаизовање
Број
Основне школе
Ромске НВО
Финансиски и 2012.- 2016
150.000
допунске наставе
ученика
организације,
људски
50.000 по школи)
ученицима ромске
који су
родитељи
ресурси
националности
похађали
ученика
који имају слабији
допунску
успех у школи.
наставу,
број часова
допунске
наставе
Награђивање
Број
Локална
Основне
Финансиски и 2012.- 2016
Локална
ромске деце која
награђене
самоупава
школе
људски
самоуправа
имају одличан
ромске деце
ресурси
100 000
успех у школи
у току
године

01. фебруара 2011
Обезбеђивање
бесплатних
уџбеника, шк.
прибора,опреме за
физичко
васпитање, као и
ужне за децу за
децу без папира
Стимулисање
редовног похађања
наставе кроз
спровођење
програма локалне
самоуправе
Организовање
додатних часова за
припрему за
полагање испита за
упис у средњу
школу
Реализација
посебних програма
пружања помоћи
ромским
девојчицама
Ангажовање
ментора за сву
ромску децу у
средњим школама
Информисањем о
доступним
стипендијама за
ромске
средњошколце
Стипендирање
средњошколаца
ромске популације
Информисањем о
стипендијама и
кредитима за
ромске студенте
Обезбеђивање
средстава за
стипендирање
ромских студената
Обезбеђивање
месечне карте за
20 ученика
1.200д х 10 мес.х
20 учененика
Покретање акције
за образовање
одраслих Рома

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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Број
обезбеђених
уџбеника,
школског
прибора и
ужина

Центар за
социјални рад,
Црвени крст

Основне
школе

Финансиски
ресурси

2012.- 2016

150.000
Локална самоуправа

Број ромске
деце која су
била на
излету,
екскурзији и
пољској
настави.
Број ромске
деце која
присуствују
додатним
часовима за
упис у
средњу
школу
Број
едукованих
девојчица

Локална
самоупава

Основне
школе

Финансиски
ресурси

2012.- 2016

100.000
Донатори
Локалн самоуправа

Финансиски и
људски
ресурси

2012.- 2016.

150. 000
Донатори
Локална
самоуправа

Људски и
финансиски
ресурси

2012.- 2016.

50 000
Донатори
Локална самоуправа

Основне школе

Локална
самоупава

Педагошки
асистенти,
предавачи

Основне
школе

Ангажован
ментор

Средње школе

Министарств
о просвете

Финансиски и
људски
ресурси

2012.- 2016.

50.000
Донатори
Министарство просвет

Број
информисан
их
средњошкол
аца ромске
популације
Број ромске
деце која се
стипендирај
у
Број
информисан
их
студената
Број
ромских
студената
којима је
обезбеђена
стипендија
Број
ромских
ученика
средњих
школа
Покренута
акција

Средње школе,
педагошки
асистенти

Ромске НВО,
Локална
самоуправа

Људски
ресурси

2012.- 2016.

Основне
и
средње
школе

Локална
самоуправа

Средње
школе

Људски и
финансиски
ресурси

2012.- 2016

Ромске НВО

Средње
школе

Људски
ресурси

2012.
2016.

100.000
Конкурс (10стипендије)
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Средње
школе
100.000
Конкурс (5)
Министарство просвет локална
самоуправа

Локална
самоуправа

Средње
школе

Људски и
финансијски
ресурси

2012.- 2016

Локална
самоуправа

Средње
школе

Људски и
финансијски
ресурси

2012.- 2016

240.000
Локална самоуправа
донатор

Ромске НВО

Основне и
средње школе

Људски и
финансијски
ресурси

2012.- 2016.

50.000
Локална
самоуправа

3. OБЛАСТ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система
ПРОБЛЕМ: Број ромске деце која напуштају основну школу је веома висок и он износи око 70% а мање од !% ромске деце студира на вишим или
високим школама.
ЦИЉ: Зауставити осипање тј. напуштање школовања ромске деце кроз едукацију родитеља, ученика и наставника и стимулисање кроз
(стипендије, излете, екскурзије, бесплатне уџбенике и сл).
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОРИ

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ

Инклузија ромске
деце средње групе
у прешколске
установе

Број ромске деце
средње групе
укључене у ПА

Предшколска установа

ПАРТНЕРИ

ПОТРЕБНИ
РЕСУРСИ

ВРЕМ.

Родитељи

Финансиски и
људски
ресурси

2012.2016.

БУЏЕТ
Донатор
Локална управа

01. фебруара 2011
Продужени
боравак у
предшколској
установи и
основним школама

Укључивање
ромске деце у
секције, приредбе,
манифестације

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
Број ромске деце
која су укључена
у продужени
боравак у
предшкоској
установи и
основним
школама
Број ромске деце
укључене у
приредбе, секције
и манифестације.
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Предшколска установа,
основне школе

Ромске НВО,
педагошки
асистенти

Радно –
игровни
материјал и
дидактичка
средства

2012. –
2016.

Минист.
просвет.
Минист рада
Локална управа
Донатор

Предшколска установа.
основне и средње школе.

Ромске НВО

Материјал за
рад зависно
од секције

2012.2016.

Донатор

4. OБЛАСТ: Заустављање сегрегације
ПРОБЛЕМ: Општина Бор има 8 редовних основних школа, од тога 5 су у граду. У три основне школе(„Бранко Радичевић“, Свети Сава“ и Вук
Караџић“) има до 100 ученика ромске националности а у 2 основне редовне школе до 10 ученика ромске националности. Такође у
ШОСО“Видовдан“ има 80% ученика ромске националности. Министарство просвете је преко пројекта ДИЛС/РЕФ-Једнаки смо у образовању
препознала сегрегацију у образовању и дала упиства за што краћем року променити стање.
ЦИЉ: Једнак квалитет образовања без дискриминације у свим основним школама.
Подједнаки број ученика ромске националности у свим градским основним школама.
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОРИ

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРИ

Организовање
предавања и
радионица на тему
дискриминације за
ученике

Број радионица и
предавања

Предшколска
установа,основне и средње
школе

Организовање
трибина на тему
“Сегрегација и
дискриминација“са
стручним лицима
Измена
рејонизације за
полазак у основне
школе
Медијске кампање,
ТВ емисије на
локалној
телевизији

Број трибина

Одлука о измени
рејонизације
Смањена етничка
дистанца према
Ромима

ПОТРЕБНИ
РЕСУРСИ

ВРЕМ.

НВО,
педагошки
асистенти

Штампани
материјали

2012. –
2016.

50 000
Донатор
Локална управа

Кооординатор за питања
мањина
Центар за социјални рад

Локална ТВ

ТВ емисије

2012. –
2016

50 000
Донатор
Локална управа

Локална управа

Школе

Тим за
израду
Измене
рејонизације
Финансијски
људски
ресурси

2012. –
2016.

Локална управа

2012.2016.

30 000

Локалне телевизије

Школе

Ромске НВО

БУЏЕТ

Локална самоуправа

5. ОБЛАСТ: Укидање дискриминације
ПРОБЛЕМ: Према истраживању Центра за мултукултуралност Роми најчешће помињу дискриминацију у школи (ученици и наставници). У
борским основним школама не постоје програми за спречавање дискриминације а само је једна група средњошколаца едукована о
дискриминацији.
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: Спречавање дискриминације у школи кроз едукацију наставика и ученика.
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТ.

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕР
И

Организовање
предавања и
радионица на тему
дискриминације за
ученике

ПОТРЕБНИ
РЕСУРСИ

ВРЕМЕ

Број радионица и
предавања

Предшколска установа,основне
и средње школе

Организовање
предавања за
просветне раднике
и васпитаче

Број предавања

Организовање
спортских
такмичења

Број ромских
ученика

БУЏЕТ

НВО,
педагошки
асистенти

Штампани
материјали

2012. –
2016.

100 000
Донатор
Локална управа

Предшколска установа,
основне и средње школе

Медији

Штампани
материјал

2012.2016.

100 000
донатор
Локалан управа

Основне и средње школе

Спортске
борске
оганизације

Лопте

2012.2016.

50 000
Донатор.

01. фебруара 2011
Организовање
читања материјала
проф.др.Свенке
Савић- двострукој
дискриминацији
Ромкиња

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
Број присутних
ученика

Основне и средње школе

БРОЈ 1

НВО,
педагошки
асистенти

Књиге

2
2012.2016.

5.000
Локална самоуправа

6. ОБЛАСТ: Неговање културног идентитета
ПРОБЛЕМ: Ни у једној основној и средњој школи непостоји изборни предмет – Ромски језик и елементи културе Рома а самим тим и непознавање
ове области
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: Упознавање културе Рома
АКТИВНОСТИ
ИНДИКАТОРИ
НОСИЛАЦ
ПАРТНЕРИ
ПОТРЕБН.
ВРЕМЕ
БУЏЕТ
АКТИВНОСТИ
РЕСУРСИ
Организовање
Број полазника
Основне школе
Министарств
Материјал за рад,
2012.-2016.
150 000
семинара за
о просвете
просторије
Донатор
просветне раднике
Локална управа
на тему „Активно
учење за Роме“
Организовање
Број пријављених Основне школе
Ромске НВО
Штампани
2012.-2016
50 000
пријављивања по
ученика за
Министарств
материјали
Донатор
школама за
изучавање
о просвете
Локална управа
изборни предмет
ромске културе.
“Елементи ромске
културе.”

Организовање
Школе ромологије
за наставнике који
ће предавати –
ромску културу
Представљање
културе Рома кроз
организовање
јавних
манифестација
Уношење у
програме рада
предшколске
установе садржаја
који афирмишу
ромску културу
Медијске кампање,
ТВ емисије на
локалној
телевизији

Број наставника полазника

Број
манифестација

Ромске НВО

Ромске НВО

Други
градови гости

Штампани
материјали

2012.-2016.

20 000
Донатор
Локална управа

Опрема

2012.-2016.

100 000
Донатор

Присуство
садржаја који
афирмишу
ромску културу

Предшколска
установа

Национални
савет ромске
националне
мањине

Материјал за рад,
дидактички материјал

2012.-2016.

Смањена етничка
дистанца према
Ромима

Локалне
телевизије

Ромске НВО

Финансијски људски
ресурси

2012.-2016.

Локална самоуправа
1 година
4 године

Основне школе

Донатор

3.671.350
14.685.400

Локална самоуправа

30 000
Локална самоуправа

Укупно
1.328.650
5.314.600

165
На основу члана
32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор, коју је донео
Управни одбор тог предузећа на седници одржаној
3.9.2012. године.
III

5.000.000
20.000.000

Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-30/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
166
На основу члана
32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

о давању сагласности на Статут о изменама и
допунама Статута Јавног предузећа ''Борски
туристички центар'', Бор
I
Даје се сагласност на Статут о изменама и
допунама Статута Јавног предузећа ''Борски туристички
центар'', Бор, који је донео Управни одбор тог предузећа
на седници одржаној 31.10.2012. године.

БРОЈ 1

2

Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-164/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-35/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 4. децембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања ЈП ''Штампа, радио и
филм'', Бор за 2012. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања ЈП ''Штампа, радио и
филм'', Бор за 2012. годину, који је донео Управни одбор
тог предузећа, на седници одржаној 11.10.2012. године,
под бројем: 66/12.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-177/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 4. децембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама
Програма пословања ЈП за стамбене услуге ''Бор'',
Бор за 2012. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама
Програма пословања Јавног предузећа за стамбене услуге
''Бор'', Бор за 2012. годину, који је донео Управни одбор
тог предузећа, на седници одржаној 21.9.2012. године,
под бројем: 5134/2.
II
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сужбени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05испр) и члана 43. Статута општине Бор (''Сужбени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 4. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања ЈП ''Борски туристички
центар'' Бор за 2012. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Програма пословања ЈП ''Борски туристички центар'' Бор
за 2012. годину, коју је донео Управни одбор тог
предузећа, на седници одржаној 13.11.2012. године, под
бројем: 251/2012.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-174/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 4. децембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Програма пословања ЈКП ''Топлана'' Бор
за 2012. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Програма пословања ЈКП ''Топлана'' Бор за
2012. годину, коју је донео Управни одбор тог предузећа,
на седници одржаној 8.11.2012. године, под бројем: 36/12012.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Број: 023-53 /2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

БРОЈ 1

2

02 категорија – фиксни део
– 13.608,00 динара
03 категорија – фиксни део
– 19.440,00 динара
Провера температуре ако је
измерена температура у
оквиру прописане

варијабилни део – 679,68
дин/KW инсталисане снаге
варијабилни део – 972,00
дин/KW инсталисане снаге
720,00 динара по изласку

III
Ово решење се примењује почев од 4. децембра
2012. године, а објавиће се у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-52/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
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На основу члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр),
члана 28. Закона о комуналним делатностима
(''Службени гласник РС'', бр. 88/11 ), члана 11. Уредбе о
начину одређивања највиших и најнижих просечних
цена топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013.
године (''Службени гласник РС'', бр. 101/12) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена
пружања услуга ЈКП ''Топлана'', Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању
цена пружања услуга ЈКП ''Топлана'', Бор, коју је донео
Управни одбор ЈКП ''Топлана'', Бор, под бројем: 35/12012 од 07.11.2012. године, и то:
Услуге грејања
Цена грејања Цена
грејања
дин/ m2 без
дин/KWh
I
категорија
(станови, приватне
куће,Студентски
74,26
5,50
дом,Самачки
смештај)
II категорија
-занатлије, установе
111,39
8,25
које се финансирају
из буџета Општине )
III
категорија( установе
које се финансирају
из
Републичког
буџета, индустрија и
пословни
простор
РТБ-а)

111,39

8,25

573,19 дин/ м3
573,19 дин/бојлер

Топла вода
Бојлери
II
Испирање грејних тела и
остале интервенције на
секундарној мрежи
Нови прикључци:
01 категорија – фиксни део
– 8.748,00 динара

720 дин/h
варијабилни део – 388,80
дин/KW инсталисане снаге

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 27.став 1. тачка 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена
услуга ЈП ''Борски туристички центар'', Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању
цена услуга ЈП ''Борски туристички центар'', Бор, коју је
донео Управни одбор ЈП ''Борски туристички центар'',
Бор, на седници одржаној 31.10.2012. године, под бројем:
219/2012 и то:
- цена услуге издавања хангара на аеродрому у
износу од 7.000,00 динара месечно,
- цена услуге коришћења ски-паса за
коришћење ски-лифта скијалишта на Црном врху у
износу од 300,00 динара дневно по особи,
- цена услуге коришћења клизалишта и
изнајмљивање клизаљки у износу од 100,00 динара по
сату .
II
Ово решење се примењује почев од 4. децембра
2012. године, а објавиће се у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-169/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
ЈKП ''Водовод'', Бор
I

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Славиша Фришковић, дипломирани машински
инжењер, из Бора, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Јавно-комуналног предузећа
''Водовод'', због истека мандата.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Скупштина општине Бор је Решењем број: 02374/2011-I од 24.11.2011. године именовала Славишу
Фришковића, дипломираног машинског инжењера из
Бора, за вршиоца дужности директора Јавно-комуналног
предузећа ''Водовод'', Бор.
Вршилац дужности директора може обављати
ту функцију најдуже једну годину у складу са чланом 14.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05-испр).
Имајући у виду горе наведено,
Славиши
Фришковићу, дипломираном машинском инжењеру из
Бора, истекао је мандат од једне године на који је био
именован.
Општинско веће Општине Бор је, сагласно
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), предложило Скупштини општине Бор да донесе
решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавно-комуналног предузећа ''Водовод'', Бор.
Скупштина општине Бор је прихватила предлог
Општинског већа Општине Бор и одлучила као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути 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: 023-75/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈКП ''Водовод'', Бор
I
Славиша Фришковић, дипломирани машински
инжењер, из Бора, именује се за директора Јавнокомуналног предузећа ''Водовод'', Бор, почев од дана
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење

БРОЈ 1
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Одредбом члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса,
као и одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предвиђено је да директоре јавних
предузећа именује и разрешава оснивач.
Управни одбор Јавно-комуналног предузећа
''Водовод'', Бор, расписао је конкурс за именовање
директора и доставио извештај о резултатима конкурса
оснивачу.
На основу овог извештаја Општинско веће
Општине Бор је, сагласно својим овлашћењима из члана
46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 67. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), предложило
Скупштини општине Бор да за директора Јавнокомуналног предузећа ''Водовод'', Бор именује Славишу
Фришковића, дипломираног машинског инжењера, из
Бора јер испуњава услове конкурса.
Скупштина општине Бор је прихватила предлог
Општинског већа Општине Бор и одлучила као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути 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: 023-51/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08) ,
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор
I
Небојша Јаношевић, дипломирани машински
инжењер, из Бора, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'',
Бор, са даном 4.12. 2012. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022269/2011-I од 28.12.2011. године именовала Небојшу
Јаношевића, дипломираног машинског инжењера из
Бора, за вршиоца дужности директора ЈП ''Дирекција за
изградњу Бора'', Бор.
Вршилац дужности директора може обављати
ту функцију најдуже једну годину у складу са чланом 14.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05-испр).
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У међувремену, Управни одбор ЈП ''Дирекција
за изградњу Бора'', Бор расписао је конкурс за именовање
директора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор, спровео
изборни поступак и доставио оснивачу извештај о
резултатима конкурса.
С обзиром на расписан конкурс за именовање
директора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор и
потребу за доношењем одлуке за именовање директора
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор, на основу
конкурса и достављеног извештаја о резултатима
конкурса за именовање директора стекли су се услови за
разрешење вршиоца дужности директора, те је
Скупштина општине Бор 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: 022-234/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈП ''Дирекција за изградњу
Бора'', Бор
I
Небојша Јаношевић, дипломирани машински
инжењер, из Бора, именује се за директора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор, почев од
дана доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Одредбом члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса,
као и одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предвиђено је да директоре јавних
предузећа именује и разрешава оснивач.
Управни одбор Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу Бора'', Бор, расписао је конкурс за именовање
директора и доставио извештај о резултатима конкурса
оснивачу.
На основу овог извештаја Општинско веће
Општине Бор је, сагласно својим овлашћењима из члана
46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 67. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), предложило
Скупштини општине Бор да за директора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор именује
Небојшу
Јаношевића,
дипломираног
машинског
инжењера, из Бора јер испуњава услове конкурса.
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Скупштина општине Бор је прихватила предлог
Општинског већа Општине Бор и одлучила као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути 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: 022-235/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора ЈKП ''Топлана'', Бор
I
Живорад Петровић, дипломирани инжењер
машинства, из Бора, разрешава се дужности директора
Јавно-комуналног предузећа ''Топлана'', Бор, са даном
4.12.2012. године, због преласка на другу дужност.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-71/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора ЈКП
''Топлана'', Бор
I
Милован Ступар, дипломирани инжењер
машинства, из Бора, именује се за вршиоца дужности
директора Јавно-комуналног предузећа ''Топлана'', Бор,
почев од 4.12.2012. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-76/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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Број: 022-236/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 37. и 39. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09), члана 192. Закона о
општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.
33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 4. децембра 2012. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
Установе ''Центар за културу општине Бор'', Бор
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На основу члана 35. Закона о култури
(''Сужбени гласник РС'', бр. 72/09), члана 192. Закона о
општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.
33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 4. децембра 2012. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Установе ''Центар за културу
општине Бор'', Бор

I
Разрешава се Милан Костић, машински
техничар, из Бора дужности вршиоца дужности
директора Установе ''Центар за културу општине Бор'',
Бор, даном доношења овог решења.

I
Даниел
Чорболоковић,
дипломирани
економиста у области менаџмента, из Бора, именује се за
директора Установе ''Центар за културу општине Бор'',
Бор на период од четири године, почев од дана
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Скупштина општине Бор је Решењем број: 02294/2012-I од 07.06.2012. године именовала Милана
Костића, машинског техничара из Бора за вршиоца
дужности директора Установе ''Центар за културу
општине Бор'' на период до окончања поступка
именовања директора по јавном конкурсу, а најдуже на
време од шест месеци, почев од дана доношења решења.
У међувремену, Управни одбор Установе
''Центар за културу општине Бор'', Бор расписао је
конкурс за именовање директора Установе ''Центар за
културу општине Бор'', Бор, спровео изборни поступак и
доставио оснивачу предлог да се Даниел Чорболоковић
из Бора, именује за директора Установе ''Центар за
културу општине Бор'', Бор.
С обзиром на расписан конкурс за именовање
директора Установе ''Центар за културу општине Бор'',
Бор и потребу за доношењем одлуке за именовање
директора Установе ''Центар за културу општине Бор'',
Бор, на основу конкурса и достављеног предлога за
именовање директора, стекли су се услови за разрешење
вршиоца директора, те је Скупштина општине Бор
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.

Образложење
Чланом 35. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09), прописано је да директора
установе именује оснивач на основу предлога Управног
одбора Установе. Такође, чланом 43. тачка 10. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач.
Истим чланом Закона о култури, одређено је, да
се директор установе именује на основу јавног конкурса,
који расписује управни одбор установе, као и да је
управни одбор дужан да у року од 30 дана од дана
завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и
предлог достави оснивачу. Чланом 32. Статута Установе
''Центар за културу општине Бор'', прописано је, да за
директора установе може бити именовано лице које
поседује високу стручну спрему, да има завршен један од
факултета друштвених наука или факултет уметности и 5
година радног искуства у струци, да предложи програм
рада за мандатни период за који се именује и да није
осуђивано за кривична дела против привреде и службене
дужности за која су наступиле правне последице осуде,
док те последице трају. Управни одбор Установе ''Центар
за културу општине Бор'' спровео је Законом прописану
процедуру и 22.11.2012. године, доставио оснивачу
предлог да се за директора Установе ''Центар за културу
општине
Бор''
именује
Даниел
Чорболоковић,
дипломирани економиста у области менаџмента из Бора.

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Имајући у виду напред наведено, као и да
предложени кандидат испуњава све Законом прописане
услове, Скупштина општине Бор одлучила је 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.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Број: 022-185/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), члана 192.
Закона о општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.
30/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 4. децембра 2012. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора Установе
Спортски центар ''Бор'', Бор
I
Оливер Сретеновић, економиста, из Бора,
разрешава се дужности вршиоца дужности директора
Установе Спортски центар ''Бор'', Бор, због истека
мандата .
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
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На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), члана 192.
Закона о општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.
30/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 4. децембра 2012. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Установе Спортски центар
''Бор'', Бор
I
Бојана Длбокић Дубочанин, дипломирани
инжињер за индустријски менаџмент, из Бора, именује се
за директора Установе Спортски центар ''Бор'', Бор, почев
од дана доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

Образложење
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022230/2011-I од 24.11.2011. године именовала Оливера
Сретеновића, економисту из Бора, за вршиоца дужности
директора Установе Спортски центар ''Бор'', Бор.
Вршилац дужности директора може обављати
ту функцију најдуже једну годину.
Имајући у виду горе наведено, Оливеру
Сретеновићу, економисти из Бора, је истекао мандат од
једне године на који је био именован.
Општинско веће Општине Бор је, сагласно
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), предложило Скупштини општине Бор да донесе
решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Установе Спортски центар ''Бор'', Бор.
Скупштина општине Бор је прихватила предлог
Општинског већа Општине Бор и одлучила као у
диспозитиву овог решења.

Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи предвиђено је да директоре установа именује
и разрешава оснивач.
Управни одбор Установе Спортски центар
''Бор'', Бор, расписао је конкурс за именовање директора
и доставио извештај о резултатима конкурса оснивачу.
На основу овог извештаја Општинско веће
Општине Бор је, сагласно својим овлашћењима из члана
46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 67. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), предложило
Скупштини општине Бор да за директора Установе
Спортски центар ''Бор'', Бор именује Бојану Длбокић
Дубочанин, дипломираног инжењера за индустријски
менаџмент, из Бора, јер испуњава услове конкурса.
Скупштина општине Бор је прихватила предлог
Општинског већа Општине Бор и одлучила као у
диспозитиву овог решења.

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

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 022-237/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године

Број 022-181/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године

01. фебруара 2011
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
183
На основу члана 130. и члана 135. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'',
бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11), члана
192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 4. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције вршиоца дужности директора
Апотеке Бор, Бор
I
Мр пх.спец. Снежани Јанковић, из Бора,
престаје функција вршиоца дужности директора Апотеке
Бор, Бор, због истека мандата, даном доношења овог
решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Чланом 134. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'', бр.107/05, 72/09-др.закон,
88/10, 99/10 и 57/11), регулисано је да мандат вршиоца
дужности директора здравствене установе траје шест
месеци.
Скупштина општине Бор је, Решењем број: 022185/2011-I од 12.10.2011. године, именовала мр пх.спец.
Снежану Јанковић, из Бора, за вршиоца дужности
директора Апотеке Бор, на период од шест месеци.
Имајући у виду горе наведено мр пх.спец.
Снежани Јанковић, из Бора, је истекао мандат од шест
месеци на који је именована.
Општинско веће Општине Бор је, сагласно
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), предложило Скупштини општине Бор да донесе
решење о престанку функције вршиоца дужности
директора Апотеке Бор.
Скупштина општине Бор је прихватила предлог
Општинског већа Општине Бор и одлучила као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути 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: 022-238/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
184
На основу члана 134. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-др.
закон, 88/10, 99/10 и 57/2011) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је

БРОЈ 1

2

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Апотеке
Бор
I
Именује се мр пх Анкица Вуловић, из Бора, за
вршиоца дужности директора Апотеке Бор, на период од
шест месеци, почев од 4. децембра 2012. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-239/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
185
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈКП ''Водовод'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
ЈКП ''Водовод'', Бор, због истека мандата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Арсо Кљајевић, председник;
Драгославa Станковић,заменик председника;
Мирјана Милошевић, члан;
Драган Марковић, члан;
Живко Јепурановић, члан;
Милош Шевић члан;
Ненад Ивановић, члан;
Винко Јовановић, члан;
Петар Николић, члан.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-77/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
186
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈКП ''Топлана'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
ЈКП ''Топлана'', Бор, због истека мандата:
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1. Драган Ристић, председник;
2. Миодраг Кекић, заменик председника;
3. Саша Милановић, члан;
4. Славиша Буђелан, члан;
5. Миодраг Глишић, члан;
6. Јелена Живковић, члан;
7. Драгиша Ђорђевић, члан;
8. Миле Арсић, члан;
9. Љубиша Василић, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-78/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
187
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу
Бора'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор, због истека
мандата:
1. Небојша Радошевић, председник;
2. Радиша Лалић, заменик председника;
3. Перислав Јовановић, члан;
4. Јасмин Беговић, члан;
5. Обренко Петровић, члан;
6. Драгољуб Јовић, члан;
7. Драган Јанкуцић, члан;
8. Александар Димитријевић, члан;
9. Славиша Здравковић, члан;
10. Дарко Милићевић, члан;
11. Негован Аксић, члан;
12. Анита Ђорђевић, члан;
13. Снежана Стојчић, члан.

БРОЈ 1

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈП за стамбене услуге
''Бор'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
ЈП за стамбене услуге ''Бор'', Бор, због истека мандата:
1.
2.
председника;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Светлана Анђелковић, председник;
Александар Миликић, заменик

Дарко Велојић, члан;
Бојан Ђорђиевски, члан;
Вишња Денисенко, члан;
Стојанка Иванов, члан;
Ивана Георгијев-Стојановић, члан;
Јовица Миличевић, члан;
Бранислав Димитријевић, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-241/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
189
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈКП ''Водовод'', Бор
I
У Управни одбор ЈКП ''Водовод'', Бор, именују
се:
1) за председника
- Арсо Кљајевић, представник оснивача;
2) за заменика председника
- Драгославa Станковић, представник оснивача;
3) за чланове:

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

- представници оснивача:
(1) Мирјана Милошевић,
(2) Милош Шевић,
(3) Живко Јепурановић,
(4) Драган Марковић;

Број: 022-240/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
188
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је

2

- представници запослених:
(1) Петар Николић,
(2) Будимир Портић,
(3) Драгослав Миладиновић.
Мандат члановима Управног одбора траје пет
година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-49/2012-I
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У Бору, 4. децембра 2012. године

БРОЈ 1

2

- Владан Нововић, представник оснивача;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

2) за заменика председника
- Радиша Лалић, представник оснивача;
3) за чланове:

190
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је

- представници оснивача:
(1) Стеван Кожовић,
(2) Драгољуб Јовић,
(3) Перислав Јовановић,
(4) Дарко Милићевић;
- представници запослених:
(1) Радомир Недељковић,
(2) Мирјана Алексић,
(3) Миланка Филиповски.

РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈКП ''Топлана'', Бор

Мандат члановима Управног одбора траје пет
I
У Управни одбор ЈКП ''Топлана'', Бор, именују
се:
1) за председника
- Драган Ристић, представник оснивача;
2) за заменика председника
- Миодраг Кекић, представник оснивача;

година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-156/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године

3) за чланове:
- представници оснивача:
(1) Саша Марковић,
(2) Миодраг Глишић,
(3) Славиша Буђелан,
(4) Саша Милановић;
- представници запослених:
(1) Ратко Трчковић,
(2) Драгиша Ђорђевић,
(3) Станоје Несторовић.
Мандат члановима Управног одбора траје пет

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
192
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је

година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-48/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈП за стамбене услуге
''Бор'', Бор
I
У Управни одбор ЈП за стамбене услуге ''Бор'',
Бор, именују се:
1) за председника
- Светлана Анђелковић, представник оснивача;

191
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је

2) за заменика председника
- Живорад Петровић, представник оснивача;
3) за чланове:
- представници оснивача:
(1) Маја Марковић,
(2) Александар Милетић,
(3) Дарко Велојић,
(4) Вишња Денисенко;

РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу
Бора'', Бор

- представници запослених:
(1) Драган Величковић,
(2) Миодраг Рајић,
(3) Ивана Георгиев Станојевић.

I
У Управни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу
Бора'', Бор, именују се:

Мандат члановима Управног одбора траје пет
1) за председника

година.

01. фебруара 2011
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-154/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора ЈКП ''3.
октобар'', Бор
I
Разрешава се Славиша Ранђеловић, дужности
члана у Управном одбору ЈКП ''3. октобар'', Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-79/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
194
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора ЈКП ''3.
октобар'', Бор
I
Именује се Драган Туртић за члана Управног
одбора ЈКП ''3. октобар'', Бор.
II
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 023112/2010-I од 10. новембра 2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 20/10).
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-80/2012-I
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У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
195
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Управног одбора
ЈП ''Штампа, радио и филм'', Бор
I
Разрешавају се дужности члана у Управном
одбору ЈП ''Штампа, радио и филм'', Бор, и то:
1.
2.

Елда Драгаш, на лични захтев
Предраг Ивковић.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-163/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
196
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора
ЈП ''Штампа, радио и филм'', Бор
I
Именују се за члана Управног одбора ЈП
''Штампа, радио и филм'', Бор, и то:
1.
2.

Славица Томић и
Лепа Додић.

Мандат именованима траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022163/2010-I од 8.7.2010. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 12/10).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-168/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
197
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На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора ЈКП ''Водовод'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
ЈКП ''Водовод'', Бор, због истека мандата:
1. Милош Бошковић, председник;
2. Весна Павлов, члан;
3. Предраг Крачуновић, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-81/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора ЈКП ''Топлана'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
ЈКП ''Топлана'', Бор, због истека мандата:
1. Милорад Рошић, председник;
2. Исмет Хотњанин, члан;
3. Јасмина Дамњановић, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-82/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
199
На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
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о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора ЈКП ''3. октобар'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
ЈКП ''3. октобар'', Бор, због истека мандата:
1. Златка Стојановић, председник;
2. Даница Оровић, члан;
3. Дејан Динић, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-83/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
200
На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор, због истека
мандата:
1. Драган Ђорђевић, председник;
2. Небојша Ивановић, члан;
3. Винко Мадановић, члан;
4. Видоје Луковић, члан;
5. Дарко Дукић, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-242/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора ЈП за стамбене услуге ''Бор'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
ЈП за стамбене услуге ''Бор'', Бор, због истека мандата:
1. Бојана Видојковић, председник;
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2. Драгана Репеџић, члан;
3. Душан Грубишић, члан.
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2) за чланове:

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

(1) Градимир Миловановић, представник
оснивача;
(2) Предраг Крачуновић, представник
запослених.

Број: 022-243/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године

година.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Мандат члановима Надзорног одбора траје пет
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-49/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

202
На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је

204
На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора ЈП ''Штампа, радио и филм'', Бор

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈКП ''Топлана'', Бор

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
ЈП ''Штампа, радио и филм'', Бор, због истека мандата:

I
У Надзорни одбор ЈКП ''Топлана'', Бор, именују
се:
1) за председника
- Милорад Рошић, представник оснивача;

1. Радмила Динуловић, председник,
2. Анета Николић, члан,
3. Исмет Хотњанин, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-244/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈКП ''Водовод'', Бор
I
У Надзорни одбор ЈКП ''Водовод'', Бор, именују
се:
1) за председника
- Милош Бошковић, представник оснивача;

2) за чланове:
(1) Исмет Хотњанин, представник оснивача;
(2) Бранислав Димитријевић, представник
запослених.
Мандат члановима Надзорног одбора траје пет
година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-84/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈКП ''3. октобар'', Бор
I
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У Надзорни одбор ЈКП ''3. октобар'', Бор,
именују се:
1) за председника
- Златка Стојановић, представник оснивача;
2) за чланове:
(1) Даница Оровић, представник оснивача;
(2) Сузана Несторовић, представник
запослених.
Мандат члановима Надзорног одбора траје пет
година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-50/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'', Бор
I
У Надзорни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу
Бора'', Бор, именују се:
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У Надзорни одбор ЈП за стамбене услуге ''Бор'',
Бор, именују се:
1) за председника
- Наташа Николовски, представник оснивача;
2) за чланове:
(1) Драгана Репеџић, представник оснивача;
(2) Радоица Траиловић, представник
запослених.
Мандат члановима Надзорног одбора траје пет
година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-154/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈП ''Штампа, радио и филм'', Бор
I
У Надзорни одбор ЈП ''Штампа, радио и филм'',
Бор, именују се:

1) за председника
- Драган Ђорђевић, представник оснивача;

1) за председника
- Радмила Динуловић, представник оснивача;

2) за чланове:
(1) Винко Мадановић, представник оснивача;
(2) Дарко Дукић, представник запослених.

2) за чланове:
(1) Анета Николић, представник оснивача;
(2) Александар Ракић, представник запослених.

Мандат члановима Надзорног одбора траје пет
година.

Мандат члановима Надзорног одбора траје пет

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-156/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
207
На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је

Број: 022-157/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
209
На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈП за стамбене услуге ''Бор'', Бор

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈП ''Борски туристички центар'', Бор

I

I

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

У Надзорни одбор ЈП ''Борски туристички
центар'', Бор, именују се:
1) за председника
- Милица Лакичевић, представник оснивача;
2) за чланове:
(1) Весна Предић - Петровић, представник
оснивача;
(2) Владимир Димитријевић, представник
запослених.
Мандат члановима Надзорног одбора траје пет
година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-173/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
210
На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈП ''Зоолошки врт'', Бор
I
У Надзорни одбор ЈП ''Зоолошки врт'', Бор,
именују се:
1) за председника
- Јовица Васиљевић, представник оснивача;
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Разрешавају се дужности у Управном одбору
Народне библиотеке, Бор, због истека мандата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Александар Јакшић, председник;
Светлана Чорболоковић, члан;
Слађана Гушљешевић, члан;
Весна Антић, члан;
Живојин Станић, члан;
Драгица Радетић, члан;
Горан Миленковић, члан.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-245/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
212
На основу члана 41. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Музеја рударства и металургије, Бор
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
Музеја рударства и металургије, Бор:
1.
2.
3.
4.
5.

Марија Шутуловић, председник;
Беким Фазлијевић, члан;
Милутин Ристић, члан;
Сузана Мијић, члан;
Небојша Димитријевић, члан.

2) за чланове:
(1) Маја Адамовић, представник оснивача;
(2) Слађана Савић, представник запослених.
Мандат члановима Надзорног одбора траје пет
година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-172/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
211
На основу члана 41. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Народне библиотеке, Бор
I

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-246/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
213
На основу члана 123. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/11) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Центра за социјални рад ''Бор'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
Центра за социјални рад ''Бор'', Бор, због истека мандата:
1. Ана Босиоковић, председник;
2. Винко Костандиновић, члан;
3. Марица Де Кандија, члан;

01. фебруара 2011
4.
5.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Миодраг Марковић, члан;
Оливера Огњеновић, члан.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-247/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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о именовању председника и чланова Управног
одбора Музеја рударства и металургије, Бор
У Управни одбор
металургије, Бор, именују се:

Музеја

рударства

и

1) за председника
Марија Шутуловић, представник оснивача;
2) за чланове:
- представници оснивача:
(1) Беким Фазлијевић,
(2) Милутин Ристић,
- представници запослених:
(1) Сузана Мијић,
(2) Небојша Димитријевић.
Мандат члановима Управног одбора траје
четири година.
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На основу члана 41. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је

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

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Управног
одбора Народне библиотеке, Бор

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
216
На основу члана 123. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/11) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је

У Управни одбор Народне библиотеке, Бор,
именују се:
1) за председника
- Александар Миликић, представник оснивача;
2) за чланове:
- представници оснивача:
(1) Слађана Гушљешевић,
(2) Светлана Чорболоковић,
(3) Живојин Станић,
(4) Весна Антић,
- представници запослених:
(1) Драгица Радетић,
(2) Горан Миленковић.
Мандат члановима Управног одбора траје
четири година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-153/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
215
На основу члана 41. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Број: 022-160/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Управног
одбора Центра за социјални рад ''Бор'', Бор
У Управни одбор Центра за социјални рад
''Бор'', Бор, именују се:
1) за председника
- Ана Босиоковић, представник оснивача;
2) за чланове:
- представници оснивача:
(1) Винко Костандиновић,
(2) Марица Де Кандија,
- представници запослених:
(1) Оливера Огњеновић,
(2) Милан Станковић.
Мандат члановима Управног одбора траје
четири година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-152/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
217

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора Установе
''Центaр за културу општине Бор'', Бор
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Број: 022-250/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

I
Разрешава се Елда Драгаш, дужности члана у
Управном одбору Установе ''Центaр за културу општине
Бор'', Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-248/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
218
На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора Установе
''Центар за културу општине Бор'', Бор

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора
Установе Спортски центар ''Бор'', Бор

I
Именује се Наташа Милковски за члана
Управног одбора Установе ''Центар за културу општине
Бор'', Бор.

I
Именује се Марија Стојановић, за члана
Управног одбора Установе Спортски центар ''Бор'', Бор.

Мандат именованој траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 02257/2010-I од 22.03.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 4/2010).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-249/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
219
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора Установе
Спортски центар ''Бор'', Бор
I
Разрешава се Саша Симоновић, дужности члана
у Управном одбору Установе Спортски центар ''Бор'',
Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

Мандат именованој траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022299/2010-I од 13. августа 2010. године, (''Службени лист
општине Бор'', бр. 18/2010).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-251/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 45. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора Народне библиотеке, Бор
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
Народне библиотеке, Бор, због истека мандата:
1. Сузана Горник, за председника;
2. Невенка Мирошевић, члан;
3. Зорица Николић, члан.
II

01. фебруара 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-252/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 45. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора Музеја рударства и металургије, Бор
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
Музеја рударства и металургије, Бор:
1.
2.
3.
4.
5.

Живко Аврамовић, председник;
Дејан Ђурић, члан;
Сузана Радовановић, члан;
Игор Јовановић, члан;
Вукашин Јовић, члан.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-253/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 123. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/11) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора Центра за социјални рад ''Бор'', Бор
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
Центра за социјални рад ''Бор'', Бор, због истека мандата:
1. Марина Дервишевић, председник;
2. Игор Маљковић, члан;
3. Јасмина Николић, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-254/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
224
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На основу члана 45. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Народне библиотеке, Бор
I
У Надзорни одбор Народне библиотеке, Бор,
именују се:
1) за председника
- Сузана Горник, представник оснивача;
2) за чланове:
(1) Марина Кипријановски, представник
оснивача;
(2) Нина Божовић, представник запослених.
Мандат члановима Надзорног одбора траје
четири година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-255/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 45. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Музеја рударства и металургије, Бор
I
У Надзорни одбор
металургије, Бор, именују се:

Музеја

рударства

и

1) за председника
- Живко Аврамовић, представник оснивача;
2) за чланове:
- представници оснивача:
(1) Дејан Ђурић,
(2) Сузана Радовановић,
- представници запослених:
(1) Игор Јовановић,
(2) Рашел Комљеновић.
Мандат члановима Надзорног одбора траје
четири година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-162/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
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На основу члана 123. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/11) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Центра за социјални рад ''Бор'', Бор
I
У Надзорни одбор Центра за социјални рад
''Бор'', Бор, именују се:
1) за председника
- Марина Дервишевић, представник оснивача;
2) за чланове:
(1) Игор Маљковић, представник оснивача;
(2) Јасмина Николић, представник запослених.
Мандат члановима Надзорног одбора траје
четири година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-256/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
227
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за утврђивање назива улица и
тргова
I
У Комисију за утврђивање назива улица и
тргова именују се:
- за председника
Лидија Савић Волановић,
- за чланове:
1. Дејан Вељковић,
2. Небојша Јаношевић,
3. Видоје Адамовић,
4. Слађана Ђурђекановић Мирић,
5. Славиша Фришковић,
6. Бојана Кнежевић
II
Задатак Комисије је да утврђује предлоге назива
улица, тргова или других делова насељених места у
складу са Одлуком о утврђивању назива улица и тргова
(„Службени лист општине Бор“, бр. 14/08, 13/09 и 6/11).
III
Мандат именованим члановима Комисије
идентичан је мандату Скупштине у којој су именовани.
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IV
На питања у вези начина рада Комисије сходно
се примењују одредбе Пословника Скупштине општине
Бор за рад сталних радних тела.
У случају одсутности председника Комисије
седницу Комисије сазива, односно седницом председава,
најстарији члан Комисије.
V
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о именовању Комисије за утврђивање
назива улица и тргова („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/2011).
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 015-5/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника Комисије за стипендирање
и награђивање
I
Разрешава се Јелена Видојковић, дужности
председника Комисије за стипендирање и награђивање.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 67-7/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника Комисије за стипендирање
и награђивање
I
Именује
се
Владимир
Станковић,
за
председника Комисије за стипендирање и награђивање.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 67-8/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09 и 52/11), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Машинско-електротехничке школе, Бор
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Машинско-електротехничке школе, Бор и то:
1.
Александар
Стојановић,
представник
родитеља,
2. Зоран Миловановић, представник родитеља.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова.
Привремени орган општине је Решењем број:
022-170/2010-I
од
23.7.2010.
године
именовао
Александра Стојановића и Зорана Миловановића као
представнике родитеља за чланове Школског одбора
Машинско–електротехничке школе, Бор.
Машинско–електротехничке школа у Бору је
актом број: 1234/1 од 5.11.2012. године обавестила
Скупштину општине Бор да је именованима престао
основ по коме су именовани у Школски одбор.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, ако овлашћени предлагач покрене
иницијативу за разрешење члана органа управљања због
престанка основа по коме је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог
решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-257/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09 и 52/11), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
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Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Машинско-електротехничке школе, Бор
Именују се у Школски одбор Машинско –
електротехничке школе, Бор, чланови:
1. Слађана Зајић, представник родитеља,
2. Лидија Милановић, представник родитеља.
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:022170/2010 од 23.7.2010. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 14/2010).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Машинско–електротехничка школа, Бор је
актом број: 1234/1 од 5.11.2012. године, доставила
предлог Савета родитеља, као овлашћеног предлагача, за
именовање нових чланова Школског одбора, Слађану
Зајић и Лидију Милановић уместо Александра
Стојановића и Зорана Миловановића, који су разрешени
дужности због престанка основа по коме су именовани у
орган управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. број: 1878/12 од 31.10.2012. године и Извештај
Полицијске управе Јагодина, бр. 235/1-2843/12 од
26.10.2012. године, утврђено је да именоване нису
осуђиване за кривична дела утврђена у члану 54. став 10.
тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011).
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио нове кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-171/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09 и 52/11), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 4. децембра 2012. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Економско-трговинске школе, Бор

Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022139/2010-I од 23.7.2010 године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 14/10).

Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Економско-трговинске школе, Бор и то:

Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Економско-трговинска школа, Бор је актом
број: 997 од 2.11.2012. године, доставила предлог Савета
родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање
нових чланова Школског одбора, Дејана Станковића и
Јовицу Крстића уместо Гордане Риђић-Ђурић и
Живојина Маринковића, који су разрешени дужности
због престанка основа по коме су именовани у орган
управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр. 1565/12 од 28.9.2012. године, утврђено је да
именовани нису осуђивани за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09 и 52/2011).
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио нове кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву
овог решења.

1. Гордана Риђић-Ђурић, представник родитеља,
2. Живојин Маринковић, представник родитеља.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова.
Привремени орган општине је Решењем број:
022-139/2010-I од 23.7.2010. године именовао Гордану
Риђић-Ђурић и Живојина Маринковића као представнике
родитеља за чланове Школског одбора Економскотрговинске школе, Бор.
Економско-трговинска школа у Бору је актом
број: 997 од 2.11.2012. године обавестила Скупштину
општине Бор да је именованима престао основ по коме су
именовани у Школски одбор.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, ако овлашћени предлагач покрене
иницијативу за разрешење члана органа управљања због
престанка основа по коме је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог
решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-258/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
233
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09 и 52/11), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 4.
децембра 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Економско-трговинске школе, Бор
Именују се у Школски одбор Економскотрговинске школе, Бор, чланови:
1. Дејан Станковић, представник родитеља,
2. Јовица Крстић, представник родитеља.

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: 022-175/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
234
На основу члана 76. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 4. децембра
2012. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2012.
ГОДИНЕ
I
Усваја се Извештај о извршењу буџета за
период јануар-септембар 2012. године.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-1630/2012-I
У Бору, 4. децембра 2012. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је
да се у Решењу о разрешењу председника и чланова
Привременог управног одбора Јавног предузећа ''Борски
туристички центар'' Бор, објављеном у ''Службеном
листу општине Бор'' број 11/2011, поткрала грешка, па се
на основу члана 7. Одлуке о објављивању општинских
прописа и других аката и о издавању ''Службеног листа
општине Бор'' (''Службени лист општине Бор'' број: 1/07)
даје
ИСПРАВКА
У Решењу у тачки I подтачка 5. уместо речи:
''Ивана'' треба да стоји реч: ''Ивона''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа, с.р.
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је
да се у Решењу о именовању председника, заменика
председника и чланова Привременог управног одбора
Јавног предузећа ''Борски туристички центар'' Бор,
објављеном у ''Службеном листу општине Бор'' број
11/2011, поткрала грешка, па се на основу члана 7.
Одлуке о објављивању општинских прописа и других
аката и о издавању ''Службеног листа општине Бор''
(''Службени лист општине Бор'' број: 1/07) даје
ИСПРАВКА
У Решењу у тачки I подтачка 2) уместо речи:
''Ивана'' треба да стоји реч: ''Ивона''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа, с.р.
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