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На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута
општине Бор ("Службени лист општине Бор", бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 23. априла
2009. 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,председник,
Оливера Огњеновић, заменик председника,
2. Александар Милетић, члан,
Негрица Ђорђевић, заменик члана,
3. Радоица Траиловић, члан,
Снежана Недељковић, заменик члана,
4. Зоран Живковић, члан,
Драган Стрилић, заменик члана,
5. Љиљана Лекић-Џамић, члан,
Александар Поповић, заменик члана,
6. Милена Стројић, члан,
Зоран Тодоровић, заменик члана,
7. Славиша Буђелан, члан,
Весна Јовић, заменик члана,
8. Драган Штрбац, члан,
Бобан Остојић, заменик члана,
9. Миливоје Ристић, члан,
Александар Антовски, заменик члана,
10.Љубинка Јелић, секретар,
Весна Драгашановић-Кочовски, заменик секретара.

II
Именују се у Изборну комисију општине Бор у
сталном саставу, и то:
1. Маја Рамовић, за председника, коју је предложила
Одборничка група Демократске странке
Владимир Тасић, за заменика председника, кога је
предложила
Одборничка група Српске радикалне странке
2. Зоран Живковић, за члана, кога је предложила
Одборничка група Демократске странке
Гордана Натавејић, за заменика члана, коју је
предложила
Одборничка група Демократске странке
3. Славиша Карабашевић, за члана, кога је предложила
Одборничка група Демократске странке
Душица Адамовић, за заменика члана, коју је
предложила
Одборничка група Демократске странке
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4. Бобан Остојић, за члана, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке
Зоран Бузејић, за заменика члана, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке
5. Јован Марковић, за члана, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке
Градимир Пајић, за заменика члана, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке
6. Стеван Радивојевић , за члана, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке
Драгана Живковић-Стојанов, за заменика члана, коју је
предложила
Одборничка група ''Покрет за Крајну''
7. Александар Милетић, за члана, кога је предложила
Одборничка група СПС-ПУПС
Негрица Ђорђевић, за заменика члана, коју је
предложила
Одборничка група СПС-ПУПС
8. Милан Петровић, за члана, кога је предложила
Одборничка група Влашке демократске
странке Србије
Ненад Лападатовић, за заменика члана, кога је
предложила
Одборничка група Влашке демократске
странке Србије
9. Гордана Милетић, за члана, коју је предложила
Одборничка група ''Покрет за Крајну''
Бранкица Траиловић-Богдановић, за заменика члана,
коју је предложила
Одборничка група ''Покрет за Крајну''
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
истог.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 013-12/2009-I
У Бору, 23. априла 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Предраг Балашевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07)
и члана 43. став 1. тачке 11. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 23. априла 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
о разрешењу председника Скупштине општине Бор
I
Др Предраг Балашевић, разрешава се функције
председника Скупштине општине Бор, са 23.04.2009.
године.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-24/2009- I
У Бору, 23. априла 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07)
и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 23. априла 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
о избору члана Општинског већа општине Бор
I
За члана Општинског већа, бира се Таисија
Ристић, са 23.04.2009. године.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-25/2009- I
У Бору, 23. априла 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић с.р.
36
На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05
и 108/05), члана 23. став 1. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98)
и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр.7/08,) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 23. априла 2009.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуке о ценама одређених
комуналних услуга ЈКП „3. октобар“ Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о ценама
одређених комуналних услуга ЈКП „3. октобар“ Бор коју

БРОЈ 5

24

је донео Управни одбор ЈКП „3. октобар“ Бор, број 146 од
03.04.2009. године тако да:
1. Изношење и депоновање смећа
- изношење и депоновање смећа из стамбеног
простора месечно износи 2,62 дин/m2 ,
- изношење и депоновање смећа из пословног
простора правних лица, приватних предузетника и других
корисника - привреда месечно износи 4,05 дин/m2 ,
- изношење и депоновање смећа из пословног
простора правних лица, приватних предузетника и других
корисника - непривреда месечно износи 2,67 дин/m2 ,
- изношење и депоновање смећа из трговинских
и угоститељских радњи месечно и то за:
- објекте преко 100 m2 4,05 дин/m2
- објекте од 50-100 m2 6,70 дин/m2
- објекте до 50 m2 10,22 дин/m2
2. Чишћење заједничких просторија у стамбеним
зградама износи 2,52 дин/m2 месечно
3. Погребне и пратеће услуге
- сахрањивање до дубине 1,70 м износи 1.852,00
динара по сахрани
- сахрањивање до дубине 2,20 м износи 2.120,00
динара по сахрани
- сахрањивање у гробницу износи 1.540,00
динара по сахрани
- закуп гробне парцеле – гроба после смрти
износи 153,00 динара годишње
- закуп гробне парцеле – гробнице по m2 основе
износи 28,50 дин/ m2 годишње
- закуп гробног места – гроба за живота износи
960,00 динара годишње
- одржавање гробног места износи 268,8 динара
годишње
II
Даје се сагласност на Одлуку о ценама пијачних
услуга на Робној пијаци у Бору ЈКП „3. октобар“ Бор коју
је донео Управни одбор ЈКП „3. октобар“ Бор, број 146 од
03.04.2009. године тако да:
Закуп и накнада за одржавање хигијене на
Робној пијаци у Бору, без пореза на додату вредност,
месечно износи:
за типску пијачну тезгу („ Фодову“) у
власништву закуподавца износи 2.263,00
динара
за пијачну тезгу („ Дисконткомерцову“) у
власништву закуподавца износи 1.837,00
динара
за продајно место са постављеном тезгом у
власништву закупца износи 1.696,00 динара
за продајно место са постављеним киоском
у власништву закупаца износи 4.527,00
динара
III
Даје се сагласност на Одлуку о ценама пијачних
услуга на пијаци за продају половне робе у Бору, ЈКП „3.
октобар“ Бор коју је донео Управни одбор ЈКП „3.
октобар“ Бор, број 146 од 03.04.2009. године тако да:
Закуп и накнада за одржавање хигијене на
пијаци за продају половне робе у Бору,
плаћа се месечно за продајно место са
постављеним металним столом и износи
1.413,00 динара, без пореза на додату
вредност.
- дневни износ закупа и накнада за одржавање
хигијене и коришћење продајног места
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са постављеним металним столом износи
69,00 динара, без пореза на додату
вредност.
IV
Даје се сагласност на Одлуку о ценама услуга
зоохигијенске службе ЈКП „3. октобар“ Бор коју је донео
Управни одбор ЈКП „3. октобар“ Бор, број 146 од
03.04.2009. године тако да:
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III категорија(установе
које се финансирају из
Републичког
буџета,
индустрија и пословни
простор РТБ-а)

25

142,71

5,47

Топла вода
398,05 дин/ м3
Бојлери

1. Накнаде које плаћа држалац пса - приликом
преузимања пса из зоохигијенске службе износе:
- накнада за хватање пса 788,00 динара,
- дневни износ накнаде за смештај и чување пса
91,00 динара
2. Накнаде које плаћа држалац мачке – приликом
преузимања мачке из зоохигијенске службе износе:
- накнада за хватање мачке 393,00 динара
- дневни износ накнаде за смештај и чување
мачке 25,42 динара
3. Накнаде за усмрћивање животиња на хуман
начин на захтев држаоца износе:
- накнада за усмрћивање пса 196,00 динара
- накнада за усмрћивање мачке 65,70 динара
4. Накнада за преузимање пса или мачке из стана
или дворишта држаоца износи 600,00 динара
5. Накнада за закопавање пса или мачке са
превозом до сточног гробља, коју плаћа њихов држалац
износи 840,00 динара
V
Ово решење се примењује почев од
01.05.2009.године, а објавиће се у „Службеном листу
општине Бор“.
Број:023-23/2009-I
У Бору, 23. априла 2009.године

398,05 дин/бојлер
Испирање грејних тела и остале
интервенције на секундарној мрежи
Провера температуре ако је измерена
температура у оквиру прописане
Нови прикључци

I категорија
II категорија
III категорија

Цена фиксни део

6.075,00
9.450,00
13.500,00

500,00 дин/час
500,00 дин/излазак
Цена варијабилни
део инсталисане
снаге
дин/KWh
270,00
472,00
675,00

II
Ово решење се примењује почев од
01.05.2009.године, а објавиће се у „Службеном листу
општине Бор“.
Број: 023-27/2009-I
У Бору,23. априла 2009. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић с.р.
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На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05
и 108/05), члана 23. став 1. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98)
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 23. априла 2009. године, донела је
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На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05
и 108/05), члана 23. став 1. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98)
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 23. априла 2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена
пружања услуга ЈКП ''Топлана'' Бор

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена
пијаће воде и одвођења отпадних вода ЈКП ''Водовод''
Бор

I
Даје се сагласност на Одлуку о ценама пружања
услуга ЈКП ''Топлана'' Бор, коју је донео Управни одбор
ЈКП ''Топлана'' под бројем: 25/5-2009 од 01.04.2009.
године, и то:

I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена
пијаће воде и одвођења отпадних вода ЈКП ''Водовод'' Бор,
коју је донео Управни одбор ЈКП ''Водовод'' Бор, под
бројем: 450/5 од 03.04.2009. године и то:

Услуге грејања
I категорија (станови,
приватне
куће,Студентски
дом,Самачки смештај)
II категорија (установе
које се финансирају из
буџета
Општине
и
занатлије)

Цена грејања
дин/ м2

Цена грејања
дин/KWh

51,57

3,82

107,04

4,87

Категорија потрошача

I категорија(привреда)
II категорија(непривреда)
III категорија (грађани)

Цена
пијаће
воде по m3

Цена
одвођења
отпадних
вода дин/ m3

63,41
41,75
23,17

13,90
12,31
6,92
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II
Ово решење се примењује почев од 01.05.2009.
године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 023-25/2009-I
У Бору, 23. априла 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
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На основу члана 80. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02, 61/05-др. Закон,
66/05, 101/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-исправка др.
закона и 85/06) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 30. априла 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
о неангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета општине Бор

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић с.р.
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На основу члана 27.став 1. тачка 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05
и 108/05) и члана 23. став 1. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98)
и члана 43. став 1. тачка 23. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 23. априла 2009.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању висине накнаде за одржавање
заједничких делова стамбених зграда
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор

Члан 1.
Скупштина општине Бор, неће ангажовати
екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Општине Бор за 2008.годину.
Члан 2.
Завршни рачун буџета Општине Бор за 2008.
годину, сагласно члану 1. ове одлуке, неће садржати
извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима
из тачке 1) до 9) члана 65. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник Р.С'', бр. 9/02, 87/02, 61/05-др. Закон,
66/05, 101/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-исправка др.
закона и 85/06).

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број 400-16/2009-I
У Бору, 30. априла 2009.године

I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању
висине накнаде за одржавање заједничких делова
стамбених зграда ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор, коју је
донео Управни одбор ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор ,
под бројем: 4808/3 од 14.11.2008. године и то:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић с.р.

Висина накнаде за текуће одржавање заједничких
делова стамбених зграда коју плаћају етажни власници
станова у износу од :
5,00 дин/м2 у зградама без лифта
6,00 дин/м2 у зградама са лифтом

41
На основу члана 1., 8. и 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама (“Службени
гласник РС Србије”, бр. 34/01) и члана 43. Статута
општине Бор (“Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 30.
априла 2009. године, донела је

Висина накнаде за одржавање заједничких делова
стамбених зграда за власнике пословних просторија које
се налазе у њима утврђује се у износу од:
- 10,00 дин/м2 у зградама без лифта
- 12,00 дин/м2 у зградама са лифтом

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о платама и другим
накнадама и примањима за изабрана, именована и
постављена лица у органима општине Бор

II
Ово решење се примењује почев од 01.05.2009.
године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 022-17/2009-I
У Бору, 23. априла 2009. године

Члан 1.
У Одлуци о платама и другим накнадама и
примањима за изабрана, именована и постављена лица у
органима општине Бор (''Службени лист општина'', бр.
11/04, 5/05, 19/06, 25/06 и 15/07 и ''Службени лист
општине Бор'', бр. 1/08), у члану 4. став 2. иза алинеје 9
додаје се алинеја 10 која гласи:
''- 14,56 – за помоћника Председника општине''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић с.р.

Члан 2.
У члану 5. речи: ''Правилнику о радним
односима, платама и другим накнадама и примањима,
дисциплинској и материјалној одговорности запослених у
Општинској управи Бор'', замењују се речима:
''Колективном уговору код послодавца за запослене у
Општинској управи Бор''.

30. април 2009

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Члан 3.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћен текст Одлуке о платама и другим накнадама и
примањима за изабрана, именована и постављена лица у
органима општине Бор.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а
примењиваће се почев од обрачуна плате за јануар 2009.
године.
Број: 120-5/2009-I
У Бору, 30. априла 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић с.р.

БРОЈ 5
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30. април 2009

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 5
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