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1
На основу члана 25 Закона о буџетском
систему(„Службени гласник Р Србије“ број 9/2002, 87/2002,
61.2005-др.закон, 66/2005, 101/2005-др.закон, 62/2006др.закон и 85/2006) и члана 21 Статута општине Бор
(''Службени лист општина'', број 11/2002, 8/2003 и 4/2005),
Скупштина општине Бор на седници одржаној 20. марта
2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БОР ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Бор за
2008.годину(«Сл.лист општинe Бор» број 2/07), у члану 1,
став 1, алинеја 1 износ од «755.127.813» замењује се
износом од «735.332.730».
У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од
«755.127.813» замењује се износом од «743.732.730».
Члан 2.
У члану 3 износ од «1.510.256“ замењује се
износом од «1.569.665».
Члан 3.
У члану 4 износ од «14.201.908» замењује се
износом од «16.147.499».
Члан 4.
У члану 6, ставу 1, у табели биланса прихода врше
се следеће измене:
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 од
«582.540.263» замењује се износом «593.540.263».
- за економску класификацију 741511-«Накнада за
коришћење минералних сировина» износ у колони 3 од
«30.643.200» замењује се износом «41.643.200».
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од
«123.087.550» замењује се износом «141.792.467».
- за економску класификацију 713120-«Порез на имовину»
износ у колони 3 од «30.944.200» замењује се износом
«38.649.117».
- за економску класификацију 741530-«Накнада за
коришћење простора (јавне и слободне површине) и
грађ.земљ.» износ у колони 3 од «33.451.200» замењује се
износом «44.451.200».
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од
«755.127.813» замењује се износом «784.832.730».
Члан 5.
У члану 7 врше се следеће измене:
- за економску класификацију 410000-«Издаци за
запослене» износ у колони 3 од «275.014.052» замењује се
износом »282.938.727».
- за економску класификацију 420000-«Коришћење роба и
услуга» износ у колони 3 од «173.878.108» замењује се
износом »157.503.350».
- за економску класификацију 450000-«Субвенције» износ у
колони 3 од «31.500.000» замењује се износом
»65.500.000».

ЦЕНА : 40
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
2.000 ДИНАРА

- за економску класификацију 460000-«Трансфери осталим
нивоима власти» износ у колони 3 од «94.769.009» замењује
се износом »95.369.009».
- за економску класификацију 470000-«Социјална заштита
из буџета» износ у колони 3 од «7.450.000» замењује се
износом »7.500.000».
- за економску класификацију 480000-«Остали издаци»
износ у колони 3 од «45.824.500» замењује се износом
»51.324.500».
- за економску класификацију 499110-«Стална резерва»
износ у колони 3 од «1.510.256» замењује се износом
»1.569.665».
- за економску класификацију 499120-«Текућа резерва»
износ у колони 3 «14.201.908» замењује се износом
»16.147.499».
- за економску класификацију 510000-«Основна средства»
износ у колони 3 «64.878.880» замењује се износом
»60.878.880».
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од
«755.127.813» замењује се износом «784.832.730».
Члан 6.
У члану 8 врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 2 табеле «1.Примања без прихода од
задуживања», износ из колоне 3 од «708.127.813» замењује
се износом «737.832.730».
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од
«755.127.813» замењује се износом «784.832.730».
Члан 7.
У члану 9 врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 2 табеле «1.Поједине издатке у износу
од», износ из колоне 3 «693.314.549» замењује се износом
«721.014.466».
- за тачку из колоне 2 табеле «2.Сталну буџетску резерву
од», износ из колоне 3 «1.510.256» замењује се износом
«1.569.665».
- за тачку из колоне 2 табеле «3.Текућу буџетску резерву
од», износ из колоне 3 «14.201.908» замењује се износом
«16.147.499».
- За опис из колоне 2 „Укупно“ износ из колоне 3 од
«755.127.813» замењује се износом «784.832.730».
Члан 8.
У члану 10 врше се следеће измене:
- за економску класификацију 410-«Издаци за запослене»
износ у колони 3 од «275.014.052» замењује се износом
»282.938.727» а износ у колони 5 од «277.224.052» замењује
се износом «285.148.727».
- за економску класификацију 411-«Плате,накнаде и додаци
за запослене» износ у колони 3 и у колони 5 од
«218.695.347» замењује се износом «205.598.378».
за
економску
класификацију
412-«Социјални
доприноси(на терет послодавца)» износ у колони 3 и у
колони 5 од «39.144.815» замењује се износом
«36.803.047».
- за економску класификацију 414-«Социјална давања
запосленима-отпрмнине и помоћи» износ у колони 3 од
«3.002.000» замењује се износом «3.462.000» а износ у
колони 5 од «5.212.000» замењује се износом «5.672.000».
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- за економску класификацију 416-«Награде и други
посебни расходи» износ у колони 3 и у колони 5 од
«8.910.950» замењује се износом «31.814.362».
- за економску класификацију 420-«Коришћење роба и
услуга» износ у колони 3 од «173.878.108» замењује се
износом »157.503.350», а износ у колони 5 од «208.582.095»
замењује се износом «192.306.337».
- за економску класификацију 421-«Стални трошкови»
износ у колони 3 oд «36.217.698» замењује се износом
»36.327.898», а износ у колони 5 од «43.106.108» замењује
се износом «43.218.808».
- за економску класификацију 422-«Трошкови за пословна
путовања» износ у колони 5 од «2.817.540» замењује се
износом «2.822.040».
- за економску класификацију 423-«Опште услуге по
уговору» износ у колони 3 од «40.305.300» замењује се
износом »23.989.840“, а износ у колони 5 од «46.917.429»
замењује се износом «30.618.469».
- за економску класификацију 424-«Специјализоване
услуге» износ у колони 3 од «8.779.450“ замењује се
износом «8.311.742» а износ у колони 5 од «10.301.615»
замењује се износом «9.839.407».
- за економску класификацију 425-«Текуће поправке и
одржавање» износ у колони 3 од «37.828.360» замењује се
износом »38.138.360“, а износ у колони 5 од «41.222.180»
замењује се износом «41.572.180».
- за економску класификацију 426-«Материјали» износ у
колони 3 од «9.530.800» замењује се износом »9.519.010“, а
износ у колони 5 од «25.217.223» замењује се износом
«25.235.433».
- за економску класификацију 450-«Субвенције» износ у
колони 3 и колони 5 од „31.500.000» замењује се износом
»65.500.000“.
- за економску класификацију 4511«Текуће субвенције
нефинансијским предузећима и организацијама» износ у
колони 3 и колони 5 од «18.000.000» замењује се износом
»52.000.000».
- за економску класификацију 460-«Трансфери осталим
нивоима и дотације непрофитним организацијама и
удружењима», износ у колони 3 од «136.804.009» замењује
се износом »142.904.009» а износ у колони 5 од
„155.479.809“ замењује се износом „161.579.809“.
-за економску класификацију 4651-«Остале текуће дотације
непрофитним организацијама и удружењима«, износ у
колони 3 од «42.035.000», замењује се износом „47.535.000“
а износ у колони 5 од „60.154.800“ замењује се износом
«65.654.800».
- за економску класификацију 4631« Трансфери осталим
нивоима власти –школе, социјална заштита» износ у
колони 3 од «94.769.009» замењује се износом »95.369.009»
а износ у колони 5 од „95.325.009“ замењује се износом
„95.925.009“.
- за економску класификацију 470-«Социјална заштита из
буџета» износ у колони 3 од «7.450.000» замењује се
износом »7.500.000» а износ у колони 5 од «7.500.000»
замењује се износом »7.550.000».
- за економску класификацију 4729-«Накнаде за социјалну
заштиту» износ у колони 3 од «450.000» замењује се
износом »500.000» а износ у колони 5 од „500.000“
замењује се износом „550.000“.
- за економску класификацију 480-«Остали издаци» износ у
колони 5 од „5.810.360“ замењује се износом „5.811.360“.
- за економску класификацију 482-«Порези,обав.таксе и
казне.....» износ у колони 5 од „2.260.360“ замењује се
износом „2.261.360“.
- за економску класификацију 510-«Основна средства»
износ у колони 3 од «64.878.880» замењује се износом
»60.878.880», а износ у колони 5 од «249.719.456» замењује
се износом «245.719.456“.
- за економску класификацију 511-«Издаци за
нефинансијску имовину-зграде и грађевински објекти»
износ у колони 3 од «45.182.900» замењује се износом
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»41.182.900» а износ у колони 5 од «209.287.900» замењује
се износом «205.287.900».
- за економску класификацију 5114-«Израда пројеката и
просторног и урбанистичких планова» износ у колони 3 од
«6.100.000» замењује се износом »7.500.000» а износ у
колони 5 од «12.100.000» замењује се износом
«13.500.000».
- за економску класификацију 512-«Машине и опрема»
износ у колони 3 од «9.830.980» замењује се износом
»8.430.980», а износ у колони 5 од «12.907.500» замењује
се износом «11.507.500».
- за економску класификацију 499000-«Средства резерви»
износ у колони 3 и у колони 5 од «15.712.164» замењује се
износом »17.717.164».
- за економску класификацију 499110-«Стална резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.510.256» замењује се
износом »1.569.665».
- за економску класификацију 499120-«Текућа резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «14.201.908» замењује се
износом »16.147.499».
- За опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од
«755.127.813» замењује се износом «784.832.730», а износ у
колони 5 од «998.899.036» замењује се износом
«1.028.703.953».
Члан 9.
У члану 11, у ставу 1 износ од «755.127.813»
замењује се износом од «784.832.730».
У истом ставу, у табели, у Разделу 1-«Скупштина
општине Бор, Председник општине и Општинско веће», за
функцију 110-«Извршни и законодавни органи, фискални и
спољни послови», врше се следеће измене:
- на позицији број 9 и економској класификацији 423«Опште услуге по уговору», износ у колони 6 и колони 8 од
«6.210.000» замењује се износом «9.210.000».
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110„Стална резерва“ износ у колони 6 и колони 8 од
«1.510.256» замењује се износом «1.569.665».
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120„Текућа резерва“ износ у колони 6 и колони 8 од
«14.201.908» замењује се износом «16.147.499».
- на позицији број 20 и економској класификацији 512„Машине и опрема“ износ у колони 6 и колони 8 од
«3.500.000» замењује се износом «2.100.000».
-Укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од
«45.806.232» замењује се износом «49.411.232».
У истом разделу, за функцију 490-«Економски
послови некласификовани на другом месту, врше се
следеће измене:
- на позицији број 21 и економској класификацији 4511«Субвенције јавном линијском саобраћају» износ у колони
6 и колони 8 од «6.000.000» замењује се износом
«26.000.000».
- на позицији број 22 и економској класификацији 4511«Субвенције јавним предузећима» износ у колони 6 и
колони 8 од «4.000.000» замењује се износом «3.000.000».
- на позицији број 24 и економској класификацији 463«Издаци за нефинансијску имовину-зграде и грађ.објекти»
износ у колони 6 и у колони 8 од «7.000.000» замењује се
износом »3.000.000».
- Укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од
«21.500.000» замењује се износом «36.500.000».
У истом разделу, за функцију 912-«Основно
образовање», врше се следеће измене:
- на позицији број 26 и економској класификацији 423«Услуге превоза ученика основних школа и смештај у
спец.школе са интернатом» износ у колони 6 и у колони 8
од «24.000.000» замењује се износом «6.000.000».
- Укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од «
24.000.000» замењује се износом «6.000.000».
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-Укупан износ за Раздео 1 у колони 6 од «184.677.332»
замењује се износом «185.282.332», а у колони 8 износ од
«202.177.332» замењује се износом «202.782.332»,
У
Разделу
2-«Општинско
јавно
правобранилаштво», за функцију 330-«Судови» врше се
следеће измене:
- на позицији број 38 и економској класификацији 411«Плате,накнаде и додаци за запослене», износ у колони 6 и
у колони 8 од «2.924.844» замењује се износом «2.311.404».
- на позицији број 39 и економској класификацији 412«Социјални доприноси (на терет послодавца)», износ у
колони 6 и у колони 8 од «523.548» замењује се износом
«413.741».
- на позицији број 40 и економској класификацији 414«Социјална давања запосленима-Накнаде», износ у колони
6 и у колони 8 од «80.000» замењује се износом «230.000».
- на позицији број 42 и економској класификацији 416«Награде и остали посебни расходи», износ у колони 6 и у
колони 8 од «48.000» замењује се износом «733.322».
- на позицији број 47 и економској класификацији 426«Материјали», износ у колони 6 и у колони 8 од «80.000»
замењује се износом «100.000».
-Укупан износ за функцију 330 у колони 6 и колони 8 од
«3.942.482» замењује се износом «4.074.557».
-Укупан износ за Раздео 2 у колони 6 и колони 8 од
«3.942.482» замењује се износом «4.074.557».
У Разделу 3-«Општинска управа Бор», за
функцију 130-«Опште јавне услуге» врше се следеће
измене:
- на позицији број 50 и економској класификацији 411«Плате,накнаде и додаци за запослене», износ у колони 6 и
у колони 8 од «85.547.076» замењује се износом
«78.063.547».
- на позицији број 51 и економској класификацији 412«Социјални доприноси (на терет послодавца)», износ у
колони 6 и у колони 8 од «15.312.936» замењује се износом
«13.973.375».
- на позицији број 53 и економској класификацији 414«Отпремнине и др социјална давања запосленима», износ у
колони 6 и у колони 8 од «1.270.000» замењује се износом
«1.580.000».
- на позицији број 55 и економској класификацији 416«Награде и остали посебни расходи», износ у колони 6 и у
колони 8 од «2.866.000» замењује се износом «25.084.090».
-Укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од
«125.845.464» замењује се износом «139.550.464».
У истом разделу, глави 3.2.»Друштвена брига о
деци-Установа за децу “БАМБИ“, за функцију 040«Породица и деца» врше се следеће измене:
- на позицији број 88 и економској класификацији 411«Плате,накнаде и додаци за запослене», износ у колони 6 и
у колони 8 од «75.600.583» замењује се износом
«70.600.583».
- на позицији број 89 и економској класификацији 412«Социјални доприноси (на терет послодавца)», износ у
колони 6 и у колони 8 од «13.529.904» замењује се износом
«12.637.504».
- на позицији број 98 и економској класификацији 425«Текуће поправке и одржавање», износ у колони 6 од
«100.000» замењује се износом «400.000», а у колони 8
износ од «1.700.000» замењује се износом «2.000.000».
- Укупан износ за функцију 040 у колони 6 од «97.721.743»
замењује се износом «92.129.343» а износ у колони 8 од
«125.458.503» замењује се износом «119.866.103».
- Укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «97.721.743»
замењује се износом «92.129.343» а износ у колони 8 од
«125.458.503» замењује се износом «119.866.103».
У истом разделу, глави 3.4.»Месне заједнице-све»,
за функцију 160-«Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту» врше се следеће измене:
- на позицији број 132 и економској класификацији 425«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 oд
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«1.726.760» замењује се износом »1.736.760», а износ у
колони 8 од «3.130.580» замењује се износом «3.140.580».
- у глави 3.4.1. «Месна заједница Брезоник» отвара се
позиција 135 и економска класификација 4651»Дотације
непроф.организацијама».
- Укупан износ за функцију 160 у колони 6 од «11.302.040»
замењује се износом «11.312.040» а износ у колони 8 од
«156.883.216» замењује се износом «156.893.216».
- Укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «11.302.040»
замењује се износом «11.312.040» а износ у колони 8 од
«156.883.216» замењује се износом «156.893.216».
-Укупан износ за Раздео 3 у колони 6 од «400.088.490»
замењује се износом «408.211.090», а износ у колони 8 од
«575.026.426» замењује се износом «583.149.026».
У Разделу 4-«Основно образовање», за функцију
912-« Основно образовање», врше се следеће измене:
- додаје се нова позиција 157-0 и економска класификација
4631-„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за
економску
класификацију
414-«Социјална
давања
запосленима-накнаде» у износу од «250.000» у колони 6 и
колони 8.
- на позицији број 167 и економској класификацији 4631„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за економску
класификацију 512-«Машине и опрема», износ у колони 6
од «705.000» замењује се износом од «805.000» а износ у
колони 8 од «745.000» замењује се износом «845.000».
-Укупан износ за функцију 912 у колони 6 од «58.232.492»
замењује се износом »58.582.492», а износ у колони 8 од
«58.788.492» замењује се износом »59.138.492».
-Укупан износ за Раздео 4 у колони 6 од «58.232.492»
замењује се износом » 58.582.492», а износ у колони 8 од
«58.788.492» замењује се износом » 59.138.492».
У Разделу 5-«Средње образовање», за функцију
920-«Средње образовање», врше се следеће измене:
- додаје се нова позиција 168-0 и економска класификација
4631-„Текући трансфери осталим нивоима власти“ за
економску
класификацију
414-«Социјална
давања
запосленима-накнаде» у износу од «250.000» у колони 6 и
колони 8.
-Укупан износ за функцију 920 у колони 6 и колони 8 од
«28.014.182» замењује се износом »28.264.182».
-Укупан износ за Раздео 5 у колони 6 и колони 8 од
«28.014.182» замењује се износом » 28.264.182».
У
Разделу
8-«Физичка
култура-спортске
организације-за реализацију спортских манифестација и
масовни спорт», за функцију 810-«Услуге рекреације и
спорта», додаје се нова позиција 198-0 и економска
класификација 4651-„Дотације спортским и омладинским
организацијама за реализацију спортских манифестација и
масовни спорт“ у износу од «16.800.000».
-на позицији број 198 за економску класификацију 4651«Дотације Јавној установи Спортски центар» износ у
колони 6 и у колони 8 од „35.000.000“ замењује се износом
„22.200.000“.
-Укупан износ за функцију 810 у колони 6 и у колони 8 од
„35.000.000“ замењује се износом «39.000.000».
-Укупан износ за Раздео 8 у колони 6 и у колони 8 од
„35.000.000“ замењује се износом «39.000.000».
У Разделу 9-«ЈП ШРИФ БОР», за функцију 830«Услуге емитовања и издаваштва», на позицији број 199 и
економској класификацији 4511-„Текуће субвенције јавним
неф.пред.и орг. “ износ у колони 6 и колони 8 од
«5.000.000» замењује се износом од «20.000.000».
-Укупан износ за функцију 830 у колони 6 и колони 8 од
«5.000.000» замењује се износом »20.000.000».
-Укупан износ за Раздео 9 у колони 6 и колони 8 од
«5.000.000» замењује се износом »20.000.000».
У
Разделу 11-«Невладине
и
друштвене
организације и удружења», за функцију 160-«Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту», врше се следеће
измене:
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- на позицији број 202-5 за економску класификацију 4651»Дотације осталим непрофитним институцијама-невладине
и др.организације по захтевима», мења се назив друштвене
организације и уместо «Међуопштинска организација
мултиплесклерозе
Зајечар» замењује
се
називом
«Општинска организација мултиплесклерозе Бор».
- на позицији број 202 за економску класификацију 4651»Дотације осталим непрофитним институцијама-невладине
и др.организације по захтевима», износ у колони 6 и у
колони 8 од „4.620.000“ замењује се износом „5.620.000“..
- Укупан износ за функцију 160 у колони 6 и колони 8 од
«4.920.000» замењује се износом »5.920.000».
- Укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од
«4.920.000» замењује се износом »5.920.000».
У Разделу 15-«Средства за пружање помоћи
избеглим и расељеним лицима» , функција 070-«Социјална
помоћ угроженом становништву», врше се следеће измене:
- на позицији број 223 за економску класификацију 426»Материјали», износ у колони 6 од „80.000“ замењује се
износом „30.000“, а износ у колони 8 од „180.000“ замењује
се износом „130.000“.
- на позицији број 224 за економску класификацију 472»Социјалне помоћи», износ у колони 6 од „50.000“
замењује се износом „100.000“, а износ у колони 8 од
„100.000“ замењује се износом „150.000“.
- Укупан износ за функцију 070 у колони 6 и колони 8 не
мења се.
- Укупан износ за радео 15 у колони 6 и колони 8 не мења
се.
У Разделу 18-«Еколошки фонд општине Бор» ,
функција 560-«Заштита животне средине некласификована
на другом месту», врше се следеће измене:
-додаје се нова позиција 244-0 и економска класификација
421-«Стални трошкови» у износу од «100.000» у колони 6 и
колони 8.
-на позицији број 244 и економској класификацији 423„Опште услуге по уговору», износ у колони 6 од
«4.600.000» замењује се износом од «3.200.000» а износ у
колони 8 од «6.100.000» замењује се износом «4.700.000».
-на позицији број 245 и економској класификацији 424„Специјализоване услуге», износ у колони 6 и колони 8 од
«3.400.000» замењује се износом од «2.900.000» .
-на позицији број 246 и економској класификацији 4651„Дотације непрофитним институцијама», уписује се износ у
колони 6 од «500.000» а износ у колони 8 од «500.000»
замењује се износом «1.000.000».
-на позицији број 247 и економској класификацији 5114„Услуге пројектовања», уписује се износ у колони 6 од
«1.400.000» а износ у колони 8 од «6.000.000» замењује се
износом «7.400.000».
-Укупан износ за функцију 560 у колони 6 од «8.000.000»
замењује се износом »8.100.000», а износ у колони 8 од
«16.000.000» замењује се износом »16.100.000».
-Укупан износ за Раздео 18 у колони 6 од «8.000.000»
замењује се износом » 8.100.000», а износ у колони 8 од
«16.000.000» замењује се износом 16.100.000».
У разделу 19-«Пројекат“Смањење угрожености
Рома у Србији“» , функција 090-«Социјална заштита
некласификована на другом месту», врши се распоред
средстава на следећи начин:
-додаје се нова позиција 248-0 и економска класификација
421-«Стални трошкови» у износу од «10.200» у колони 6 и
колони 8.
-на позицији број 248 и економској класификацији 423„Опште услуге по уговору», у колони 6 уписује се износ од
«84.540», а износ у колони 8 од «500.000» замењује се
износом «584.540».
-додаје се нова позиција 248-1 и економска класификација
424-«Специјализоване услуге» у износу од «32.292» у
колони 6 и колони 8.
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-додаје се нова позиција 248-2 и економска класификација
426-«Материјали» у износу од «18.210» у колони 6 и
колони 8.
-Укупан износ за функцију 090 у колони 6 од «0» замењује
се износом »145.242», а износ у колони 8 од «500.000»
замењује се износом »645.242».
-Укупан износ за Раздео 19 у колони 6 од «0» замењује се
износом » 145.242», а износ у колони 8 од «500.000»
замењује се износом «645.242».
-За опис из колоне 5 «Укупно буџет» износ у колони 6 од
«755.127.813» замењује се износом «784.832.730», а износ у
колони 8 од «998.899.036» замењује се износом
«1.028.703.953».
Члан 10.
У члану 13. став 1. брише се.
Члан 11.
Члан 33. мења се и гласи:
''Члан 33
«Распоред и коришћење средстава у оквиру
Раздела 8 –«Физичка култура», са позиције број 198-0 –
«Дотације спортским и омладинским организацијама за
реализацију спортских манифестација и масовни спорт»
извршаваће се , на предлог и уз захтев Спортског савеза, за
реализацију спортских манифестација и за масовни спорт.»

Члан 12.
Члан 34. брише се.
Члан 13.
После члана 38. додаје се нови члан 38а који
гласи:
«Члан 38а
Омогућује се исплата награде за посебне
резултате рада запослених у органима локалне самоуправе
до 30% основне плате, са економске класификације 416Награде, бонуси и остали посебни расходи, а на основу
уштеде и рационализације у функционисању локалне
самоуправе, у складу са средствима обезбеђеним одлуком о
буџету за 2008. годину.»
Члан 14.
Промене текуће буџетске резерве на основу
појединачних решења Председника општине Бор за
коришћење средстава резерве, нису обухваћене овим
планом, тако да сва донета решења у 2008.години остају на
снази и одражавају се на расположиви износ за потрошњу
из средстава текуће буџетске резерве у моменту доношења
ове одлуке, као и на укупан износ апропријација за које су
средства из резерве коришћена.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор», а
примењиваће се на фискалну 2008. годину.

Број 400- 14/2008-I
У Бору 20. марта 2008. године,
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р

ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

21.март 2008
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На основу члана 9. Закона о финансирању локалне
самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/2006) и члана
21. Статута општине Бор (''Службени лист општина'', број
11/2002, 8/2003, 4/2005), Скупштина општине Бор на
седници одржаној 20. марта 2008. године, донела је

4. За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање изложбеног пулта
254

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

6. За решење којим се одлучује о заузећу јавне површине за
постављање тенди и перди
254

Члан 1.
У Одлуци о општинским административним
таксама, (''Службени лист општина'', број: 27/06) мења се и
допуњује Тарифа општинских административних такси која
је саставни део одлуке, и гласи:
''ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.

Износ таксе

За захтев, за молбу, за предлог, пријаву и други поднесак,
ако овом одлуком није другачије прописано
32
НАПОМЕНА:
Таксе по овом тарифном броју не плаћа се накнадно за
поднеске којима обвезник захтева брже поступање по
раније поднетом захтеву, односно поднеску.
Тарифни број 2.
За жалбу против решења ако овом одлуком није другачије
прописано
53
НАПОМЕНА:
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против
више решења од стране више лица обвезника таксе, такса
по овом тарифном броју плаћа се према броју решења која
се оспоравају жалбом.
Тарифни број 3.
За решења, ако овом одлуком није другачије
прописано
53
НАПОМЕНА:
Ако се доноси решење по захтеву више лица-обвезника
таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се према броју
обвезника таксе, којима се решење уручује.

5. За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање билборда и других рекламних
ознака
382

7. За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање објеката за извођење забавних
програма
254
8. За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање расхладног уређаја
254
9. За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање апарата за кокице и друге
печењарске производе
254
10.За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање пулта за излагање и продају
књига, часописа и других публикација
254
11.За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање пулта за излагање и продају
касета, цд-а и др.
254
12. За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање пулта за излагање и продају
украсних предмета
254
13.За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање монтажне ограде, жардињере,
кугле и сл.
254
14.За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање других објеката и уређаја
254
15.За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине ради депоновања грађевинског материјала 127
16.За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине ради истовара или утовара огрева и сл.
127
17.За решење којим се одлучује о постављању кампова,
шатора и сл.
127

Тарифни број 4.
1. За уверења на основу евиденције

53

2. За уверења по спроведеном поступку

106

18.За решење којим се одлучује о заузећу обале у пословне
или друге сврхе, осим саобраћајне
318
Тарифни број 7.
1. За решење о условима за уређење простора у области
саобраћаја
424

106

2. За решење којим се одобрава грађење или
реконструкција путева, улица, паркиралишта и објеката на
њима и њихова употребна дозвола
424

Тарифни број 5.
За захтев за спровођење поступка принудног
извршења

Тарифни број 6.
1. За решење којим се одлучује о постављању киоска и
барака
382

3. За решење којим се одобрава држање грађевинског
материјала на саобраћајним површинама
424
4. За решење за раскопавање јавних површина

424

2. За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање летњих башти
382

5. За решење о одређивању паркиралишта

424

3. За решење којим се одлучује о заузимању јавне
површине за постављање слободно стојеће и
зидне витрине
254

6. За решење којим се одобрава резервисање паркинг места
424
7. За решење којим се одобрава постављање натписа у
појасу поред јавног пута
424
8. За решење о одређивању коришћења такси
стајалишта

424
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9. За решење о одређивању евиденционог броја за такси
возила
318
10.За издавање и оверу идентификационе такси картице
424
11.За решење о испуњености услова моторних возила за
обављање ауто такси превоза
424
12.За решење о одређивању и измени траса, линија,
аутобуских стајалишта, окретница и терминала у јавном
превозу путника
424

БРОЈ 1
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2. За узимање захтева странке на записник, односно за
састављање записника о захтеву странке
212
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 106
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Бор”.

Број: 434-7/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године

13.За решења о постављању аутобуских надстрешница са
или без продајног простора
424
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
14. За решења којом се врши овера редова вожње на
општинским аутобуским линијама, по линији
600

ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

15. За решења којим се одобрава кретање моторних возила
улицама
којим
је
вертикалном
саобраћајном
сигнализацијом забрањено -за једно возило
800
-за свако наредно возило

500

16. За решење о одређивању категорија соба за
изнајмљивање, односно кућа или станова за одмор
500
17. За решење којим се одобрава продужење радног
времена угоститељских објеката
600
18. За решење којим се одобрава издавање допунске табле
за такси возила
500
19.За решење за прикључење прилазног пута на локалне и
некатегорисане путеве и улице
424
Тарифни број 8.
1. За решење о исељењу лица које без правног основа
користи стан или заједничку просторију
424

3
На основу члана 11. и 15. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006),
и члана 21 Статута општине Бор ("Службени лист
општина", број 11/2002, 8/2003 и 4/2005) Скупштина
општине Бор на седници одржаној дана 20. марта 2008.
године, донела је

ОДЛУКУ
И ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локаним комуналним таксама ("Службени
лист општина", број 27/2006 и 10/2007), мења сеТарифа
локалних комуналних такси као саставни део одлуке, тако
да гласи:

2. За административно извршење решења из тачке 1. овог
тарифног броја
530

Тарифни број 9.
За издавање дупликата аката општинске управе плаћа се
такса у висини 50% од прописане таксе за издавање
оригинала.
Тарифни број 10.
1. За разгледање и преписивање завршених службених
списа
212

"Т А Р И Ф А
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
За истицање фирме, односно назива или имена
које упућује на то да правно или физичко лице обавља
делатност, локална комунална такса на годишњем нивоу
износи:

ДЕЛАТНОСТ
I

услужне активности

II

II ЗОНА

III ЗОНА

13,967

11,872

9,777

699,600

594,660

489,720

962,139

817,818

673,497

Шумарство-узгој и искоришћавање шума и
одговарајуће услужне активности

III

I ЗОНА

Пољопривреда, лов, рибарство и одговарајуће

Вађење руда и камена, вађење енергетских сировина
вађење руда метала, вађење осталих руда и камена
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ДЕЛАТНОСТ
IV
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I ЗОНА

II ЗОНА

III ЗОНА

Прерађивачка индустрија

1

Производња прехрамбених производа и пића

35,692

30,338

24,985

2

Производња дуванских производа

41,382

35,175

28,968

3

Производња текстила и текстилних производа

16,553

14,070

11,587

4

Производња одевних предмета, дорада и бојење крзна

17,587

14,949

12,311

5

Прерада коже и производња предмета од коже

18,622

15,829

13,035

6

Прерада дрвета и производи од дрвета

28,968

24,622

20,277

7

Производња целулозе, папира и производа од папира

26,899

22,864

18,829

Издавачка делатност-штампање и репродукција снимљених медија

31,037

26,381

21,726

8

Производња хемикалија, хемијских производа и вештачких и
синтетичких влакана

31,037

26,381

21,726

9

Производња производа од гуме и производа од пластичних маса

24,829

21,105

17,381

10

Производња производа од осталих неметалних минерала(стакло,
керамика, опека, цреп, глина, цемент, креч, гипс и друго)

62,073

52,762

43,451

11

Производња основних метала и стандардних металних производа

248,294

211,050

173,806

12

Производња машина и уређаја, на другом месту непоменута

32,589

27,700

22,812

13

Производња електричних и оптичких уређаја

35,175

29,899

24,622

14
15

Производња саобраћајних средстава
Прерађивачка индустрија на другом месту непоменута(намештај,
мадраци, накит, музички инструменти, предмети за спортске потребе,
игре и играчке и др.)

72,419

61,556

50,693

37,244

31,657

26,071

16

Рециклажа

35,174

29,898

24,622

V

Производња и снабдевање електричном енергијом, гасом, паром
и водом

1

Производња и снабдевање електричном енергијом и гасом

1,590,000

1,351,500

1,113,000

2

Производња и снабдевање паром и топлом водом

51,728

43,969

36,210

3

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

51,728

43,969

36,210

VI

Грађевинарство

90,007

76,506

63,005

VII

Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних
возила мотоцикала, предмета за личну употребу и домаћинство

7.1.

1

Продаја моторних возила и мотоцикала

82,765

70,350

57,935

2

Одржавање и оправка моторних возила и мотоцикала

62,073

52,762

43,451

3

Продаја делова и прибора за моторна возила и мотоцикле

51,728

43,969

36,210

4

Трговина на мало моторним горивима

614,800

522,580

430,360
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ДЕЛАТНОСТ
Трговина на велико и посредовање у трговини, осим трговине
моторним возилима и мотоциклима
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима,
оправка предмета за личну употребу и домаћинство

5
6

6.1.

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама за промет
хране, пића и дувана

6.2.

Остала трговина на мало у продавницама мешовите робе

6.3.

Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим
продавницама

6.4.

Трговина на мало фармацеутским, медицинским, козметичким и
тоалетним препаратима

6.5.

Остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама(текстил, одећа, обућа, предмети од коже, намештај,
опрема за осветљавање, апарати за домаћинство, грађевински
материјал и друго)
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I ЗОНА

II ЗОНА

III ЗОНА

62,073

52,762

43,451

20,691
24,829

17,587
21,105

14,484
17,381

18,622

15,829

13,035

27,933

23,743

19,553

31,037

26,381

21,726

6.6.

Трговина на мало половном робом у продавницама

7,242

6,156

5,069

6.7.

Трговина на мало изван продавница

5,173

4,397

3,621

Оправка предмета за личну употребу и домаћинство

7,449

6,331

5,214

41,382

35,175

28,968

7

VIII

Хотели и ресторани

1

Хотели

2

Кампови и друге врсте смештаја за краћи боравак

3

Ресторани

4

Барови

8,276

7,035

5,794

31,037

26,381

21,726

0

0

0

4.1.

Ноћни барови

206,912

175,875

144,838

4.2.

Остали барови

28,968

24,622

20,277

Кетеринг

12,311

10,464

8,618

699,600

594,660

489,720

7,449

6,331

5,214

5

IX

Саобраћај, складиштење и везе

1

Железнички саобраћај

2

Остали копнени саобраћај

2.1.

Превоз путника у друмском и градском саобраћају

2.1.1.

Такси превоз

2.1.2.

Остали превоз путника у друмском и градском саобраћају

39,313

33,416

27,519

2.2.

Превоз робе у друмском саобраћају

51,728

43,969

36,210

2.3.

Складишта и стоваришта

31,037

26,381

21,726

Остале пратеће и помоћне активности у саобраћају
Делатност путничких агенција и туроператора, помоћ туристима на
другом месту непоменута

26,899

22,864

18,829

26,899

22,864

18,829

2.6.

Активност других посредника у саобраћају

24,829

21,105

17,381

3

Поштанске активности и телекомуникације
Поштанске активности и превоз и испорука поштанских пошиљки

530,000

450,500

371,000

Телекомуникације

879,800

747,830

615,860

2.4.
2.5.

3.1.
3.2.
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I ЗОНА

II ЗОНА

III ЗОНА

ДЕЛА
X

Финансијско посредовање

1

Монетарне институције

985,800

837,930

690,060

2

Финансијско посредовање, осим осигурања и пенз.фондова

206,912

175,875

144,838

2.1.

Осигурање и пензијски фондови-осим обавезног социјалног
осигурања

530,000

450,500

371,000

2.2.

Помоћне активности у финансијском посредовању

103,456

87,937

72,419

XI

Активности у вези са некретнинама, изнајмљивање и пословне
активности

1

Куповина и продаја и изнајмљивање некретнина за сопствени или туђ
рачун

32,536

27,656

22,775

2

Изнајмљивање машина и опреме без руковаоца и изнајмљивање
предмета за личну употребу и домаћинство

31,037

26,381

21,726

3

Компјутерске и сродне активности

51,728

43,969

36,210

4

Истраживање и развој

51,728

43,969

36,210

5

Остале пословне активности

31,037

26,381

21,726

Правни послови

24,829

21,105

17,381

Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле,
саветодавни послови у вези са порезом

18,622

15,829

13,035

5.3.

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

35,692

30,338

24,985

5.4.

5.1.
5.2.

Консалтинг и менаџмент послови

31,037

26,381

21,726

6

Архитектонске и инжењерске активности и технички савети

54,314

46,167

38,020

7

Техничко испитивање и анализа

103,456

87,937

72,419

8

Реклама и пропаганда

35,692

30,338

24,985

9

Делатност бироа за запошљавање

8,276

7,035

5,794

10

Делатност тражења изгубљених лица и заштите

10,346

8,794

7,242

11

Чишћење објеката

6,207

5,276

4,345

Остале пословне активности на другом месту
непоменуте(фотографске, секретарске, преводилачке, паковање и др.)

8,276

7,035

5,794

41,382

35,175

28,968

21,726

18,467

15,208

12

XII
1

XIII

Образовање
Делатност школа за возаче

Здравство и социјални рад

1

Здравствена заштита становништва

2

Ветеринарске активности

3

Социјална заштита

XIV

9,311

7,914

6,518

20,691

17,587

14,484

43,451

36,934

30,416

Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности

1

Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности

2

Делатност организација на бази учлањења

3,517

2,990

2,462

3

Рекреативне, спортске и културне активности

4,138

3,517

2,897

3.1.

Радио и телевизијске активности

3.2.

Коцкање и клађење

4

Остале услужне делатности

26,500

22,525

18,550

349,800

297,330

244,860

5,173

4,397

3,621
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НАПОМЕНА УЗ ТАРИФНИ БРОЈ 1:
1.Плаћање комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору врши се по решењу надлежног
одељења Општинске управе Бор, у једнаким тромесечним
ратама, у року од 45 дана од дана почетка сваког тромесечја
( 15.02.; 15.05.; 15.08.; 15.11. текуће године).
До доношења решења о утврђивању обавезе по
овом тарифном броју за текућу годину, обвезник у
прописаним роковима плаћа аконтацију у висини четвртине
обавезе по решењу за претходну годину.
Обвезник је дужан да доспеле обавезе по решењу
за текућу годину плати у року од 15 дана од дана
достављања решења.
2.Комунална такса за истицање фирме се правним
лицима која су према Закону о рачуновдству и ревизији
разврстана у средња правна лица утврђује у висини од 85%
од прописане таксе овом Тарифом, а која су разврстана у
мала правна лица утврђује се у висини од 70% од
прописане таксе.
3.Комунална такса за истицање фирме утврђује се
предузетницима који обављају делатност самосталним
личним радом, средствима у својини грађана, у висини
прописане таксе овом Тарифом за мала правна лица.
4.Правним лицима и предузетницима са седиштем
у Бору који обављају своју делатност у пословним
јединицама или продајним објектима на подручју општине
Бор, а ван седишта, за сваку пословну јединицу или
продајни објекат такса се утврђује у висини од 10%
прописане таксе овом Тарифом.
5.Правним лицима и предузетницима са седиштем
ван општине Бор, који обављају своју делатност у
пословним јединицама или продајним објектима на
подручју општине Бор, за сваку пословну јединицу или
продајни објекат такса се утврђује у висини од 60% од
прописаног износа овом Тарифом., за један објекат, а у
висини од 10% прописане таксе за сваки наредни објекат.
6. Обвезници таксе на фирму који обављају више
делатности за које су прописани различити износи, плаћају
таксу за претежну делатност утврђену регистрационим
актом.
7. За делатности које нису таксативно наведене,
такса се плаћа према сличној делатности за коју је
предвиђена такса у Тарифи, а која се налази у оквиру
сектора делатности коме припадају и шифре делатности
одређене регистрационим актом таксеног обвезника.
8. Обвезници који први пут региструју предузеће
или радњу ослобађају се плаћања таксе за прву годину
рада.
9. Таксени обвезници су дужни да надлежном
одељењу Општинске управе Бор, поднесу доказе о свим
променама од значаја за утврђивање таксене обавезе,
најкасније до 15.марта текуће године, а таксени обвезник
који отпочне са радом у току године дужан је да у року од
30 дана од дана регистровања фирме пријави број назива фирми подложних такси.
10. За време привремене одјаве делатности у току
године, дуже од 3 месеца у години, обвезник таксе не плаћа
таксу по овом тарифном броју, а обавеза за плаћање је у
директној сразмери времена рада у односу на годишњу
обавезу.
11. Таксу из овог тарифног броја не плаћају
државни органи, органи територијалне аутономије и
локалне самоуправе, јавне службе и установе, друштвене
организације и удружења грађана који се искључиво баве
пружањем хуманитарне помоћи или се већински
финансирају из буџета, јавна предузећа која су индиректни
буџетски корисници –имају свој јединствени број буџетског
корисника и обвезници пореза на доходак од самосталне
делатности који се баве старим занатима.
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Тарифни број 2.
За истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и слично) плаћа се комунална такса у
годишњем износу, у висини од 10% од основне таксе
утврђене у тарифном броју 1 и у зависности од зоне у којој
се налази истакнута фирма.
НАПОМЕНА: Таксу наплаћује надлежно одељење
Општинске управе Бор приликом издавања одобрења за
истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају општини.
Таксени обвезник је у обавези да пре истицања
или исписивања фирме ван пословног простора затражи
одобрење надлежног органа.
Тарифни број 3.
За држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина,, плаћа се
комунална такса у годишњем износу у динарима, и то:
1)За теретна возила,тегљаче и специјална
теретна возила, по тони носивости
2)За аутобусе и комбибусе,по возилу
3)За радна возила, без обзира на носивост и
тежину,по возилу

320
3.640

2.020

4)За теретне приколице и специјалне теретне
приколице за одређени терет, по тони
носивости

200

5)За тракторе регистроване за јавни превоз

480

6)За тракторске приколице,регистроване за
јавни превоз

320

7)За путничке аутомобиле и комбинована
возила према радној запремини мотора плаћа
се:
- до 900цм3

480

- од 900-1.300цм3

810

-од 1300-1500 цм3

1.620

- од 1.500-1.800цм3

2.120

- од 1.800-2.500цм3

2.650

- од 2.500-3.150цм3

3.710

- преко 3.150цм3

4.770

8)За мотоцикле према радној запремини
мотора:
- до 100цм3

230

- од 100-125цм3

320

- од 125-250цм3

405

- од 250-500цм3

1.530

- од 500-1.000цм3

1.620

- преко 1.000цм3

2.020

НАПОМЕНА:Ако носивост теретног возила или
приколице није изражена у целим тонама,такса се плаћа за
носивост до пола тоне у висини од 50% износа одређеног за
једну тону, а за носивост преко пола тоне, у износу
одређеном за целу тону.
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Под радним возилом у смислу тачке 3) овог
Тарифног броја сматрају се возила, грађевинске и друге
машине које се крећу улицама снагом сопственог мотора,
до радилишта.
Таксу из овог тарифног броја обрачунава и налаже
уплату на одговарајући уплатни рачун МУП-секретаријат у
Бору, приликом регистрације возила.
Од плаћања ове комуналне таксе се поред
изузетих субјеката из члана 4. ове Одлуке, изузимају и:
-војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и
инвалиди рада са преко 80% телесног оштећења, или код
којих постоји телесно оштећење које има за последицу
неспособност доњих екстремитета од преко 60%, ако
визило служи за њихов лични превоз;
-обвезници за возила “Хитне помоћи” и Црвеног
крста.
Тарифни број 4.
За коришћење витрина ради излагања робе ван
пословне просторије, плаћа се комунална такса у
годишњем износу, по витрини и по зонама, у динарима:
I ЗОНА
а)за витрину до 2
м3 запремине
б)за витрину
преко 2 м3
запремине

II ЗОНА

1.270

III ЗОНА

1.080

3.180

2.220

НАПОМЕНА:Такса се наплаћује приликом
издавања дозволе за постављање витрина на одређеном
месту, од стране надлежног одељења Општинске управе.
За краће време коришћења од једне године, такса
се плаћа сразмерно времену коришћења.
Тарифни број 5.
За држање ресторана и других угоститељских и
забавних објеката на води, утврђује се комунална такса у
годишњем износу од 31.800 динара.
НАПОМЕНА:Таксу из овог тарифног броја плаћа
правно лице или предузетник, сразмерно времену
коришћења.
Такса се наплаћује приликом издавања дозволе за
постављање ресторана на одређеном месту, од стране
надлежног одељења Општинске управе.
Тарифни број 6.
За држање кућних животиња-паса, плаћа се такса
у годишњем износу, по псу 307 динара.
НАПОМЕНА: Таксу из овог тарифног броја
обрачунава и налаже уплату на одговарајући уплатни рачун
надлежно одељење Општинске управе Бор које води
регистар држалаца кућних животиња(кућних љубимаца), а
подаци о таксеним обвезницима се могу обезбедити и
инспекцијском контролом.
Обавези подлежу власници паса настањени у
градском подручју општине Бор.
Тарифни број 7.
За коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне сврхе, плаћа
се комунална такса сразмерно времену коришћења
простора, по метру квадратном дневно, зависно од зоне у
којој се простор налази, у динарима:

а)ради продаје робе и
вршења угоститељских
услуга

21

11

б)ради извођења
забавних приредби
в)остали разлози, осим
складирања
грађевинског
материјала ради
изградње објеката

16

14

11

12

10

8

НАПОМЕНА:Такса по овом тарифном броју
плаћа се приликом издавања одобрења за коришћење
простора за наведене намене.
Надлежно одељење Општинске управе Бор за
издавање одобрења не може исто издати без доказа о
уплати комуналне таксе.
Таксени обвезници се могу идентификовати и у
поступку инспекцијске контроле.
Заузимањем јавних површина ради продаје и у
друге пословне сврхе, сматра се заузимање простора,
паркова и других зелених површина у граду, паркинг
простора, тргова, тротоара и осталих површина које се
иначе јавно користе од свих грађана општине.
Таксу из овог тарифног броја не плаћа Општинска
организација организација инвалида рада Бор.

890

2.700

I
ЗОНА
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II
ЗОНА

18

III
ЗОНА

15

Тарифни број 8.
Такса за држање средстава за игру (компјутеривидео игре, флипери, билијар, томбола и слично), плаћа се
сразмерно времену коришћења права, зависно од зоне где
се налази простор у коме се држе средства за игру, у
динарима:
I ЗОНА
а)за приређивање
томболе, по дану
б)за држање
билијара, по столу
дневно
в)за држање стоног
фудбала, флипера,
видео-игара и сл., по
комаду дневно
г)за покер апарате, по
комаду дневно

II ЗОНА

III ЗОНА

405

340

280

40

34

28

21

18

15

140

120

100

НАПОМЕНА:Таксени обвезник из овог тарифног броја је
корисник простора у коме се држе средства за забавне игре.
Наплату таксе врши надлежно одељење
Општинске управе Бор, у складу са одобрењем за држање
средстава за забавне игре.
Таксени обвезници се могу идентификовати и у
поступку инспекцијске контроле.
Обвезници таксе су дужни да надлежном одељењу
Општинске управе Бор пријаве број средстава за игру и
сваку насталу промену у току године, у року од три дана од
дана настанка промене.
Тарифни број 9.
`
За држање музичких уређаја и приређивања
музичког програма у угоститељским објектима утврђује се
комунална такса, у динарима:
I ЗОНА
II ЗОНА III ЗОНА
а) за целомесечни
програм
4.240
3.600
2.960
б) за викенд програм
1.060
900
740
в) за остале дане, по
дану
318
270
220
НАПОМЕНА:Таксени обвезник из овог тарифног
броја је корисник простора у коме се приређује музички
програм.
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Наплату таксе врши надлежно одељење
Општинске управе Бор, у складу са одобрењем за
приређивање музичког програма.
Таксени обвезници се могу идентификовати и у
поступку инспекцијске контроле.
Тарифни број 10.
За постављање и коришћење рекламних паноа,
путоказних табли, транспарената и рекламних застава у
пословне сврхе, плаћа се комунална такса по дану
коришћења и по свакој засебној рекламној површини у
износу од 13 динара-за I ЗОНУ, 11 динара- за II ЗОНУ и
10 динара за III зону.
НАПОМЕНА:Таксу наплаћује надлежнo одељење
Општинске управе приликом издавања одобрења за
коришћење рекламних паноа или постављање истих.
Таксени обвезник је у обавези да пре постављања,
или коришћења постављених паноа, затражи одобрење
надлежног органа.
Таксени обвезници се могу идентификовати и у
поступку инспекцијске контроле.
Тарифни бр.11.
За коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или друге објекте привременог
коришћења (постављање привремених објеката код
изградње), плаћа се комунална такса за сваки квадратни
метар заузете површине, по дану коришћења и по зонама,
у динарима:
I
ЗОНА
а)за постављање шатора
или камп приколица,
-за време туристичке
сезоне(јуни,јули и
август)
-за време ван туристичке
сезоне
б)за друге објекте
привременог
коришћења,

II
ЗОНА

III
ЗОНА

15

13

11

7

6

5

7

6

5

НАПОМЕНА: Обвезник таксе из овог тарифног
броја је корисник површине за постављање шатора и
других објеката привременог коришћења.
Таксу из овог тарифног броја обрачунава и налаже
уплату на одговарајући уплатни рачун правно или физичко
лице које управља кампом, односно земљиштем за
постављање кампова, или надлежно одељење Општинске
управе Бор приликом издавања одобрења за коришћење
простора.
Тарифни бр.12.
За коришћење обале у пословне и било које друге
сврхе такса се утврђује по квадратном метру заузетог
простора и по дану коришћења, у динарима:
А)за киоске
Б)за ресторане и баште

26
26

НАПОМЕНА:Такса по овом тарифном броју
плаћа се приликом издавања одобрења за коришћење
простора за наведене намене.
Надлежно одељење Општинске управе Бор за
издавање одобрења не може исто издати без доказа о
уплати комуналне таксе.
Таксу из овог тарифног броја не плаћа Општинска
организација инвалида рада Бор.
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Тарифни бр.13.
За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова,
раскопавања, депоновања грађевинског и другог
материјала, постављање монтажних скела и друго утврђује
се комунална такса сразмерно времену коришћења, у
дневном износу, у динарима:
I
II
III
ЗОНА
ЗОНА
ЗОНА
При изградњи,
реконструкцији и
адаптацији грађевинског
објекта индивидуалног
становања, по м2
11
9
8
При изградњи,
реконструкцији и
адаптацији грађевинског
објекта вишепородичног
становања, пословностамбеног или
пословногобјекта, по м2
32
27
22
При извођењу радова који
изискују раскопавање
јавних површина, по метру
дужном
16
14
12
НАПОМЕНА:Таксу наплаћује надлежно одељење
Општинске управе Бор приликом издавања одобрења за
коришћење јавне површине за складирање грађевинског
материјала.
Таксени обвезници се могу идентификовати и у
поступку инспекцијске контроле.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општинe Бор”.
Број : 434-10 / 2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.
4
На основу члана 19. Закона о финансирању
локалне самоуправе(''Службени гласник РС'', број 62/2006)
и члана 21 Статута општине Бор (''Службени лист
општина'', број 11/2002, 8/2003 и 4/2005), Скупштина
општине Бор на седници одржаној дана 20. марта 2008.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ВИСИНЕ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању боравишне таксе
(''Службени лист општина'', број 27/06) у члану 1. став 2.
мења се и гласи:
«Утврђује се висина боравишне таксе у општини
Бор у износу од 34,00 динара по дану боравка. «
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Бор''.
Број: 434-9/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.
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На основу члана 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе(''Слжбени гласник РС'', број 62/2006) и члана 21
Статута општине Бор (''Службени лист општина'', број
11/2002, 8/2003 и 4/2005) Скупштина општине Бор на
седници одржаној дана 20. марта 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за услуге које врши
Општинска управа Бор («Службени лист општина», број
27/2006) мења се и допуњује Тарифа накнада које врши
Општинска управа Бор као саставни део одлуке, тако да
гласи:
«ТАРИФА
НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ
КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
Тарифни број 1.
За излазак на терен службеног лица приликом
издавања aкта о урбанистичким условима, легализације
објеката или вештачењ, у насељеним местима за која није
донет урбанистички план:
-за правна лица.....................................................1.800,00 дин.
-за физичка лица......................................................630,00 дин.
Тарифни број 2.
За излазак на терен службеног лица ради
утврђивања чињеница о стању објеката и степену
изграђености:
-за правна лица......................................................1.800,00 дин.
-за физичка лица.......................................................630,00 дин.

Тарифни број 3.
За преглед пословног простора ради уписа у
регистар који врше еколошка и комунална инспекција:
-за све занатске делатности.....................................250,00 дин.
-за све остале делатности........................................500,00 дин.
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НАПОМЕНА:Такса по овом тарифном броју плаћа се у
готовом новцу на благајни Општинске управе Бор.
Тарифни број 9.
За опомену којом се лице позива да плати
дужну накнаду ...........................................................42,00 дин.
Тарифни број 10.
За излазак на терен у циљу издавања акта којим се
одређује висина накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта:
-за правна лица.......................................................1.000,00 дин
-за физичка лица.......................................................500,00 дин.

Тарифни број 11.
За излазак на терен у циљу издавања решења о
водопривредним условима за сечу меких лишћара:
-за правна лица.........................................................500,00 дин
-за физичка лица......................................................250,00 дин..

Тарифни број 12.
За излазак на терен у циљу издавања осталих
решења о водопривредним условима (каптирање извора и
др.) и продужења важења водопривредне дозволе:
-за правна лица....................................................2.000,00 дин.
-за физичка лица..................................................1.000,00 дин.

Тарифни број 13.
За издавање ознаке за собу за изнајмљивање,
односно куће или стана за одмор, за сваку
ознаку........................................................................500,00 дин.

Члан.2.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Бор''.
Број: 434-8/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године,

С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
Тарифни број 4.
За излазак на терен општинског инспектора и
другог службеног лица, по захтеву странке, осим када је у
питању општи интерес............................................160,00 дин.

Тарифни број 5.
За прегледање и преписивање списа из општинске
архиве........................................................................250,00 дин.
Тарифни број 6.
За закључење брака у службеним просторијама,
ван радног времена..................................................530,00 дин.
За закључење брака ван службене просторије, осим
ако су у питању непокретна лица........................3.419,00 дин.
Тарифни број 7.
За услуге службе правне помоћи плаћа се 50% од
накнаде утврђене важећом тарифом за адвокатске услуге.
Тарифни број 8.
За фотокопирање, по страни:
-формат А3....................................................................7,00 дин.
-формат А4....................................................................5,00 дин.

ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.
6
На основу чланова 5. и 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
Републике Србије'', број 135/2004) и члана 21. Статута
Општине Бор (''Службени лист општина'', број 11/02, 8/03 и
4/05), Скупштина Општине Бор, на седници одржаној 20.
марта 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Доноси се Oдлука о изради Стратешке процене
утицаја Просторног плана општине Бор на животну
средину (ППО), у складу са Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/2004).

21.март 2008
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Просторни план општине Бор je основни
стратешки плански документи, на локалном нивоу, којим се
третирају економске, социјалне и еколошке компоненте
развоја, дају се смернице за непосредну примену и разраду
планских решења у плановима нижег реда и успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу локалитета,
природе, обима и услова функционисања.
Разлози за вршење стратешке процене
Члан 2.
Разлози за израду Стратешке процене утицаја на
животну средину произилазе из карактера и садржаја ППО
Бор. Како се овим планским документом утврђују
дугорочни циљеви и концепција просторног развоја
општине Бор: правила коришћења, организације, уређења и
заштите простора, природних и културних добара,
обезбеђује одрживо коришћење и заштита природних
ресурса, рационална организација мреже насеља и њихово
уређење, развој и уређење руралних подручја, просторни
развој и размештај привредних и услужних делатности и
јавних служби; просторни развој, размештај и коришћење
инфраструктурних система, имплементација овог планског
документа могла би довести до битнијих измена простора
ППО Бор.
Како је на територији општине животна средина,
односно њени елементи – ваздух, вода и земљиште, већ
значајно оптерећена, сматра се да би реализација планских
решења могла и додатно томе допринети, из чега
произилазе разлози за израду Стратешке процене утицаја на
животну средину: висок степен вероватноће утицаја ППО
Бор на квалитет ваздуха, вода и земљишта, утицај на
заштићена природна добра, а нарочито на биљни и
животињски свет у њима, утицај на станишта,
биодиверзитет, као и на промене инфраструктуре,
индустријских и енергетских објеката, у смислу развоја
истих.
Приказ питања и проблема везаних за животну средину
у плану и програму који ће бити разматрани у оквиру
стратешке процене
Члан 3.
Стогодишњи развој рударства, иако покретач
друштвено-економског развоја, у претходном периоду, као
и у данашње време, био је главни извор деградације и
загађивања животне средине на простору обухваћеном
просторним планом. Највише неповољних утицаја на
окружење изазвано је процесима рударења на површинским
коповима и процесима прераде руде у флотацијским и
топионичким погонима.
Отварањем површинских копова уништене су
површине плодног земљишта и потпуно измењене
морфолошке карактеристике терена. Деградиране су
пољопривредне површине у насељима: Бор, Слатина,
Оштрељ, Кривељ, Бучје и Доња Бела Река. Такође,
уништена су и најплоднија земљишта у долинама Борске
реке и Тмока, нарочито у катастарској општини Слатина.
Због оштећења колектора Кривељске реке, испод
флотацијског јаловишта, и могућег рушења насипа
низводно од ових објеката постоји ризик од акцидената
већих размера.
У отпадним гасовима из топионице садржане су
велике количине сумпордиоксида, арсена и тешких метала
чак и када топионица не ради пуним капацитетом.
Концентрације сумпордиоксида сваке године су најмање
100 дана изнад дозвољених граница прописаних од стране
Светске здравствене организације (WHO). У 2006. години
на свим мерним местима у градском насељу средње
годишње вредности концентрације овог гаса биле су изнад
граничних вредности имисије (ГВИ) и износиле су од 469
до 2441 µg/Nm³, ГВИ=150 µg/Nm³. Концентрације арсена
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такође су веће од максимално дозвољених. У 2006. години
и до седам пута биле су изнад ГВИ. Осим наведеног,
негативни ефекти киселих гасова одразили су се и на
плодност и квалитет земљишта, као и на вегетацијски
покривач.
Остали значајни загађивачи су: термоелектрана и
топлана, фабрика полиестера, Фабрика соли метала,
Фабрика лак жице, комуналне отпадне воде и комунални
отпад.
Према процени стања животне средине кључни
проблеми заштите су следећи:
 Загађење ваздуха,
 Деградација и загађивање земљишта,
 Лоша организација прикупљања, третмана и одлагања
комуналног и индустријског
отпада,
 Непостојање организованог сакупљања, транспорта и
одлагања отпада у сеоским
насељима,
 Недовољни капацитети за одвођење и пречишћавање
отпадних вода, или њихова
потпуна одсутност,
 Обеобезбеђивање довољних количина пијаће воде,
 Лоше газдовање шумама,
 Бука изазвана саобраћајем у граду и на магистралним
саобраћајницама,
 Неадекватне мере заштите животне средине у
привредним предузећима,
 Недовољно развијен мониторинг животне средине и
промена у простору,
 Недовољно инвестирање у заштиту животне средине.
Разлози за изостављање појединих питања и проблема
везаних за животну средину у плану и програму из
стратешке процене
Члан 4.
Стратешком проценом утицаја Просторног плана
на животну средину неће се разматрати прекогранична
природа утицаја. Сматра се да планска решења у
потпуности
поштују принципе
одрживог развоја
установљене међународним документима који третирају
проблематику заштите животне средине, те стога изостаје
потреба за разматрањем ове врсте утицаја.
Елементи Извештаја о стратешкој процени
Члан 5.
О извршеној стратешкој процени утицаја Просторног плана
општине Бор на животну средину израдиће се Извештај
који садржи основне елементе утврђене чланом 12. ставом
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл. Гласник РС“ број 135/2004). Извештај о стратешкој
процени је документ којим се описују, вреднују и
процењују могући значајни утицаји на животну средину до
којих може доћи имплементацијом плана и програма, и
одређују мере за смањење негативних утицаја на животну
средину.
Извештај о извршеној Стратешкој процени утицаја
Просторног плана општине Бор на животну средину
садржи:
1. Полазне основе стратешке процене

Обухват, предмет и циљеви Просторног плана

Однос Просторног плана подручја према Просторном
плану Србије

Однос Просторног плана према плановима нижег реда
2. Општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора

Општи циљеви заштите животне средине и одрживог
развоја подручја ПП
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Посебни циљеви

Избор индикатора
3. Процена могућих утицаја и мере за смањење
негативних утицаја

8.

3.1. Анализа стања животне средине у подручју просторног
плана

Квалитет ваздуха

Квалитет вода

Квалитет земљишта

Предеоне карактеристике

Природна станишта и биодиверзитет

Заштићена природна добра

Заштићена културна добра

Здравље становништва

Развој „еколошке“ свести

Демографија и насеља

Запосленост

Развој пољопривреде

Развој енергетике

Водопривредна инфрасруктура

Саобраћајна инфраструктура

Члан 6.
За носиоца израде Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Просторног плана
општине Бор одређује се Институт за архитектуру и
урбанизам Србије – ИАУС, Булевар краља Александра
73/II, из Београда, који ће дефинисати методологију и
састав стручног тима за израду Стратешке процене и
Извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде Извештаја за израду истог оформи
стручни мултидисциплинарни тим састављен од стручних
лица квалификованих за анализу сваког од елемената
стратешке процене, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину, чл. 10. став 3. и 4.
Средства за израду Стратешке процене утицаја и
Извештаја о стратешкој процени обезбедиће Општина Бор.
Рок за израду извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину за потребе Просторног плана
општине Бор је 60 дана од дана доношења Одлуке о изради
стратешке процене утицаја на животну средину.

3.2. Варијанте развоја планског подручја

Сценарио нултог развоја (ако се план не спроведе)

Сценарио развоја према предложеном Просторном
плану
3.3. Процена ефеката варијанти планираног развоја на
животну средину

Квалитет ваздуха

Квалитет вода

Квалитет земљишта

Предеоне карактеристике

Природна станишта и биодиверзитет

Заштићена природна добра

Заштићена културна добра

Здравље становништва

Развој „еколошке“ свести

Демографија и насеља

Запосленост

Развој пољопривреде

Развој енергетике

Водопривредна инфрасруктура

Саобраћајна инфраструктура
3.4.Одрађивање карактеристика могућих значајних утицаја

Процена директних утицаја

Процена индиректних и кумулативних ефеката развоја

Вредновање значаја утврђених утицаја
3.5. Планирање мера заштите животне средине

Заштита ваздуха

Заштита вода

Заштита земљишта

Заштита природних добара

Заштита културног наслеђа

Заштита становништва

Друштвено-економске мере
4. Смернице за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима и процене
утицаја пројеката на животну средину
5. Програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана
6.

Извод из стратешке процене (закључак).

Избор и обавезе носиоца израде извештаја о стратешкој
процени

Начин учешћа заинтересованих органа и организација у
јавности у поступку израде и разматрања извештаја о
стратешкој процени
Члан 7.
Општина
Бор,
Одељење
за
урбанизам,
грађевинске и комуналне послове, као орган надлежан за
припрему плана и програма, у припреми Одлуке о изради
стратешке процене, обавезује се да од органа надлежног за
послове заштите животне средине и заинтересованих
органа и организација затражи мишљење. Рок за
достављање мишљења je 15 дана од дана пријема захтева за
давање мишљења (члан 11, став 3. Закона СПУ). Рок за
достављање мишљења о Извештају о стратешкој процени је
30 дана од дана пријема захтева за достављање мишљења
(члан 18, став 2. Закона СПУ).
Општина Бор ће излагањем Извештаја на јавни
увид, у трајању од 30 дана, и организовањем јавне расправе,
у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину (чл. 19), обезбедити учешће јавности у
разматрању Извештаја о стратешкој процени.
Обавештење о начину вршења јавног увида,
достављању мишљења, као и времену и месту одржавања
јавног увида и јавне расправе објавиће се путем средстава
јавног информисања.
Члан 8.
Одлука о изради Стратешке процене утицаја
Просторног плана општине Бор на животну средину
представља саставни део Одлуке о приступању изради
Просторног плана општине Бор (''Службени лист општина',
број 6/04).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 501-53/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године,

Приказ коришћене методологије
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р

7. Учешће заинтересованих страна у поступку израде и
разматрања извештаја о стратешкој
процени

ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

21.март 2008
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На основу члана 47. став 2. Закона о становању
(''Службени гласник Републике Србије'', број 50/92, 76/92,
84/92 – испр. 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94–испр.48/94,
44/95, 49/95, 16/97, 46/98 и 26/2001) и члана 21. Статута
општине Бор (''Службени лист општина'', број 11/02, 8/03 и
4/05), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
20. марта 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА
Члан 1.
У Одлуци о стамбеним односима (''Службени лист
општина'', број 11/01, 6/03, 15/04 и 15/05) члана 6. мења се и
гласи:
''Члан 6
Набавка станова врши се у складу са Законом о
јавним набавкама.
Пре закључења уговора о куповини стана из
претходног става обавезно се прибавља мишљење Јавног
правобранилаштва Општине Бор.''.
Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи:
''Члан 8
За станове на којима има право својине, право
располагања или право давања у закуп, односно на
коришћење, послове закључења уговора о закупу стана,
наплате закупнине и послове одржавања који терете
власнике станова обављаће Општинска управа''.
Члан 3.
У члану 61. речи: ''Јавно стамбено предузеће
''замењује се речима: ''Општинска управа''.
Члан 4.
У члану 63. став 2. речи: ''Јавно предузеће без
накнаде ''замењује се речима: ''Општинска управа''.
Члан 5.
Члан 64. брише се.
Члан 6.
У члану 65.став 1. мења се и гласи:
''Општинска
управа
обавештава
Јавно
правобранилаштво Општине ако лице које је закључило
уговор о откупу стана на рате не плаћа уредно уговорене
рате, а нарочито ако купац закасни са исплатом 3 и више
рата''.
Члан 7.
После члана 65. додаје се члан 65а који гласи:
''Члан 65а
''Обавезује се Јавно предузеће за стамбене услуге
''Бор'' из Бора да целокупну рачуноводствену и
књиговодствену документацију везану за средства од
откупа станова на којима је носилац права била Општина
Бор као и евиденцију о измиривању обавеза купаца којима
су у поступку откупа станова станови продати, преда
Општинској управи Бор у року од 15 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке''.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 360- 79/2008-I
У Бору, 20. марта 2008.године
СКУПШТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.
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На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у
друмском саобаћају (''Службени гласник РС'', бр.46/95,
66/01, 61/05, 95/05 и 62/06) и члана 21. Статута општине
Бор (''Службени лист општина'', бр.11/02, 8/03 и 4/05),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 20.
марта 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу (''Службени лист
општина'', број 1/2004, 15/2005 и 27/2006) у члану 4. став 1.
тачка 2. мења се и гласи:
''2. Да је власник возила или држалац возила по
основу уговора о лизингу.''
Члан 2.
У члану 5. став 1. тачка 3. мења се и гласи:
''3. Да је власник возила или држалац возила по
основу уговора о лизингу.''
Члан 3.
После члана 6а додаје се члан 6б који гласи:
''Члан 6б
Захтев за издавање допунске табле подноси се
Општинској управи Бор-органу надлежном за послове
саобраћаја.''
Члан 4.
У члану 12. став 1. тачка 3. после речи ''(50 KS)''
додају се речи:'',да је произведено у складу са условима
прописаним нормом ''EURO 3''.''
Тачка 7. мења се и гласи:
''Да возило има светлећу кровну ознаку обојену у
јединствену боју (жуту), на којој пише ''TAXI'' и назив
удружења чији је такси превозник члан или ''ТАXI и
Општина Бор'' ако такси превозник није члан удружења.
Возило мора имати и допунску таблу (беле боје) на којој
се налази грб Општине Бор и број са идентификационог
картона, као и да се светло на кровној ознаци искључује
приликом укључивања таксиметра, а на допунској табли
остане укључено.''
Члан 5.
После члана 36б додаје се нови члан 36в који
гласи:
''36в
Предузетник, привредно друштво, односно друго
правно лице које већ обавља ауто-такси превоз дужно је да
усклади своје пословање са чланом 4. став 1. тачка 2. и
чланом 5 став 1. тачка до 30.04.2008.године, са чланом 12.
став 1. тачка 3. до 31.12.2010.године, а са чланом 12. став 1.
тачка 7. у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Уколико предузетник, привредно друштво,
односно друго правно лице које обавља ауто-такси превоз
не усклади своје пословање у складу са претходним ставом
орган надлежан за послове саобраћаја-саобраћајни
инспектор обавестиће Агенцију за привредне регистре да
нису испуњени услови за обављање ауто-такси превоза. ''
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 344-100/2008-I
У Бору, 20. марта 2008.године
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

21.март 2008
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На основу члана 7. Закона о превозу у друмском
саобаћају (''Служени гласник РС'', бр.46/95, 66/2001,
61/2005, 95/2005 и 62/2006) и члана 21. Статута општине
Бор (''Службени лист општина'', број 11/02, 8/03 и 4/05),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 20.
марта 2008.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ
ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
У Одлуци о уређењу јавног превоза путника на
територији општине Бор (''Служени лист општина'', бр.7/97,
9/97, 19/2001 и 1/2004) после члана 14. додаје се нови члан
14а који гласи:
''Члан 14а
Образац превозних карата, појединачних и
месечних, прописује Општинска управа Бор-орган
надлежан за послове саобраћаја.
Превозник коме је поверено обављање јавног
линијског превоза путника, појединачне и месечне карте
задужује код Општинске управе Бор - органа надлежног за
послове саобраћаја.''
Члан 2.
У члану 15. у ставу 3. после речи ''инспектора''
тачка се замењује запетом и додају се
речи: ''или
контролору овлашћеном од стране Општинске управе Бор''.

БРОЈ 1

својини, уз сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
(у
даљем
тексту:
Министарство), а у складу са Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Бор.
Члан 2.
Одређује се Председник општине Бор, као
надлежан орган, да на основу предлога Комисије за
спровођење поступка јавног надметања, коју образује
Скупштина општине Бор, донесе Одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, уз
сагласност Министарства.
Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се и на
пољопривредно земљиште које је, у складу са посебним
законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се
за пољопривредну производњу до привођења планираној
намени, као и на пољопривредне објекте у државној
својини.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број:320-6/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

Члан 3.
После члана 15. додаје се нови члан 15а који
гласи:
''Члан 15а
Образац контролног листа, записника о извршеној
контроли, потврде о одузетој карти од путника, казненодоплатне карте и легитимације за контролора прописује
Општинска управа Бор-орган надлежан за послове
саобраћаја.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Служеном листу општине Бор''.

Број: 344-101/2008-I
У Бору, 20. марта 2008.године
СКУПШТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.
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На основу члана 61. и 64. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број:
62/06) и члана 21. Статута општине Бор (''Службени лист
општина'', број: 11/02, 8/03 и 4/05), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 20. марта 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ
Члан 1.
Одређује се Председник општине Бор, као орган
надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној

17

11
На основу члана 1., 8. и 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама (“Службени
гласник РС Србије” број 34/2001) и члана 21. Статута
општине Бор (“Службени лист општина'', број 11/2002,
8/2003 и 4/2005) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 20. марта 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И ДРУГИМ
НАКНАДАМА И ПРИМАЊИМА ЗА ИЗАБРАНА,
ИМЕНОВАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
У Одлуци о платама и другим накнадама и
примањима за изабрана, именована и постављена лица у
органима општине Бор (''Службени лист општина'', број
11/2004, 5/2005, 19/06, 25/06 и 15/07), у члану 4. став 4.
после алинеје 1. додаје се алинеја 2. која гласи:
''-

за

секретара

Скупштине

општине

Бор

2,18''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а
примењиваће се почев од обрачуна плате за јануар 2008.
године.
Број: 120-4/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године,
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

21.март 2008

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 1

18

12
На основу члана 70. став 1. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС», бр. 47/2003 и 34/2006) и
члана 21. Статута општине Бор (''Службени лист општина'',
број 11/02, 8/03 и 4/05), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 20. марта 2008. године, донела је

55
71

9
10

846/1 део
978 део

72

10

979 део

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

74

10

982 део

88

10

1301/2 део

89

10

1326 део

90

10

1377део

одређење

103
122

14
22

1942 део
2642/4 део

Школа «3. октобар»
Прилаз
–
улица
(везује ул. Кестенова
са ул. И.Л. Рибара)
Улица – прилаз
Улица – прилаз СУПу и Суду
Градски парк
Улица
–
прилаз,
управна на ул. М.
Пијаде
Улица
–
прилаз,
управна на ул. М.
Пијаде
Улица
–
прилаз,
управна на ул. М.
Пијаде
Ул. Тимочка
Улица – прилаз
Некатегорисани пут –
«Чока Борулуј»
Прилаз ка ул. 7. јула
Улица у наставку ул.
Петра Кочића
Ул. Петра Кочића
Ул. Петра Кочића
Део ул. Слатинске
Ул.
Марка
Орешковића
Површина
под
парком
Ул. Ђорђа Вајферта
Ул. 7. јула
Ул. Зелени булевар
Ул. Саве Ковачевића
Ул.
Николе
Коперника

131
132
147
150

23
23
27
27

2814 део
2857/1 део
3043/1 део
3143 део

184

9

4641/1 део

195
206
219
235
236

4
14
28
28
28

4645/2 део
4652/2 део
4659/1 део
4670 део
4671 део

Члан 1.
У Одлуци о одређивању јавног грађевинског
земљишта (''Службени лист општина'', број 2/06, 7/07, 12/07
и 15/07), у члану 2. речи:
Редни
број

Детаљни
лист

1
15

4
7

Број
катастарске
парцеле
75/1
197/1

32
40

10
7

601
759/1

55
71

9
10

846/1
978

72

10

979

74

10

982

88
89
90

10
10
10

1301/2
1326
1377

103
122

14
22

1942
2642/4

131
132
147
150

23
23
27
27

2814
2857/1
3043/1
3143

184

9

4641/1

195
206
219
235
236

4
14
28
28
28

4645/2
4652/2
4659
4670
4671

Описно
локације

Детаљни
лист

Члан 2.
У Одлуци о одређивању јавног грађевинског
земљишта (''Службени лист општина'', број 2/06, 7/07, 12/07
и 15/07), додају се следеће парцеле:
Редни
број

Детаљни
лист

294

8

Број
катастарске
парцеле
801/8 део

295

10

983/1 део

296

22

2753

297

23

2811

298

27

3042 део

Описно
локације

одређење

Простор
иза
печењаре «Антић»,
код зелене пијаце
Улица управна на
улицу Моше Пијаде,
код
француских
зграда
Неизграђена
површна
Улица уз улицу
Петра Кочића
Продужетак
Слатинске улице

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор».

мењају се и гласе:
Редни
број

Градски парк
Улица
–
прилаз,
управна на ул. М.
Пијаде
Улица
–
прилаз,
управна на ул. М.
Пијаде
Улица
–
прилаз,
управна на ул. М.
Пијаде
Ул.
Станоја
Миљковића
Улица паралелна са
ул. С. Миљковића
Некатегорисани пут –
«Чока Борулуј»
Прилаз ка ул. 7. јула
Улица у наставку ул.
Петра Кочића
Ул. Петра Кочића
Ул. Петра Кочића
Део ул. Слатинске
Ул.
Марка
Орешковића
Парцела
код
железничке станице
Ул. Ђорђа Вајферта
Ул. 7. јула
Ул. Зелени булевар
Ул. Саве Ковачевића
Ул.
Николе
Коперника

1

4

Број
катастарске
парцеле
75/1 део

15

7

197/1 део

32
40

10
7

601 део
759/1 део

Описно
локације

одређење

Стара школа
«3.
октобар»
Прилаз
–
улица
(везује ул. Кестенова
са ул. И.Л. Рибара)
Улица – прилаз
Улица – прилаз СУПу и Суду

Број: 463-164/08-I
У Бору, дана 20. марта 2008. године
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.
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На основу члана 2. и члана 4. став 2. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број:
16/97 и 42/98) и члана 21. Статута општине Бор (''Службени
лист општина'', број: 11/02, 8/03 и 4/05 ), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 20. марта 2008. године,
донела је

Председник општине Бор именоваће члана
Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу
Регионалне агенције за развој Источне Србије – ''РАРИС''
Зајечар, као представника општине Бор.

ОДЛУКУ

IV

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ И
ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА И ХУМАНО ХВАТАЊЕ
И УНИШТАВАЊЕ ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о условима за држање домаћих и
егзотичних животиња и хумано хватање и уништавање паса
и мачака луталица (''Службени лист општина'', број: 5/02 и
4/05) у члану 2. реч: '' крупне'' брише се.

III

Ову одлуку објавити
општине Бор''.

у

''Службеном

листу

Број: 016-7/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године

С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р

Члан 2.
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

Члан 3. брише се.
Члан 3.
Члан 19. брише се.
Члан 4.
У члану 33., став 1, тачка 2. брише се.
Досадашње тачке 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15,
16, 17, 18 и 19 постају тачке 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 и 18.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а
примењиваће се од 01.07.2008. године.
Број:323-4/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године
СКУПШТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.
14
На основу члана 21. Статута општине Бор
(''Сл.ужбени лист општина'' број 11/02, 8/03 и 4/05),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 20. марта
2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ БОР ДРУШТВУ СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РЕГИОНАЛНА
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ –
''РАРИС'' ЗАЈЕЧАР
I
Општина Бор приступа Друштву са ограниченом
одговорношћу Регионална агенција за развој Источне
Србије – ''РАРИС'' Зајечар, као оснивач.
II
Овлашћује се Невенка Мирошевић, председник
Скупштине општине Бор да у име општине Бор потпише
Анекс уговора о оснивању Друштва са ограниченом
одговорношћу Регионалне агенције за развој Источне
Србије – ''РАРИС'' Зајечар.

15
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', број: 129/07) и члана 21. Статута
општине Бор ("Службени лист општина", број 11/02, 8/03 и
4/05), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 20.
марта 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ БОР У СТАЛНОМ САСТАВУ И
ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
I
Разрешавају се дужности у Изборној комисији
општине Бор у сталном саставу и то:
1. Зоран Нешковић,дипл. правник – председника
Жељко Трујић, дипл. правник – заменика председника
2. Александар Милетић, - члана
Владан Милојевић, - заменика члана
3. Милена Стројић, – члана
Негица Ђорђевић, – заменика члана
4. Драган Штрбац, – члана
Љиљана Лекић-Џамић, – заменика члана
5. Љиљана Ескић, – члана
Зуди Јагуповски, - заменика члана
6. Ненад Гачић, - члана
Миливоје Ристић, - заменика члана
7. Радоица Траиловић, - члана
Снежана Недељковић, - заменика члана
8. Љубинка Јелић, дипл. правник – секретара
Оливера Огњеновић,
дипл. правник – заменика
секретара.

21.март 2008
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II
Именују се у Изборну комисију општине Бор у
сталном саставу, и то:
1. Зоран Нешковић, за председника, кога је предложила
Одборничка група-Борски демократски блок
Оливера Огњеновић, за заменика председника, коју је
предложила Одборничка група-Борски демократски блок
2.
Александар Милетић, за члана, кога је предложила
Одборничка група Социјалистичке партије Србије
Негица Ђорђевић, за заменика члана, коју је
предложила Одборничка група Социјалистичка партија
Србије
3.
Радоица Траиловић, за члана, кога је предложила
Одборничка група-Борски демократски блок
Снежана Недељковић, за заменика члана, коју је
предложила Одборничка група-Борски демократски блок
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На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима (''Служени гласник РС'', бр.16/97 и 42/98) и
члана 21. Статута општине Бор (''Службени лист општина'',
бр.11/02, 8/03 и 4/05), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 20. марта 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ЈАВНОГ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА ДОО „БОРТРАВЕЛ“ БОР,
НА ГРАДСКИМ И ПРИГРАДСКИМ ЛИНИЈАМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БОР
I
Даје се сагласност на цене јавног превоза путника
ДОО ''Бортравел'' Бор, на
градским и приградским
линијама на подручју општине Бор и то:
ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНИХ КАРАТА:

4. Зоран Живковић, за члана, кога је предложила
Одборничка група Демократске странке
Драган Стрилић, за заменика члана, кога је предложила
Одборничка група Демократске странке
5. Љиљана Лекић-Џамић, за члана, коју је предложила
Одборничка група за град и село
Александар Поповић, за заменика члана, кога је
предложила Одборничка група за град и село
6. Милена Стројић, за члана, коју је предложила Влашка
одборничка група
Зоран Тодоровић, за заменика члана, кога је предложила
Влашка одборничка група
7.
Славиша Буђелан, за члана, кога је предложила
Одборничка група Покрета снага Србије
Весна Јовић, за заменика члана, коју је предложила
Одборничка група Покрета снага Србије
8.
Драган Штрбац, за члана, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке
Миливоје Ристић, за заменика члана, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке
9. Владан Милојевић, за члана, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке
Александар Антовски, за заменика члана, кога је
предложила Одборничка група Покрета снага Србије

ЗОНА
ЗОНА 1
ЗОНА 2
ЗОНА 3
ЗОНА 4
ЗОНА 5

УДАЉЕНОСТ
0-5 км
>5-10 км
>10-20 км
>20-30 км
>30-45 км

ЦЕНА МЕСЕЧНИХ КАРАТА:
ЗОНА
УДАЉЕНОСТ
ЗОНА 1
0-5 км
ЗОНА 2
>5-10 км
ЗОНА 3
>10-20 км
ЗОНА 4
>20-30 км
ЗОНА 5
>30-45 км
Ученици средњих школа за било коју
зону

IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

Број: 013-3/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године,
СКУПШТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

ЦЕНА
600,00 динара
800,00 динара
1500,00 динара
600,00 динара

ЦЕНА ИЗДАВАЊА МЕСЕЧНИХ КАРАТА У
СЛУЧАЈУ ГУБИТКА ИЛИ ОШТЕЋЕЊА:
1.Издавање картона месечне карте
2.Издавање картона месечне карте и
месечне маркице

3.Издавање месечне маркице

10.Љубинка Јелић, за секретара,
Весна Драгашановић-Кочовски, за заменика секретара.
III
Против овог решења допуштена је жалба
Окружном суду у Зајечару у року од 24 часа од доношења
решења.

ЦЕНА
15,00 динара
20,00 динара
40,00 динара
60,00 динара
80,00 динара

4.Издавање месечне карте за запослене у
основном и средњем образовању
5.Издавање месечне карте за ђаке
основних школа

200,00 динара
250,00 динара
плус
цена
коштања
месечне
маркице
200,00 динара
плус
цена
коштања
месечне
маркице
200,00 динара
100,00 динара

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ МЕСЕЧНУ КАРТУ
У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ИМАЈУ
СЛЕДЕЋИ КОРИСНИЦИ:
1. Ученици основних школа и запослени у
основном и средњем образовању
2.Лица старија од 70 година
3.Слепи, оболели од МПС и церебралне парализе
4.Ратни и мирнодопски војни инвалиди
5.Цивилни инвалиди I категорије
6.Лица ометена у развоју

21.март 2008
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II

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење број: 344-135/2004-I од 13.10.2004. године
III
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На основу члана 14. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 21.
Статута општине Бор (''Службени лист општина'', број
11/02, 8/03 и 4/05) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 20. марта 2008. године, донела је

Решење ступа на снагу даном дошења.
IV

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''ШТАМПА,
РАДИО И ФИЛМ'' БОР

Решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

I

Број: 344-102/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године

Јован Митровић, из Бора, именује се за
директора ЈП ''Штампа, радио и филм'' Бор.
Мандат именованом траје четри године, почев од
20. марта 2008. године.

СКУПШТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
II
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

Решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

17
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 42/91 и 71/94) и члана 21.
Статута општине Бор (''Службени лист општина'', број
11/02, 8/03 и 4/05) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 20. марта 2008. године, донела је

Број:022-121/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године;
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ''БОР'' БОР
I
Милутин Симић, из Бора, именује се за
директора Јавне установе Спортски центар ''Бор''.
Мандат именованом траје четри године, почев од
20. марта 2008. године.

19
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса («Службени
гласник РС» број 25/00,25/02, 107/05 и 108/05) и члана 21.
Статута општине Бор (''Службени лист општина'', број:
11/02, 8/03 и 4/05),Скупштина општине Бор, на седници
одржаној, дана 20. марта 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''БОГОВИНА''
БОР

II
I
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

Мирослав Бачиловић, дипломирани економиста
из Бора, именује се за директора ЈП ''Боговина'' Бор.
Мандат именованом траје четири године.

Број:022-13/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године;

II
Решење објавити у ''Службеном листу општине

СКУПШТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

Бор''.
Број: 022-136/2008-I
У Бору, 20. марта 2008. године
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

21.март 2008
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На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', број: 107/05) и члана 21.
Статута општине Бор (''Службени лист општина'', број:
11/02, 8/03 и 4/05), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ БОР

БРОЈ 1
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III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

Број: 022-12/2008-I
У Бору, 25. фебруара 2008. године
С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р

I
За чланове Управног одбора Апотеке Бор именују

ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.

се:
1. за председника:
др в м Невенка Мирошевић.
2. за чланове:
1. др Борис Петровић,
2. др Миомир Петровић,
3. мр пх спец Наташа Милојковић,
4. мр пх Јован Благојевић.
II
Мандат члановима траје четири године.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

Број: 022-11/2008-I
У Бору, 25. фебруара 2008. године

СКУПШТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.
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На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', број: 107/05) и члана 21.
Статута општине Бор (''Службени лист општина'', број:
11/02, 8/03 и 4/05), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2008. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ БОР
I
За чланове Надзорног одбора Апотеке Бор
именују се:

22
На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса ( “Службени гласник РС”, број: 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 23. став 1. Закона о комуналним
делатностима (“Службени гласник РС” , број: 16/97 и 42/98)
и члан 21. Статута општине Бор (“Службени лист
општина”, број: 11/02, 8/03 и 4/05), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној дана 25. фебруара 2008. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНАМА ПРУЖАЊА УСЛУГА
ЈКП “ТОПЛАНА” БОР
I
Даје се сагласност на Одлуку о ценама пружања
услуга ЈКП “Топлана” Бор, Управног одбора ЈКП
“Топлана” Бор број: 228/38-2007 од 13.12.2007. године, и
то:
Услуге грејања
Цена грејања
Цена
грејања
дин/ KWh
I категорија
(станови, приватне
куће, Студентски
дом, Самачки
смештај)
36,91 по м2
2,73
II категорија
(установе које се
финансирају из
буџета Општине и
занатлије)
76,61 по м2
3,49
III категорија
(установе које се
финасирају из
Републичког буџета,
индустрија и
пословни простор
РТБ-а)
102,14 по м2
4,11
Топла вода
Бојлери

284,88 по м3
284,88 по м3

1. за председника:
др Драган Фудуловић,

II
Ово решење се примењује почев од 01. 03. 2008.
године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

2. за чланове:
1. др Злата Марковић,
2. мр пх спец Зорица Југовић.

Број: 023-5/2008-I
У Бору, 25. фебруара 2008. године;

II
Мандат члановима траје четири године.

С К УПШ ТИНА ОПШ ТИН Е БО Р
ПРЕДСЕДНИК,
Невенка Мирошевић с.р.
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По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да
се у Решењу о давању сагласности на Одлуку о ценама
пружања услуга ЈКП ''Водовод'' Бор, објављеном у
''Службеном листу општине Бор'' број 2/07, подкрала
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
Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама
пружања услуга ЈКП ''Водовод'' Бор.
У Решењу тачки 1 у табели код I категорије
потрошача код цене одвођење отпадних вода уместо речи:
''1,19'' треба да стоји: реч ''11,19''.
СКУПШТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
СЕКРЕТАР,
Милена Стројић с.р.

БРОЈ 1
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Члан 3.
Изборна комисија у свом раду користи један печат
и један штамбиљ.
Печат је пречника 32 мм.
Печат је округлог облика, у средини печата је грб
Републике Србије. По спољном ободу печата уписан је
текст: "Република Србија - Општина Бор". У другом
унутрашњем кругу уписан је текст: ''Изборна комисија
општине Бор''. У дну печата уписан је текст: "Бор".
Штамбиљ је правоугаоног облика димензија 70 мм
х 30 мм. У првом реду исписане су речи: "Општинска
изборна комисија", у другом реду: "Бор", у трећем реду:
"Примљено", у четвртом реду '' Дан час'' и у петом реду
''Број'' са остављеним простором за број предмета.
Текст печата и штамбиља исписан је на српском
језику ћириличким писмом.
Печат Изборне комисије
налази се у
организационој јединици Општинске управе која је
надлежна за обављање послова везаних за изборе-вођење
бирачког списка, опозив и референдум, а за његово
руковање и чување задужен је секретар Изборне комисије.
II САСТАВ КОМИСИЈЕ

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да
се у Одлуци о измени Одлуке о образовању и именовању
Комисије за планове, објављеној у ''Службеном листу
општина'' број 15/07, подкрала 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
Одлуке о измени Одлуке о образовању и
именовању Комисије за планове.
У Одлуци тачки II уместо речи: ''Боривоје'' треба
да стоји: реч ''Борислав''.

СКУПШТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
СЕКРЕТАР,
Милена Стројић с.р.

Члан 4.
Изборну комисију чине чланови у сталном и
проширеном саставу.
Члан 5.
Изборну комисију у сталном саставу чине
председник и осам чланова које именује Скупштина
Општине Бор, на предлог одборничких група, сразмерно
броју одборника, а у проширеном саставу и по један
опуномоћени представник подносиоца изборне листе, који
је предложио најмање једну трећину кандидата од укупног
броја одборника који се бира.
Политичке странке и коалиције политичких
странака националних мањина које предложе најмање једну
трећину кандидата за одборнике од укупног броја
одборника који се бира имају право на свог представника у
проширеном саставу Изборне комисије.
Члан 6.
Изборна комисија има секретара кога именује
Скупштина општине Бор, који учествује у раду Изборне
комисије без права одлучивања.

23
На основу члана 15. и члана 58. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 34.
став 2. Закона о избору Народних посланика ("Сл. гласник
РС", бр. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС, 72/2003 - др.
закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др.
закон и 85/2005 - др. закон), Изборна комисија општине
Бор, на седници одржаној 21.03.2008. године, донела је

Члан 7.
Председник, чланови и секретар Изборне комисије
имају заменике.
Председник, заменик председника, секретар и
заменик секретара Изборне комисије морају бити
дипломирани правници.
Заменици председника, чланова и секретара имају
иста права и одговорности као и чланови које замењују.

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БОР

Члан 8.
Изборна комисија решењем утврђује да
подносилац изборне листе, испуњава услове за одређивање
свог представника у проширени састав овог органа, даном
проглашења изборне листе.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова
за одређивање представника подносиоца изборне листе
Изборна комисија доставља подносиоцу изборне листе на
адресу означену у изборној листи, у року од 24 часа од часа
доношења решења.
Изборна комисија утврђује проширени састав у
року од 24 часа од истека рока за одређивање представника
подносиоца изборне листе

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим
пословником
уређују
се
питања
организације, начина рада и одлучивања Изборне комисије
Општине Бор (у даљем тексту: Изборна комисија), као и
друга питања од значаја за рад Изборне комисије.
Члан 2.
Седиште Изборне комисије је у Бору, у згради
Oпштине Бор, улица Моше Пијаде број 3.

21.март 2008
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Члан 9.
Састав Изборне комисије
"Службеном листу општине Бор".

објављује

се

у
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заменицима, упућује председник Изборне комисије или
лице које он овласти, у складу са роковима у којима се
морају извршити поједине изборне радње.
У случајевима из става 3. овог члана позив се
може упутити телефоном или на други одговарајући начин.

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 10.
Изборна комисија у оквиру надлежности утврђене
Законом о локалним изборима, Законом о избору народних
посланика и Законом о финансирању политичких странака:
1) стара се о законитом спровођењу избора одборника;
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна
о равномерној распоређености бирача на бирачким местима
и о доступности бирачког места бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења
поступка избора одборника;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за
спровођење избора за одборнике;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у
складу са прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листедника општине;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број
гласачких листића за бирачка места и записнички их
предаје бирачким одборима;
9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10) подноси извештај Скупштини општине Бор о
спроведеним изборима за одборнике;
11) доставља републичком органу надлежном за послове
статистике податке о спровођењу и резултатима избора за
одборнике непосредно по завршетку избора;
12) обавља и друге послове одређене прописима о избору
одборника
IV НАЧИН РАДА
Члан 11.
Изборна комисија ради у сталном и проширеном

Члан 15.
Изборна комисија ради и пуноважно одлучује ако
на седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Изборна комисија одлучује већином гласова
чланова односно заменика у сталном, односно проширеном
саставу.
Члан 16.
Председник Изборне комисије, може одредити, из
реда дипломираних правника, запослених у Општинској
управи, који имају потребна знања и искуства у спровођењу
изборног процеса, чланове стручног тима, ради пружања
стручне помоћи Комисији у обављању појединих изборних
радњи.
Председник Изборне комисије поред стручног
тима из става 1. овог члана, може образовати и тим за
административно - техничке послове из реда запослених у
Општинској управи, од којих се једно лице одређује за
записничара, који имају потребна знања и искуства у
спровођењу изборног процеса.
Изборна комисија може, по потреби, задужити
поједине своје чланове да проуче питања која се јављају у
спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са
члановима изборних органа и другим учесницима у
поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да
упознају Изборну комисију са утврђеним стањем и
предложе јој одговарајућа решења.
Члан 17.
Изборна комисија обезбеђује јавност рада
давањем саопштења и одржавањем конференција за
штампу или присуствовањем представника јавног
информисања седницама Изборне комисије.

саставу.
Изборна комисија ради у проширеном саставу од
дана утврђивања тог састава до завршетка избора.
Члан 12.
Изборна комисија је самостална у свом раду и
ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.
Рад Изборне комисије је јаван.
Члан 13.
Изборна комисија ради у седницама.
Седницу Изборне комисије сазива председник
Изборне комисије, односно заменик председника, ако је
председник одсутан или спречен. У случају одсутности или
спречености председника и заменика председника Изборне
комисије, седницу сазива и њоме председава најстарији
члан Изборне комисије.
У раду Изборне комисије учествују: председник,
чланови и секретар Изборне комисије. Заменици
председника, чланова и секретара учествују у раду Изборне
комисије, односно замењују председника, чланове и
секретара само у случају њихове одсутности или
спречености.
Члан 14.
Позив за седницу Изборне комисије, члановима,
односно њиховим заменицима, упућује председник
Изборне комисије по правилу најкасније 2 дана пре дана
одређеног за одржавање седнице, писаним путем.
Уз позив за сазивање седнице Изборне комисије
доставља се предлог дневног реда.
У току трајања изборног процеса, позив за
седницу Изборне комисије, члановима, односно њиховим

Члан 18.
У остваривању својих задатака Изборна комисија,
сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима и
организацијама.
V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 19.
О приговорима који су упућени Комисији,
поједини чланови Изборне комисије могу у писаном
облику, припремити мишљење о начину решавања
приговора.
Мишљење из става 1. овог члана обухвата
садржину приговора, чињенично стање, излагање
законских одредаба на основу којих се приговор решава и
предлог како га треба решити.
Решење по приговору Изборна комисија доноси у
року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га
подносиоцу приговора.
Члан 20.
На решење Изборне комисије донето по
приговору, жалба се подноси Окружном суду у Зајечару
преко Изборне комисије.
Кад је против решења Изборне комисије по
приговору поднета жалба, Изборна комисија доставља
жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним
списима, Окружном суду у Зајечару, одмах, а најкасније у
року од 12 часа од часа пријема жалбе.
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Члан 21.
У поступку по приговорима, у питањима која нису
изричито уређена Законом о локалним изборима, Законом о
избору народних посланика, и Законом о финансирању
политичких странака, Изборна комисија сходно примењује
одредбе Закона о општем управном поступку.

Члан 26.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује и
чува документација (архивска грађа Изборне комисије), са
којом се поступа у складу са прописима.

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КОМИСИЈЕ

Члан 27.
Питања која се односе на рад Изборне комисије, а
која нису уређена овим пословником, могу се уредити
одлуком или закључком Изборне комисије, у складу са
одредбама закона и овог пословника.

УСЛОВА

ЗА

РАД

Члан 22.
Средства за рад органа за спровођење избора,
изборни материјал и друге трошкове спровођења избора,
обезбеђују се у буџету Општине.
Члан 23.
Председник, чланови и секретар Изборне
комисије, као и њихови заменици имају право на накнаду за
рад у Комисији.
Висину накнаде за рад у Изборној комисији
утврђује се посебном одлуком Изборне комисије, на основу
критеријума
присутности,
степена
и
квалитета
ангажованости у изборном процесу.
Радници
ангажовани
у
стручном
и
административно - техничком тиму имају право на накнаду
за ангажовање у спровођењу изборних радњи.
Висину накнаде за ангажовање тимова из става 3.
овог члана утврђује Изборна комисија посебном одлуком,
на предлог председника Изборне комисије, а у зависности
од ангажовања у току изборног процеса.
Висину трошкова за опремање бирачког места,
закупнине, накнаде за рад председника, заменика
председника, чланова, заменика чланова бирачког одбора,
као и друге трошкове утврђује Изборна комисија посебном
одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и
члана 23. ст. 1. 2. 3. 4. и 5. су председник и секретар
Изборне комисије.
VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 24.
На седници Изборне комисије води се записник о
раду Изборне комисије.
Записник садржи главне податке о раду на
седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало,
са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и
другим актима који су на седници донети, као и о резултату
гласања о сваком питању за које се гласало.
О вођењу и чувању записника стара се секретар
Изборне комисије или лице које он овласти. Записник се
чува трајно.
Записник потписују записничар и председник
Изборне комисије.
Записник са седнице Изборне комисије, доставља
се члановима Изборне комисији уз материјал за наредну
седницу и исти се разматра као прва тачка дневног реда,
уколико за то постоје могућности.
Члан 25.
Изборна комисија обезбеђује чување изборних
аката и извештаја о резултатима избора са изборним
материјалима и руковање тим материјалима, у складу са
законом.
Акта Изборне комисије, која се у складу са
законом објављују, објавиће се у ''Службеном листу
општине Бор'' или на огласној табли Скупштине општине
Бор.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да
важи Пословник о раду Изборне комисије општине Бор
(''Службени лист општина'' број: 5/2006).
Члан 29.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана
објевљивања у "Службеном листу општине Бор".

Број: 013-6/2008-I
У Бору, дана 21.03.2008. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОР
Председник,
Зоран Нешковић, с.р.
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