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На основу члана 63. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број: 54/2009,73/2010 и 101/2010) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', број: 7/2008), Скупштина општине Бор на седници
одржаној дана 27. септебра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БОР ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Бор за 2011. годину
(''Службени лист општине Бор'', број 21/2010, 4/2011 и
6/2011), у члану 1, став 1, алинеја 1 износ од «1.107.363.596»
замењује се износом од «1.167.688.396».
У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од
«1.193.768.596» замењује се износом од «1.257.092.396».
У истом члану, став 1, алинеја 3 износ од «86.405.000» замењује се износом од «-89.404.000».
У истом члану, став 1, алинеја 5 износ од «5.000.000»
замењује се износом од «3.000.000».
У истом члану, став 1, алинеја 6 износ од «3.000.000»
замењује се износом од «1.000».
У истом члану, став 2 се брише
Члан 2.
У члану 2 износ од «5.000.000» замењује се износом
од «3.000.000».
Члан 3.
У члану 3 износ од «1.107.364» замењује се износом
од «1.165.664».
Члан 4.
У члану 4 износ од «5.419.840» замењује се износом
од «2.777.840».
Члан 5.
У члану 5, став 1, износ од «8.310.000» замењује се
износом од «6.310.000».
У истом члану став 2 брише се.
Члан 6.
У члану 6, у табели рачун прихода и примања, расхода
и издатака буџета општине врше се следеће измене:
за опис «I Укупнa примања» износ у колони 3
«1.107.363.596» замењује се износом од «1.167.688.396»,
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи» износ у
колони 3 «1.107.363.596» замењује се износом од
«1.167.688.396»,
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи»
износ у колони 3 од «654.379.534» замењује се износом
«714.404.334»,
- за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на
доходак,добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од
«390.216.134» замењује се износом «436.240.934»,
- за економску класификацију 714 – «1.2. Порез на добра и
услуге» износ у колони 3 од «49.014.400» замењује се
износом «63.014.400»,
за опис «II Укупни издаци» износ у колони 3
«1.193.768.596» замењује се износом од «1.257.092.396»,
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- за економску класификацију 4 – «Текући расходи» износ у
колони 3 од «1.046.637.213» замењује се износом
«1.101.595.388»,
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за запослене»
износ у колони 3 од «386.684.211» замењује се износом
«397.829.170»,
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга и
роба» износ у колони 3 од «287.188.750» замењује се
износом «303.509.000»,
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ у
колони 3 од «151.092.700» замењује се износом
«165.977.866»,
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци за социјалну
заштиту» износ у колони 3 од «10.903.624» замењује се
износом «11.403.624»,
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали расходи»
износ у колони 3 од «77.130.758» замењује се износом
«83.013.856»,
- за економску класификацију 46 – «7. Трансфери осталом
нивоу власти» износ у колони 3 од «130.327.170» замењује се
износом «136.551.872»,
-за економску класификацију 5–«Капитални расходи» износ
у колони 3 од «147.131.383» замењује се износом
«155.497.008»,
- за опис «III Буџетски суфицит (буџетски дефицит) (I-II)»
износ у колони 3 «-86.405.000» замењује се износом од «89.404.000»,
- за економску класификацију 91 – «V Примања од
задуживања» износ у колони 3 од «65.000.000» замењује се
износом «63.000.000»,
- за економску класификацију 911 – «1 Примања од домаћих
задуживања» износ у колони 3 од «65.000.000» замењује се
износом «63.000.000»,
за
економску
класификацију
9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119 – «1.2 Задуживање
код осталих извора» износ у колони 3 од «5.000.000»
замењује се износом «3.000.000»,
- за економску класификацију 62 – «1. Набавка финансијске
имовине» износ у колони 3 од «3.000.000» замењује се
износом «1.000»,
- за економску класификацију 61 – «.VII Отплата главнице»
износ у колони 3 од «5.000.000» замењује се износом
«3.000.000»,
- за економску класификацију 611 – «1. Отплата главнице
домаћим кредиторима» износ у колони 3 од «5.000.000»
замењује се износом «3.000.000»,
- за економску класификацију 6113+6114 – «1.1. Отплата
главнице домаћим јавним финансијским институцијама и
пословним банкама» износ у колони 3 од «5.000.000»
замењује се износом «3.000.000»,
- за опис «IX Нето финансирање (IV+V-VI-VII-IX)» износ у
колони 3 «86.405.000» замењује се износом од «89.404.000»,
Члан 7.
У члану 7, у табели примања буџета општине Бор за
2011. годину врше се следеће измене:
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 од
«754.568.696» замењује се износом «807.893.496»,
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- за економску класификацију 711100 – «Порез на доходак
грађана» износ у колони 3 од «384.874.634» замењује се
износом «431.199.434»,
- за економску класификацију 711110 – «Порез на зараде»
износ у колони 3 од «327.247.538» замењује се износом
«367.247.538»,
- за економску класификацију 711111 – «Порез на зараде»
износ у колони 3 од «327.247.538» замењује се износом
«367.247.538»,
- за економску класификацију 711190 – «Порез на друге
приходе» износ у колони 3 од «36.843.096» замењује се
износом «42.867.896»,
- за економску класификацију 711191 – «Порез на остале
приходе» износ у колони 3 од «36.723.096» замењује се
износом «42.747.896»,
- за економску класификацију 733150 – «Текући трансфери
од других нивоа власти у корист нивоа општина» износ у
колони 3 од «282.328.891» замењује се износом
«282.628.891»,
- за економску класификацију 733154 – «Текући наменски
трансфери» износ у колони 3 од «5.000.000» замењује се
износом «5.300.000»,
- за економску класификацију 714540 – «Накнада за
коришћење добара од општег интереса» износ у колони 3 од
«9.887.000» замењује се износом «16.887.000»,
- за економску класификацију 714549 – «Накнада од емисија
NO2, SO2, прашкастих материја и одложеног отпада» износ
у колони 3 од «5.565.000» замењује се износом «12.565.000»,
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од
«352.794.900» замењује се износом «359.794.900»,
- за економску класификацију 714560 – «Општинске
накнаде» износ у колони 3 од «7.335.000» замењује се
износом «14.335.000»,
- за економску класификацију 714562 – «Општинске
накнаде» износ у колони 3 од «7.235.000» замењује се
износом «14.235.000»,
- за опис «Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине» износ у колони 3 од «65.500.000» замењује се
износом «63.500.000»,
- за економску класификацију 911551 – «Примања од
задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист
општине» износ у колони 3 од «5.000.000» замењује се
износом «3.000.000»,
- за опис «Укупно приходи и примања (7+9)» износ у колони
3 од «1.172.863.596» замењује се износом «1.231.188.396».
- за опис «Укупно (7+9+3)» износ у колони 3 од
«1.201.768.596» замењује се износом «1.260.093.396».
Члан 8.
У члану 8, у табели издаци буџета врше се следеће
измене:
- за економску класификацију 410000 – «Издаци за
запослене» износ у колони 3 од «386.684.211» замењује се
износом «397.829.170»,
- за економску класификацију 420000 – «Коришћење услуга
и роба» износ у колони 3 од «287.188.750» замењује се
износом «303.509.000»,
- за економску класификацију 450000 – «Субвенције» износ у
колони 3 «151.092.700» замењује се износом «165.977.866»,
- за економску класификацију 460000 – «Трансфери осталим
нивоима власти» износ у колони 3 од «130.327.170» замењује
се износом «136.551.872»,
- за економску класификацију 470000 – «Социјална заштита
из буџета» износ у колони 3 од «10.903.624» замењује се
износом «11.403.624»,
- за економску класификацију 480000 – «Остали издаци»
износ у колони 3 од «70.603.554» замењује се износом
«79.070.352»,
- за економску класификацију 499110–«Стална резерва»
износ у колони 3 од «1.107.364» замењује се износом
«1.165.664»,
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-за економску класификацију 499120–«Текућа резерва» износ
у колони 3 од «5.419.840» замењује се износом «2.777.840»
- за економску класификацију 510000 – «Основна средства»
износ у колони 3 од «144.999.639» замењује се износом
«153.365.264»,
- за економску класификацију 610000 – «Отплата главнице»
износ у колони 3 од «5.000.000» замењује се износом
«3.000.000»,
- за економску класификацију 620000 – «Кредити физичким
лицима-подст.средс. за развој пољопривредне производње»
износ у колони 3 од «3.000.000» замењује се износом
«1.000»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«1.201.768.596» замењује се износом «1.260.093.396».
Члан 9.
У члану 9 врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 2 табеле «1. Примања без прихода од
задуживања у износу од», износ из колоне 3 «1.107.863.596»
замењује се износом «1.168.188.396»;
- за тачку из колоне 2 табеле «2. Прихода од задуживања у
износу од», износ из колоне 3 «65.000.000» замењује се
износом «63.000.000»;
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«1.201.768.596» замењује се износом «1.260.093.396».
Члан 10.
У члану 10 врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 2 табеле «1. Појединачне издатке у
износу од», износ из колоне 3 «1.186.931.392» замењује се
износом «1.249.839.892»;
- за тачку из колоне 2 табеле «2. Сталну буџетску резерву
од», износ из колоне 3 «1.107.364» замењује се износом
«1.165.664»,
- за тачку из колоне 2 табеле «3. Текућу буџетску резерву
од», износ из колоне 3 «5.419.840» замењује се износом
«2.777.840»,
- за тачку из колоне 2 табеле «4. Отплату кредита и камата у
износу од», износ из колоне 3 «8.310.000» замењује се
износом «6.310.000»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«1.201.768.596» замењује се износом «1.260.093.396».
Члан 11.
У члану 11 врше се следеће измене:
- за економску класификацију 410 – «Издаци за запослене»
износ у колони 3 од «386.684.211» замењује се износом
«397.829.170», износ у колони у 4 од «3.465.000» замењује се
износом «3.694.690» и износ у колони 5 од «390.149.211»
замењује се износом «401.523.860»,
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и
додаци за запослене» износ у колони 3 од «306.273.499»
замењује се износом «316.925.399», износ у колони у 4 од
«0» замењује се износом «110.000» и износ у колони 5 од
«306.273.499» замењује се износом «317.035.399»,
- за економску класификацију 412 – «Социјални доприноси
(на терет послодавца)» износ у колони 3 од «56.895.896»
замењује се износом «56.958.830», износ у колони у 4 од «0»
замењује се износом «19.690» и износ у колони 5 од
«56.895.896» замењује се износом «56.978.520»,
- за економску класификацију 413 – «Накнаде у натури»
износ у колони у 4 од «0» замењује се износом «100.000» и
износ у колони 5 од «167.500» замењује се износом
«267.500»,
- за економску класификацију 415 – «Накнаде за превоз са
посла и на посао» износ у колони у 3 од «7.658.364»
замењује се износом «8.088.489» и износ у колони 5 од
«7.723.364» замењује се износом «8.153.489»,
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и
услуга» износ у колони 3 од «287.188.750» замењује се
износом «303.509.000», износ у колони 4 од «67.409.665»
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замењује се износом «86.730.517» и износ у колони 5 од
«354.598.415» замењује се износом «390.239.517»,
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови»
износ у колони 3 од «67.365.967» замењује се износом
«77.765.967», износ у колони 4 од «12.677.511» замењује се
износом «13.304.926» и износ у колони 5 од «80.043.478»
замењује се износом «91.070.893»,
- за економску класификацију 4211 – «Стални трошкови»
износ у колони 3 и у колони 5 од «2.000.000» замењује се
износом «2.500.000»,
- за економску класификацију 422 – «Трошкови за пословна
путовања» износ у колони 3 од «2.997.000» замењује се
износом «2.972.000», и износ у колони 5 од «3.992.000»
замењује се износом «3.967.000»,
- за економску класификацију 423 – «Опште услуге по
уговору» износ у колони 3 од «23.361.379» замењује се
износом «26.023.379», износ у колони 4 од «4.803.427»
замењује се износом «12.247.960» и износ у колони 5 од
«28.164.806» замењује се износом «38.271.339»,
- за економску класификацију 4239 – «Услуге по повереним
комуналним пословима» износ у колони 3 и у колони 5 од
89.068.408» замењује се износом «91.068.408»,
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване
услуге» износ у колони 3 од «15.418.400» замењује се
износом «17.308.400», износ у колони 4 од «4.978.120»
замењује се износом «5.314.120» и износ у колони 5 од
«20.396.520» замењује се износом «22.622.520»,
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и
одржавање» износ у колони 3 од «74.403.074» замењује се
износом «73.246.324», износ у колони 4 од «18.270.207»
замењује се износом «23.252.199» и износ у колони 5 од
«92.673.281» замењује се износом «96.498.523»,
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ у
колони 3 од «12.574.522» замењује се износом «12.624.522»,
износ у колони 4 од «25.685.400» замењује се износом
«31.616.312» и износ у колони 5 од «38.259.922» замењује се
износом «44.240.834»,
- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ у
колони 3 и у колони 5 од «151.092.700» замењује се износом
«165.977.866»,
- за економску класификацију 4511 – «Текуће субвенције
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и у
колони 5 од «69.092.700» замењује се износом «83.977.866»,
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим
нивоима власти и орг. социј.осигурања» износ у колони 3 од
«130.327.170» замењује се износом «136.551.872» износ у
колони 4 од «30.000» замењује се износом «5.996.795» и
износ у колони 5 од «130.357.170» замењује се износом
«142.548.667»,
- за економску класификацију 4631 – «Трансфери осталим
нивоима власти-школе,МЗ, соц.заштита» износ у колони 3 од
«126.287.463» замењује се износом «132.512.165» износ у
колони 4 од «30.000» замењује се износом «5.996.795» и
износ у колони 5 од «126.317.463» замењује се износом
«138.508.960»,
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита из
буџета» износ у колони 3 од «10.903.624» замењује се
износом «11.403.624», и износ у колони 5 од «15.303.624»
замењује се износом «15.803.624»,
- за економску класификацију 4727 – «Студенске накнаде и
стипендије и друга давања у науци, култури и образовању,
превоз и смештај ученика» износ у колони 3 и у колони 5 од
«8.847.624» замењује се износом «9.347.624.»,
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци» износ у
колони 3 од «70.603.554» замењује се износом «79.070.352»
износ у колони 4 од «3.152.500» замењује се износом
«5.543.905» и износ у колони 5 од «73.756.054» замењује се
износом «84.614.257»,
- за економску класификацију 481 – «Дотације непрофитним
организ.» износ у колони 3 од «31.909.520» замењује се
износом «33.981.520» износ у колони 4 од «0» замењује се
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износом «2.391.405» и износ у колони 5 од «31.909.520»
замењује се износом «36.372.925»,
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и пенали
по решењима судова и суд. тела» износ у колони 3 од
«37.161.134» замењује се износом «43.555.992» и износ у
колони 5 од «37.471.134» замењује се износом «43.865.932»,
- за економску класификацију 510 – «Основна средства»
износ у колони 3 од «144.999.639» замењује се износом
«153.365.264», износ у колони 4 од «232.502.054» замењује
се износом «240.640.054» и износ у колони 5 од
«377.501.693» замењује се износом «394.005.318»,
- за економску класификацију 511 – «Издаци за
нефинансијску имовину-зграде и грађевински објекти» износ
у колони 3 од «7.260.000» замењује се износом «10.163.125»
и износ у колони 5 од «160.018.500» замењује се износом
«163.028.500»,
- за економску класификацију 5113 – «Капитално одржавање
зграда и објеката» износ у колони 3 од «98.367.100» замењује
се износом «101.963.100» износ у колони 4 од «75.300.000»
замењује се износом «78.353.000» и износ у колони 5 од
«175.804.600» замењује се износом «182.346.725»,
- за економску класификацију 5114 – «Израда пројеката и
просторног и урбанистичких планова» износ у колони 3 и у
колони 5 од «23.521.000» замењује се износом «24.506.000».
- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема»
износ у колони 3 од «14.251.539» замењује се износом
«14.659.039», износ у колони 4 од «2.056.054» замењује се
износом «6.841.054» и износ у колони 5 од «16.307.593»
замењује се износом «21.500.093»,
- за економску класификацију 515 – «Остала основна
средства» износ у колони 3 од «1.500.000» замењује се
износом «1.974.000», износ у колони 4 од «250.000» замењује
се износом «550.000», и износ у колони 5 од «1.750.000»
замењује се износом «2.524.000»,
- за економску класификацију 520 – «Залихе» износ у колони
4 од «950.000» замењује се износом «6.450.000», и износ у
колони 5 од «1.064.000» замењује се износом «6.564.000»,
- за економску класификацију 523 – «Робе залиха за даљу
продају» износ у колони 4 од «950.000» замењује се износом
«6.450.000», и износ у колони 5 од «1.064.000» замењује се
износом «6.564.000»,
- за економску класификацију 610 – «Отплата главнице»
износ у колони 3 и колони 5 од «5.000.000» замењује се
износом «3.000.000»,
- за економску класификацију 611 – «отплата главнице
домаћим кредиторима» износ у колони 3 и колони 5 од
«5.000.000» замењује се износом «3.000.000»,
- за економску класификацију 620 – «Набавка финансијске
имовине» износ у колони 3 и колони 5 од «3.000.000»
замењује се износом «1.000»,
- за економску класификацију 621 – «Кредити физичким
лицима-подстицајна средства за развој пољопривредне
производње» износ у колони 3 и колони 5 од «3.000.000»
замењује се износом «1.000»,
- за економску класификацију 499000 – «Средства резерви»
износ у колони 3 и у колони 5 од «6.527.204» замењује се
износом «3.943.504»,
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.107.364» замењује се
износом «1.165.664»,
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «5.419.840» замењује се
износом «2.777.840»,
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од
«1.201.768.596» замењује се износом «1.260.093.396», износ
у колони 4 од «312.819.219» замењује се износом
«354.365.961» и износ у колони 5 од «1.514.587.815»
замењује се износом «1.614.459.357».
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Члан 12.
У члану 12, у ставу 1 износ од «1.201.768.596»
замењује се износом од «1.260.093.396» за средства буџета и
износ од «312.819.219» замењује се износом од
«354.365.961» за сопствена средства.
У истом ставу, у табели, у Разделу 1 – «Скупштина
општине Бор, Председник општине и општинско веће», за
финкцију 110 – «Извршни и законодавни органи, фискални
и спољни послови» врше се следеће измене:
- на позицији број 15 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. тела»
износ у колони 6 и колони 8 од «25.258.088 замењује се
износом «30.149.886»,
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110 –
«Стална резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.107.364» замењује се износом «1.165.664»,
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120 –
«Текућа резерва» износ у колони 6 и
колони 8 од
«5.419.840» замењује се износом «2.777.840»,
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од
«65.697.132» замењује се износом «68.005.230»,
- на позицији број 23 и економској класификацији 451–
«Субвнције јавним предузећима» износ у колони 6 и колони
8 од «2.700.000» замењује се износом «2.285.166»,
- на позицији број 26 и економској класификацији 511–
«Издаци за нефинансијску имовину и пројектно планирање зграде и грађ. Објекти» износ у колони 6 и колони 8 од
«5.021.500» замењује се износом «8.031.500»,
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од
«97.591.500» замењује се износом «100.186.666»,
- на позицији број 32 и економској класификацији 4727–
«Давања у науци, култури и образовању и спорту» износ у
колони 6 и колони 8 од «5.000.000» замењује се износом
«5.500.000»,
- укупан износ за функцију 090 у колони 6 и колони 8 од
«5.001.000» замењује се износом «5.501.000»,
- на позицији број 34 и економској класификацији 611–
«Отплата главнице домаћим кредиторима» износ у колони 6
и колони 8 од «5.000.000» замењује се износом «3.000.000»,
- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од
«8.250.000» замењује се износом «6.250.000»,
У истом разделу, глава 1.2. «ЈКП 3.октобар-поверени
послови», функција 620 – «развој заједнице» врше се следеће
измене:
- на позицији број 36 и економској класификацији 4239 износ
у колони 6 и колони 8 од «17.000.000» замењује се износом
«19.000.000»,
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од
«89.068.408» замењује се износом «91.068.408»,
- укупан износ за главу 1.2. у колони 6 и колони 8 од
«89.068.408» замењује се износом «91.068.408»,
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 износ од
«268.108.040» замењује се износом «273.926.138».
У Разделу 3 – «Општинска управа Бор», за
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће
измене:
- на позицији број 60 и економској класификацији 4211 –
«Услуге платног промета» износ у колони 6 и колони 8 од
«2.000.000» замењује се износом «2.500.000»,
- на позицији број 64 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и колони
8 од «1.800.000» замењује се износом «2.100.000»,
- на позицији број 69 и економској класификацији 5113 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у колони 6 и
колони 8 од «50.000» замењује се износом «2.050.000»,
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од
«176.463.983» замењује се износом «179.263.983».
У Разделу 3, глава 3.1. «Установа у делатности
културе», функција 820 – «услуге културе» врше се следеће
измене:
- на позицији број 78 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «7.194.310»
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замењује се износом «8.764.310», а износ у колони 8 од
«7.415.310» замењује се износом «8.985.310»,
- на позицији број 79 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 од
«475.000» замењује се износом «550.000», а износ у колони 8
од «595.000» замењује се износом «670.000»,
- на позицији број 80 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од «3.953.151»
замењује се износом «4.568.151» и износ у колони 8 од
«4.726.151» замењује се износом «5.341.151»,
- на позицији број 81 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «4.783.700»
замењује се износом «5.283.700», и износ у колони 8 од
«5.712.700» замењује се износом «6.212.700».
- на позицији број 82 и економској класификацији 425 ––
«Текуће поправке и одржавање»
износ у колони 6 од
«2.002.300» замењује се износом «2.032.300», и износ у
колони 8 од «2.270.916» замењује се износом «2.300.916»,
- на позицији број 83 и економској класификацији 426 ––
«Материјали» износ у колони 6 од «1.300.435» замењује се
износом «1.350.435» и износ у колони 8 од «1.566.435»
замењује се износом «1.616.435»,
- на позицији број 89 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «1.008.500»
замењује се износом «1.018.500» и износ у колони 8 од
«1.079.954» замењује се износом «1.089.954»,
- на позицији број 90 и економској класификацији 515 –
«Остала основна средства» износ у колони 7 од «1.350.000»
замењује се износом «1.824.000» и износ у колони 8 од
«1.500.000» замењује се износом «1.974.000»,
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од «71.401.637»
замењује се износом «74.725.637», и износ у колони 8 од
«74.540.707» замењује се износом «77.864.707»,
- укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «71.401.637»
замењује се износом «74.725.637», и износ у колони 8 од
«74.540.707» замењује се износом «77.864.707»,
У Разделу 3, глава 3.2. «Друштвена брига о деци
Установа за децу «Бамби» мења назив у «Друштвена брига о
деци Предшколска установа «Бамби», функција 040 –
«породица и деца» врше се следеће измене:
- на позицији број 92 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 7 од
«0» замењује се износом «110.000» и износ у колони 8 од
«78.996.796» замењује се износом «79.106.796»,
- на позицији број 93 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 7 од «0» замењује се износом «19.690» и износ у
колони 8 од «14.143.669» замењује се износом «14.163.359»,
- на позицији број 96 и економској класификацији 415 –
«Накнадае за превоз на посао и са посла» износ у колони 6 и
колони 8 од «2.508.000» замењује се износом «2.108.000»,
- на позицији број 98 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «6.700.000»
замењује се износом «9.170.000», износ у колони 7 од
«8.660.000» замењује се износом «8.675.000» а износ у
колони 8 од «15.360.000» замењује се износом «17.845.000»,
- на позицији број 100 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 и колони 8 од
«640.000» замењује се износом «790.000»,
- на позицији број 101 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 7 и колони 8 од
«2.200.000» замењује се износом «2.150.000»,
- на позицији број 102 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«2.850.000» замењује се износом «754.000», износ у колони 7
од «2.498.320» замењује се износом «3.558.320» и износ у
колони 8 од «5.348.320» замењује се износом «4.312.320»,
- на позицији број 103 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 7 и колони 8 од «20.038.000»
замењује се износом «20.218.000»,
- на позицији број 109 и економској класификацији 5113 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у колони 6
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од «2.600.000» замењује се износом «4.696.000» и у колони 8
од «2.750.000» замењује се износом «4.846.000»,
- на позицији број 110 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 7 од «369.600» замењује
се износом «2.649.600» и у колони 8 од «469.600» замењује
се износом «2.749.600»,
- додаје се нова позиција број 110-1 и економској
класификацији 523 – «Залихе робе за даљу потрошњу» са
износом у колони 7 од «500.000» и у колони 8 од «500.000»,
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 од «113.686.719»
замењује се износом «115.756.719», износ у колони 7 од
«38.595.920» замењује се износом «42.860.610», и у колони 8
од «152.282.639» замењује се износом «158.617.329»,
- укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «113.686.719»
замењује се износом «115.756.719», износ у колони 7 од
«38.595.920» замењује се износом «42.860.610», и у колони 8
од «152.282.639» замењује се износом «158.617.329»,
У Разделу 3, глава 3.3. «Комунална делатност – ЈП
«Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој
заједнице» врше се следеће измене:
- на позицији број 111 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6 и
колони 8 од «17.022.669» замењује се износом «17.374.569»
- на позицији број 112 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «3.047.114» замењује се износом
«3.110.048»
- на позицији број 116 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «1.400.000»
замењује се износом «1.800.000» и у колони 8 од «1.410.000»
замењује се износом «1.810.000»,
- на позицији број 119 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.065.000» замењује се износом «565.000»,
- на позицији број 123 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. тела»
износ у колони 6 од «11.300.000» замењује се износом
«12.800.000» и у колони 8 од «11.330.000» замењује се
износом «12.830.000»,
- позиција број 125 и економска класификација 511 –
«Уређивање грађевинског земљишта-уређење локација»,
мења економску класификацију у 5113 са истим називом,
- позиција број 127 и економска класификација 511 –
«Капитално одржавање и изградња путне мреже општине»,
мења економску класификацију у 5113 са истим називом,
- на позицији број 128 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање путне мреже општине,
вертикалне и хоризонталне сигнализације» износ у колони 6
и у колони 8 од «42.500.000» замењује се износом
«41.225.000»,
- позиција број 129 и економска класификација 511 –
«Капитално одрж. и изградња осталих комуналних обј.»,
мења економску класификацију у 5113 са истим називом,
- на позицији број 130 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање осталих комунал. Обј.» износ
у колони 6 и у колони 8 од «17.500.000» замењује се износом
«19.490.000»,
- на позицији број 132 и економској класификацији 5114 –
«Услуге пројектовања и израде планова»износ у колони 6 и у
колони 8 од «14.300.000» замењује се износом «13.585.000»,
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 од «225.370.205»
замењује се износом «227.185.039» и износ у колони 8 од
«225.570.205» замењује се износом «227.385.039»,
- укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «225.370.205»
замењује се износом «227.185.039» и износ у колони 8 од
«225.570.205» замењује се износом «227.385.039»,
У Разделу 3, глава 3.4. «Месне заједнице – све»,
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на
другом месту» врше се следеће измене:
- на позицији број 134 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «7.040.055»
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замењује се износом «7.700.055» и у колони 8 од «7.806.566»
замењује се износом «8.466.566»,
- на позицији број 135 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од «461.100»
замењује се износом «498.100» износ у колони 7 од
«1.115.427» замењује се износом «1.260.180» и износ у
колони 8 од «1.576.527» замењује се износом «1.758.280»,
- на позицији број 137 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«2.363.000» замењује се износом «2.366.500» износ у колони
7 од «14.128.271» замењује се износом «17.750.263» и износ
у колони 8 од «16.491.271» замењује се износом
«20.116.763»,
- на позицији број 138 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 7 од «2.146.400» замењује се
износом «2.411.647» и износ у колони 8 од «3.425.297»
замењује се износом «3.690.544»,
- на позицији број 140 и економској класификацији 483 –
«Материјали» износ у колони 6 и 8 од «1.000» замењује се
износом «4.000»,
- на позицији број 142 и економској класификацији 5113 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у колони 6
од «1.500.000» замењује се износом «1.000.000» и у колони 8
од од «76.050.000» замењује се износом «75.550.000»,
- на позицији број 143 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «1.433.039»
замењује се износом «1.430.539» и износ у колони 8 од
«2.098.039» замењује се износом «2.095.539»,
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од «14.288.991»
замењује се износом «14.489.991», износ у колони 7 од
«212.391.229» замењује се износом «216.423.221» и у колони
8 износ од «226.680.220» замењује се износом «230.913.212»,
- укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «14.288.991»
замењује се износом «14.489.991», износ у колони 7 од
«212.391.229» замењује се износом «216.423.221» и у колони
8 износ од «226.680.220» замењује се износом «230.913.212»,
У Разделу 3, глава 3.5. «Туристичка организација»,
функција 473 – «Туризам» врше се следеће измене:
- на позицији број 149 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «540.000» замењује
се износом «240.000» и у колони 8 од «1.510.000» замењује
се износом «1.210.000»,
- на позицији број 150 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за службена путовања» износ у колони 6 од
«328.000» замењује се износом «228.000» и износ у колони 8
од «498.000» замењује се износом «398.000»,
- на позицији број 152 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «331.000»
замењује се износом «231.000» и износ у колони 8 од
«1.008.000» замењује се износом «908.000»,
- укупан износ за функцију 473 у колони 6 од «6.715.509»
замењује се износом «6.215.509», и у колони 8 износ од
«14.953.509» замењује се износом «14.453.509»,
- укупан износ за главу 3.5. у колони 6 од «6.715.509»
замењује се износом «6.215.509», и у колони 8 износ од
«14.953.509» замењује се износом «14.453.509»,
У Разделу 3, глава 3.6. «Установа спортски центар
Бор», функција 810 – «услуге рекреације и спорта» врше се
следеће измене:
- на позицији број 162 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6 и
колони 8 од «45.283.819» замењује се износом «55.583.819»,
- отвара се нова позиција број 163-1 и економској
класификацији 413 – «Накнаде у натури» са износом у
колони 7 и колони 8 од «100.000»,
- на позицији број 165 и економској класификацији 415 –
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ у колони 6 и
колони 8 од «900.000» замењује се износом «1.730.125»,
- на позицији број 167 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «8.000.000»
замењује се износом «13.100.000» и у колони 8 од
«9.850.000» замењује се износом «14.950.000»,
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- на позицији број 169 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 од «900.000»
замењује се износом «1.200.000» и у колони 8 од «1.200.000»
замењује се износом «1.500.000»,
- на позицији број 171 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«2.185.000» замењује се износом «2.075.750» и у колони 8 од
«3.400.000» замењује се износом «3.290.750»,
- на позицији број 172 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 7 од «2.750.000» замењује се
износом «3.750.000» и у колони 8 од «3.550.000» замењује се
износом «4.550.000»,
- на позицији број 177 и економској класификацији 511 –
«Капитално одржавање зграда и објеката и пројелктно
планирање» износ у колони 6 од «2.137.500» замењује се
износом «2.030.625» и у колони 8 од «2.737.500» замењује се
износом «2.630.625»,
- на позицији број 178 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «2.250.000»
замењује се износом «2.650.000» износ у колони 7 од
«700.000» замењује се износом «1.000.000» и у колони 8 од
«2.950.000» замењује се износом «3.650.000»,
- на позицији број 178-1 и економској класификацији 523 –
«Залихе робе за даљу продају» износ у колони 7 од «50.000»
замењује се износом «5.050.000» и у колони 8 од «50.000»
замењује се износом «5.050.000»,
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 од «75.844.090»
замењује се износом «77.085.279» и у колони 8 износ од
«87.759.090» замењује се износом «89.050.279»,
- укупан износ за главу 3.6. у колони 6 од «77.085.279»
замењује се износом «93.499.279» износ у колони 7 од
«11.965.000» замењује се износом «18.665.000» и у колони 8
износ од «89.050.279» замењује се износом «112.164.279»,
У Разделу 3, глава 3.7. «Буџетски фонд за заштиту
животне средине», функција 560 – «заштита животне
средине некласифицирана на другом месту» врше се следеће
измене:
- на позицији број 180 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.200.000» замењује се износом «3.210.000»,
- на позицији број 181 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 и колони 8 од
«5.500.000» замењује се износом «6.490.000»,
- на позицији број 184 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама» износ у колони 6 и колони 8 од «7.500.000»
замењује се износом «16.800.000»,
- на позицији број 186 и економска класификација 5114 мења
се у 511 – «Изградња, капитално одржавање зграда и
објеката и пројектно планирање» износ у колони 6 и колони
8 од «9.100.000» замењује се износом «10.800.000»,
- укупан износ за функцију 560 износ у колони 6 и колони 8
од «27.600.000» замењује се износом «41.600.000»,
- укупан износ за главу 3.7. износ у колони 6 и колони 8 од
«27.600.000» замењује се износом «41.600.000»,
У Разделу 3, глава 3.8. «Буџетски фонд за развој
пољопривреде», функција 421 – «пољопривреда» врше се
следеће измене:
- на позицији број 188 и економској класификацији 621 –
«Кредити физичким лицима-средст.за развој пољопривредне
производње» износ у колони 6 и колони 8 од «3.000.000»
замењује се износом «1.000»,
- отвара се нова позиција број 188-1 и економска
класификација 424 – «Специјализоване услуге» са износом у
колони 6 и колони 8 од «1.000.000»,
- укупан износ за функцију 421 износ у колони 6 и колони 8
од «3.000.000» замењује се износом «1.001.000»,
- укупан износ за главу 3.8. износ у колони 6 и колони 8 од
«3.000.000» замењује се износом «1.001.000».
- укупан износ за раздео 3 у колони 6 од «719.112.323»
замењује се износом «756.822.323», износ у колони 7 од
«274.529.219» замењује се износом «289.525.901» и у колони
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8 износ од «993.641.542» замењује се износом
«1.046.348.224».
У Разделу 4, «Основно образовање», функција 912 –
«основно образовање», за 4631 «текући трансфери осталим
нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 190 и економској класификацији 414 –
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ у колони 6
и колони 8 од «200.000» замењује се износом «400.000»,
- на позицији број 191 и економској класификацији 415 –
«Накнаде за превоз са посла и на посао» износ у колони 6 и
колони 8 од «1.500.000» замењује се износом «1.800.000»,
- на позицији број 193 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«51.330.000» замењује се износом «55.520.000»,
- на позицији број 194 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за службена путовања» износ у колони 6 и
колони 8 од «2.380.000» замењује се износом «2.330.000»,
- на позицији број 195 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8 од
«3.998.000» замењује се износом «3.943.000»,
- на позицији број 197 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и колони
8 од «3.147.000» замењује се износом «3.097.000»,
- отвара се нова позиција број 199-1 и економска
класификација 482 – «Порези, обав.таксе и казне од
др.нив.власти» са износом у колони 6 и колони 8 од
«100.000»,
- на позицији број 200 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењу судова» износ у колони
6 и колони 8 од «300.000» замењује се износом «600.000»,
- на позицији број 201 и економској класификацији 511 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у колони 6
и колони 8 од «4.000.000» замењује се износом «3.800.000»,
- на позицији број 202 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од
«930.000» замењује се износом «985.000»,
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од
«73.780.000» замењује се износом «78.570.000»,
- укупан износ за раздео 4 у колони 6 и колони 8 од
«73.780.000» замењује се износом «78.570.000»,
У Разделу 5, «Средње образовање», функција 920 –
«средње образовање», за 4631 «текући трансфери осталим
нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 208 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«28.750.000» замењује се износом «30.770.000»,
- на позицији број 209 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за службена путовања» износ у колони 6 и
колони 8 од «1.695.000» замењује се износом «1.702.500»,
- на позицији број 210 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.325.400» замењује се износом «1.309.130»,
- на позицији број 213 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и колони 8 од «2.120.000»
замењује се износом «2.431.270»,
- на позицији број 215 и економској класификацији 511 –
«Капитално одржавање зграда и објекат и пројектно
планирање» износ у колони 6 и колони 8 од «3.000.000»
замењује се износом «2.000.000»,
- укупан износ за функцију 920 у колони 6 и колони 8 од
«40.492.816» замењује се износом «41.792.816»,
- укупан износ за раздео 5 у колони 6 и колони 8 од
«40.492.816» замењује се износом «41.792.816»,
У Разделу 7, «Историјски архив Неготин- за одељење
у Бору», функција 820 – «Услуге културе», за 4631 «текући
трансфери осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 229 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6 и
колони 8 од «1.955.723» замењује се износом «2.069.974»,
- на позицији број 230 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
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колони 6 и колони 8 од «350.080» замењује се износом
«370.531»,
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од «3.367.303»
замењује се износом «3.502.005» и у колони 8 износ од
«3.397.303» замењује се износом «3.532.005».
- укупан износ за раздео 7 у колони 6 од «3.367.303»
замењује се износом «3.502.005» и у колони 8 износ од
«3.397.303» замењује се износом «3.532.005».
У Разделу 9, «ЈП ШРИФ», функција 830 – «Услуге
емитовања и издаваштва», врше се следеће измене:
- позиција број 241 и економској класификацији 451–
«Субвенције јавним нефин. предузећима и орг» износ у
колони 6 и колони 8 од «31.000.000» замењује се износом
«37.000.000»,
- укупан износ за функцију 830 у колони 6 и колони 8 од
«31.000.000» замењује се износом «37.000.000»,
- укупан износ за раздео 9 у колони 6 и колони 8 од
«31.000.000» замењује се износом «37.000.000»,
У Разделу 11 «Невладине и друштвене организације
и удружења», функција 160 – «опште јавне услуге
некласификоване на другом месту», врше се измене:
- на позицији број 244 и економској класификацији 481 –
«Дотације осталим непрофитним институцијама-невладине и
др. организације» износ у колони 6 и колони 8 од «9.700.000»
замењује се износом «10.470.000»,
- укупано за функцију 160 у колони 6 и колони 8 износ од
«10.200.000» замењује се износом «10.970.000»,
- укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од
«10.200.000» замењује се износом «10.970.000»,
Отвара се нови Раздео 19, Пројекат «Једнаки смо у
образовању« функција 090 – «социјална заштита
некласификована на другом месту», са следећим позицијама:
- на позицији број 269 и економској класификацији 421 –
«Стални трошак» са износом у колони 7 и колони 8 од
«12.415»,
- на позицији број 270 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» са износом у колони 7 и колони
8 од «1.218.730»,
- на позицији број 271 и економској класификацији 426 –
«Материјали» са износом у колони 7 и колони 8 од
«483.665»,
- на позицији број 272 и економској класификацији 463 –
«Трансфери осталим нивоима власти» са износом у колони 7
и колони 8 од «816.795»,
- на позицији број 273 и економској класификацији 481 –
«Дотације за НВО Напредак» са износом у колони 7 и
колони 8 од «1.089.405»,
- укупано износ за функцију 090 износ у колони 7 и колони 8
је «3.621.010»
- укупан износ за раздео 19 износ у колони 7 и колони 8 је
«3.621.010»
Отвара се нови Раздео 20, Пројекат «Уједињени у
разликама« функција 090 – «социјална заштита
некласификована на другом месту», са следећим позицијама:
- на позицији број 274 и економској класификацији 421 –
«Стални трошак» са износом у колони 6 од «500.000», у
колони 7 од «500.000» и колини 8 од «1.000.000»,
- на позицији број 275 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» са износом у колони 7 и колони
8 од «5.631.050»,
- на позицији број 276 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» са износом у колони 7 и колони 8
од «386.000»,
- на позицији број 277 и економској класификацији 426 –
«Материјали» са износом у колони 7 и колони 8 од
«3.858.000»,
- на позицији број 278 и економској класификацији 463 –
«Трансфери осталим нивоима власти» са износом у колони 7
и колони 8 од «5.150.000»,
- на позицији број 279 и економској класификацији 481 –
«Дотације за МНРО» са износом у колони 6 од «1.302.000»са
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износом у колони 7 од «1.302.000» и колони 8 од «2.604.000»
,
- на позицији број 280 и економској класификацији 5113 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» са износом у
колони 7 од «3.053.000»,
- на позицији број 281 и економској класификацији 512 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» са износом у
колони 7 и колони 8 од «1.425.000»,
- укупано износ за функцију 090 износ у колони 6 је
«1.802.000» у колони 7 је «21.305.050» и колони 8 је
«23.107.050»
- укупан износ за раздео 20 износ у колони 6 је «1.802.000»
у колони 7 је «21.305.050» и колони 8 је «23.107.050»
Отвара се нови Раздео 21, Дворац кнеза Александра
Карађорђевића функција 820 – «Услуге културе», са
следећим позицијама:
- на позицији број 282 и економској класификацији 421 –
«Стални трошак» са износом у колони 7 и колони 8 од
«100.000»,
- на позицији број 283 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» са износом у колони 7 и колони
8 од «0»,
- на позицији број 284 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» са износом у колони 7 и
колони 8 од «300.000»,
- на позицији број 285 и економској класификацији 426 –
«Материјали» са износом у колони 7 и колони 8 од
«144.000»,
- на позицији број 286 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» са износом у колони 7 и колони 8 од
«780.000»,
- на позицији број 287 и економској класификацији 515 –
«Остала основна средства» са износом у колони 7 и колони 8
од «300.000»,
- укупано износ за функцију 820 износ у колони 7 и колони 8
је «1.624.000»
- укупан износ за раздео 21 износ у колони 7 и колони 8 је
«1.624.000»
За опис из колоне 5 «Укупно буџет» износ у колони 6
од «1.201.768.596» замењује се износом «1.260.093.396», у
колони 7 износ од «312.819.219» замењује се износом
«354.365.961», а износ у колони 8 од «1.514.587.815»
замењује се износом «1.614.459.357».
Члан 13.
У укупан износ средстава утврђен овом Одлуком о
изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за 2011.
годину урачунате су промене текуће буџетске резерве на
основу појединачних решења председника општине Бор за
коришћење средстава резерве, као и промене апропријација и
повећање апропријација из сопствених средстава.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор».
Број: 400-99/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09 и 73/2010) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. септембра 2011. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БОР У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2011.
ГОДИНЕ
I
Усваја се Извештај о извршењу буџета Општине
Бор у периоду јануар-јун 2011. године.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-689/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
121
На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), члана
136. Пословника Скупштине општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 10/08) и члана 5. Статута Сталне
конференције градова и општина – Савеза градова и општина
Србије, Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
O ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ БОР У
СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И ОПШТИНА
– САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ
1. Скупштина општине Бор потврђује да је општина
Бор члан Сталне конференције градова и општина – Савеза
градова и општина Србије, са седиштем у Београду,
Македонска 22 (у даљем тексту: СКГО)
2. Скупштина општине Бор потврђује да прихвата
све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. Скупштина
СКГО, одржана 07. децембра 2010. године.
3. Скупштина општине Бор потврђује да су складу
са Статутом СКГО, општина Бор преузима обавезу:
- да активно доприноси остваривању циљева СКГО;
- да учествује, у складу са интересовањем, у
активностима у СКГО;
- да обезбеди да њени преставници обављају
функцију у органу СКГО на коју је
изабрана општина Бор;
- да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком
Скупштине СКГО;
- и да обавља друге активности које му повере
Скупштина и Председништво СКГО.
4. Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 016-8/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 4. став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и
123/07) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗООЛОШКИ ВРТ'' БОР
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Јавно предузеће за
управљање и обављање делатности чувања и приказивања
животиња у зоолошком врту у Бору (у даљем тексту: Јавно
предузеће).
Оснивач Јавног предузећа из става 1. овог члана је
Општина Бор у чије име оснивачка права врши Скупштина
општине Бор, са седиштем у Бору, Ул. Моше Пијаде бр. 3.
Члан 2.
Пословно име под којим послује Јавно предузеће је:
Јавно предузеће ''Зоолошки врт'' - Бор.
Скраћени назив Јавног предузећа је: ЈП ''ЗОО – врт''
Бор.
Седиште Јавног предузећа је у Бору, у улици Moше
Пијаде бр.3.
Пословно име и седиште не може се мењати без
сагласности оснивача.
Члан 3.
Јавно предузеће има својство правног лица.
У правном промету са трећим лицима Јавно
предузеће иступа у своје име и за свој рачун.
У правном промету са трећим лицима Јавно
предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом
имовином.
Чланови управе Јавног предузећа и Надзорног
одбора одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују
Јавном предузећу, повериоцима и оснивачу у случајевима и
под условима утврђеним законом.
Члан 4.
Делатност Јавног предузећа је:
91.04 делатност ботаничких и зоолошких вртова и
заштита природних вредности;
Јавно предузеће има и допунске делатности које се
уређују статутом, у сагласности са оснивачем ако њихово
обављање не доводи у питање потпуно и благовремено
извршавање делатности из овог члана.
Делатност предузећа не може се мењати без
сагласности оснивача.
Јавно предузеће је дужно да делатност из овог
члана обавља на начин којим ће се обезбедити
континуирано, уредно и квалитетно задовољавање потреба
животиња и безбедност посетилаца.
Јавно предузеће обавља делатност из овог члана на
начин којим се штите животиње, а у складу са прописима
који регулишу ову област.
Члан 5.
За оснивање и почетак рада Јавног предузећа
обезбеђују се финансијска средства из буџета Општине Бор у
износу од 500 (петстотина) ЕУРА у динарској
противвредности по средњем курсу на дан уплате.
Јавно предузеће за остваривање своје делатности у
складу са законом стиче средства из:
- буџета Општине,
- цене производа и услуга,
- кредита,
- донација и
- других извора.
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Члан 6.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на
покретним стварима и непокретним стварима, новчана
средства и хартије од вредности и друга имовинска права,
укључујући и право коришћења добара у државној својини,
односно добара од општег интереса.
Јавно предузеће за обављање делатности од општег
интереса може користити и средства у државној и другим
облицима својине, у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса, овом одлуком и
уговором.
Члан 7.
Имовина Јавног предузећа се може приватизовати у
складу са законом и одлуком оснивача.
Члан 8.
Односи у области финансирања између оснивача и
Јавног предузећа регулисаће се посебним уговором у складу
са законом.
Уговор из става 1. овог члана закључују оснивач и
предузеће пре отпочињања обављања делатности.
Јавно предузеће одговара за штету која настане у
вршењу редовних делатности.
Члан 9.
Органи Јавног предузећа су:
- Управни одбор, као орган управљања,
- Директор, као орган пословођења,
- Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 10.
Управни одбор има председника, заменика
председника и 3 члана, а именује га оснивач.
Мандат чланова Управног одбора траје пет година.
Управни одбор чине 3 представника оснивача и 2
представника запослених у Јавном предузећу.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом Јавног предузећа.
Оснивач актом о именовању Управног одбора
одређује председника и заменика председника Управног
одбора, који су представници оснивача.
Члан 11.
Управни одбор:
- утврђује пословну политику Јавног предузећа;
- доноси и мења Статут Јавног предузећа, уз
сагласност оснивача;
- доноси општа акта Јавног предузећа када је то
предвиђено законом;
- доноси план развоја и програм рада Јавног
предузећа;
- усваја финансијски план, периодични обрачун и
завршни рачун Јавног предузећа;
- усваја извештај о пословању Јавног предузећа;
- доноси годишњи програм пословања Јавног
предузећа, уз сагласност оснивача;
- доноси одлуке о расподели и употреби добити и
покрићу губитка;
- доноси инвестиционе одлуке;
- доноси одлуке о повећању и смањењу основног
капитала, уз сагласност оснивача;
- врши и друге послове утврђене законом, овом
одлуком и Статутом Јавног предузећа.
Управни одбор закључује Уговор о раду са
директором Јавног предузећа на основу Решења о именовању
директора.
Члан 12.
Директора Јавног предузећа именује и разрешава
оснивач.
Директора Јавног предузећа именује оснивач на
основу јавног конкурса, који се објављује у дневном листу и
по извештају о резултатима конкурса који подноси Управни
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одбор оснивачу најмање 15 дана пре дана доношења одлуке о
именовању.
Управни одбор расписује конкурс најкасније 30
дана пре истека мандата, а у случају разрешења директора
пре истека мандата, у року од 30 дана од дана разрешења.
Директор се именује на период од 5 година и може
бити поново именован.
Услови за именовање директора и његова
овлашћења ближе се утврђују Статутом Јавног предузећа.
Члан 13.
За директора Јавног предузећа може бити
именовано лице које испуњава услове утврђене законом и
Статутом Јавног предузећа.
За вршиоца дужности директора може бити
именовано лице које испуњава услове
за именовање
директора.
Члан 14.
Директор:
- организује и води пословање Јавног предузећа;
- заступа и представља Јавно предузеће;
- стара се о законитости рада Јавног предузећа и
одговара за законитост рада Јавног предузећа;
- доноси акт о организацији и систематизацији
послова, уз сагласност председника Општине;
- одлучује о појединачним правима, обавезама и
одговорностима запослених;
- извршава одлуке Управног одбора;
- обавља и друге послове утврђене законом, овом
одлуком и Статутом.
Члан 15.
Надзорни одбор:
- врши надзор над законитошћу рада управе Јавног
предузећа;
- прегледа периодичне и годишње обрачуне и
утврђује да ли су сачињени у складу с
прописима;
- утврђује да ли се пословне књиге и друга
документа предузећа воде уредно и у складу с прописима, а
може их дати на вештачење;
- извештава о годишњим рачуноводственим
исказима и извештајима о пословању Јавног предузећа;
- даје мишљење о предлозима за расподелу добити;
- разматра извештај ревизора;
- о резултатима надзора у писменом облику
обавештава Управни одбор и оснивача;
- врши и друге послове утврђене законом, актом о
оснивању и Статутом.
Члан 16.
Надзорни одбор има председника и два члана, а
именује их оснивач.
Председник и један члан су представници оснивача,
а један члан Надзорног обора је представник запослених.
Мандат чланова Надзорног одбора траје пет година.
Представник запослених предлаже се на начин
предвиђен Статутом Јавног предузећа.
Члан 17.
Оснивач има право:
1) да директору и Управном одбору предлаже мере
у циљу остваривања делатности;
2) да тражи подношење редовног годишњег
извештаја, као и других извештаја о раду и пословању Јавног
предузећа;
3) да у складу са законом, у случају поремећаја у
пословању Јавног предузећа, предузме мере којима се
обезбеђују услови за вршење функција и задатака Јавног
предузећа и то:
промени унутрашњу организацију Јавног
предузећа;
разреши органе које именује и именује
привремене органе Јавног предузећа;
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- ограничи права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима;
- ограничи право располагања појединим
средствима у државној својини и
- друге мере одређене законом.
Оснивач ће разматрати све иницијативе и предлоге
Јавног предузећа који се односе на обезбеђење услова за
остваривање његових функција и задатака, у оквиру своје
надлежности и предузети потребне мере за њихову
реализацију.
Члан 18.
Јавно предузеће је дужно:
- да у остваривању своје делатности поступи по
предлозима оснивача;
- да оснивачу подноси годишњи извештај о раду и
остваривању своје делатности, а по потреби и друге
извештаје о раду и пословању и
- да за сваку календарску годину донесе годишњи
програм пословања.
Члан 19.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
врши се уз сагласност оснивача.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса,
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија
тржишна вредност у моменту доношења одлуке представља
најмање 30% од књиговодствене вредности имовине
исказане у последњем годишњем билансу стања.
Јавно предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
обављања делатности од општег интереса, осим ради њихове
замене због дотрајалости, модернизације или техничко технолошких унапређења.
Члан 20.
Добит Јавног предузећа утврђује се и распоређује у
складу са законом, Статутом и програмом пословања Јавног
предузећа.
Одлуку о распоређивању добити доноси Управни
одбор, уз сагласност оснивача.
Члан 21.
У случају штрајка, у Јавном предузећу се мора
обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности.
Минимум процеса рада утврђује оснивач, у складу
са законом.
Ако се у предузећу, у случају штрајка не обезбеди и
не врши минимум процеса рада, а услед тога би могла да
наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице
за живот и здравље људи и безбедност људи и имовине,
председник Општине је дужан да без одлагања предузме
мере.
Члан 22.
Права и обавезе запослених из радног односа, цена
рада, накнаде и критеријуми за расподелу зараде запослених
у Јавном предузећу утврђују се колективним уговором који
закључују репрезентативни синдикат запослених у Јавном
предузећу, директор и председник Општине Бор.
Члан 23.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања
последице које угрожавају животну средину.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује Јавно предузеће у зависности од утицаја делатности
које обавља на животну средину.
Члан 24.
До именовања чланова Управног одбора ЈП, у
складу са Статутом ЈП, послове Управног одбора вршиће
Привремени Управни одбор.
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У Привремени Управни одбор, именују се:
- за председника
Бојан Марковић,
за чланове:
1. Иван Стојановић,
2. Драган Курко,
3. Сандра Трипковић,
4. Ана Радмилац.
Привремени Управни одбор ЈП донеће Статут ЈП у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке и
обављаће друге послове из надлежности Управног одбора
утврђене законом и овом одлуком.
Члан 25.
Оснивач ће именовати Управни одбор у року од
60 дана од дана давања сагласности на Статут Јавног
предузећа.
Члан 26.
Надзорни одбор Јавног предузећа именује се у року
од 60 дана од дана доношења Статута Јавног предузећа.
Члан 27.
До именовања директора ЈП у складу са Статутом
ЈП, послове директора вршиће: Климе Биткоски, ЈМБГ0611946751021, из Бора, Ул. М. Усеиновића бр. 26, а који ће
вршити и све радње везане за упис у Регистар привредних
субјеката.
Акт о организацији и систематизацији послова
донеће директор Јавног предузећа у року од 8 дана од дана
ступања на снагу Статута Јавног предузећа.
Члан 28.
Управни одбор Јавног предузећа ће у року од 30
дана од дана именовања расписати конкурс за именовање
директора.
Члан 29.
Јавно предузеће почиње са радом даном уписа у
Регистар привредних субјеката.
Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-163/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
123
На основу члана 29. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.72/09 и 52/2011), члана 2. Уредбе о критеријумима за
доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о
мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', бр.80/2010)
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 27. септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и просторни
распоред предшколских установа, на територији општине
Бор, које у складу са Законом испуњавају услове за
обављање делатности образовања и васпитања деце
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предшколског узраста (у даљем тексту: мрежа предшколских
установа).
Члан 2.
Предшколско васпитање и образовање остварује се
кроз: боравак; предшколско васпитање и образовање;
превентивну здравствену заштиту деце предшколског
узраста у сарадњи са одговарајућим здравственим
установама; припремни предшколски програм у трајању од 4
сата дневно у години пред полазак у школу и друге облике
рада са децом предшколског узраста у складу са законом,
које се остварују у Предшколској установи ''Бамби'' у Бору.
Члан 3.
Мрежу предшколских установа чине објекти
Предшколске установе ”Бамби“ са седиштем у Бору у улици
Моше Пијаде број 66 и то:
Ред.
Назив
Адреса
Бр.
објекта
1. Вртић
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 66
”Бамби“
2. Вртић
Бор, ул. Бошка Бухе бр. 7
”Бошко
Буха“
3. Вртић
Бор, ул. Николе Пашића бр. 32
”Црвенкапа“
4. Вртић ”Дечја Бор, ул. 3. октобар бр. 290
Радост“
5. Вртић
Бор, Насеље Бањско поље
”Снежана“
ул. В.Р.Путника бр. 1
6. Забавиште
Бор, Насеље Брезоник
”Полетарац“
ул. Козарачка бр. 7

Члан 4.
Припремни предшколски програм у трајању од 4
сата дневно у години пред полазак у школу, реализује се у
Предшколској установи ”Бамби“ и при основним школама и
то:
1. у ОШ ”Душан Радовић“ Бор 1. група у Луки
2. у ОШ ”Бранко Радичевић“
1. група у Оштрељу
Бор
3.
1. група у Д.Б.Реци
у ОШ ”Свети Сава“ Бор
1. група у Танди
4. у ОШ ”Вук Караџић“ Бор
1. група у Слатини
5.
1. група у Брестовцу
1. група у
У ОШ ”Станоје Миљковић“
Метовници
Брестовац
1. група у
Шарбановцу
1. група у Тимок
6.
2. групе у Злоту
у ОШ ”Петар Радовановић“
1. група у Селишту
Злот
1. група на Кобили
7.
1. група у Кривељу
1. група у Малом
Кривељу
у ОШ ”Ђура Јакшић“
1. група у Горњану
Кривељ
1. група у Бучју
1. група у Крушару
1. група у Преко
Кршу

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о мрежи дечјих вртића на територији Општине Бор
(”Службени лист општина“, бр.2/06 и 5/06-исправка).

БРОЈ 9

195

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ”Службеном листу општине Бор“.
Број:60-3/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
124
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 5. Закона о
јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и
123/07) и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08) Скупштина општине Бор на седници
одржаној 27. септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОР
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се управљање, заштита,
развој, изградња, реконструкција, одржавања и коришћење
локалних и некатегорисаних путева и улица на територији
општине Бор.
Члан 2.
Јавни пут јесте пут који испуњава прописане
критеријуме за категоризацију од стране недлежног органа.
Општински пут је јавни пут који саобраћајно
повезује територију општине Бор, као и територију општине
са мрежом државних путева, а који је одређен Одлуком
скупштине општине.
Улица је јавни пут у насељу која саобраћајно
повезује делове насеља и као таква је одређена
Урбанистичким планом или Одлуком скупштине општине.
Некатегорисани пут је утврђена саобраћајна
површина доступна већем броју разних корисника, коју
надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је
уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут.
Други изрази који нису дефинисани овом Одлуком
имају значење одређено Законом о јавним путевима.
Члан 3.
Некатегорисани путеви заједно са мрежом
државних, општинских путева и улица чине мрежу путева.
II – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
Члан 4.
Изградња и реконструкција општинских путева,
улица и путних објеката врши се на основу пројектне
документације, а у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња и Законом о јавним путевима.
Изградња и реконструкција некатегорисаних путева
врши се на основу пројектне документације, а у складу са
законом којим се уређује планирање и изградња и овом
одлуком.
Пројктни задатак издаје инвеститор на основу
карактеристика саобраћајних захтева и конфигурације
терена.
Члан 5.
Изградњи и реконструкцији путева и путних
обајеката може се приступити само након добијања
одобрења за изградњу, односно реконструкцију, које издаје
општински орган управе надлежан за послове урбанизма.
Уз захтев за издавање одобрења за изградњу и
реконструкцију инвеститор подноси следећу документацију:
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пројекат изградње/реконструкције,
доказ о праву коришћења земљишта на коме ће се
изградити пут, улица или путни објект,
3. потврде, односно сагласности предвиђене посебним
прописима.
Члан 6.
Елементи општинских путева и улица дефинисани
су Законом о јавним путевима.
Некатегорисани пут сачињавају: труп пута, путни
објекти (пропусти, мостови, потпорни зидови и сл.),
земљишни појас са обе стране пута у ширини од најмање
једног метра, рачунајући од линије коју чине крајње тачке
попречног профила и ваздушни простор изнад коловозног
застора у висини од најмање седам метара, са слободним
простором у висини од најмање 4,5 метара.
1.
2.

Члан 7.
Земљишни појас пута ван насеља јесте
континуирана површина са обе стране пута, ширине најмање
један метар, мерено од крајњих тачака попречниг профила
пута.
Заштитни појас јесте површина уз ивицу
земљишног појаса, на спољну страну, која служи заштити
пута и саобраћаја на њему, следеће ширине:
1) општински путеви - 5 метара
2) некатегорисани путеви – 3 метра.
Одредбе из претходног става овог члана у погледу
ширина заштитног појаса, примењују се и у насељима, осим
ако је другачије одређено просторним, односно
урбанистичким планом или одредбама ове одлуке.
Члан 8.
Некатегорисани путеви који служе за двосмерни
саобраћај морају бити ширине од најмање 5 метара, а за
једносмерни саобраћај ширине од најмање 3 метра.
Некатегорисани пут који служи за једносмерни
саобраћај мора имати на прегледним местима, а најмање на
500 метара, уређене просторе за претицање.
Члан 9.
Некатегорисани путеви могу се изградити са
савременим или без савременог коловозног застора.
Под савременим коловозним застором у смислу ове
одлуке подразумева се застор од асфалта, бетона или другог
сличног материјала.
На укрштању путева у нивоу мора се обезбедити
довољна прегледност у циљу заштите безбедности учесника
у саобраћају.
Члан 10.
Изградња
општинских
путева,
улица
и
некатегорисаних путева врши се према пројекту на основу
кога је издато одобрење за изградњу.
Члан 11.
Под реконструкцијом пута подразумева се промена
основне карактеристике трасе пута у појасу његовог
основног правца и замена провизорних путних објеката
(мостови, већи потпорни обложни зидови, галерије), сталним
објектима, промене радијуса кривине и исправке планума
пута, промена нагиба нивелете пута и ојачавање коловозне
конструкције у већем обиму.
Одредбе ове одлуке којима се утврђује изградња
општинских путева, улица и некатегорисаних путева, односе
се и на реконструкцију ових путева.
III – УПРАВЉАЊЕ
Члан 12.
Управљање општинским и некатегорисаним
путевима и улицама јесте: планирање, изградња,
реконструкција, заштита и одржавање путева и улица;
организовање и обављање стручних послова, вођење
евиденције, организовање стручног надзора; вршење
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инвеститорске функције на изградњи, реконструкцији и
одржавању путева; вршење послова заштите путева, односно
забрана или ограничења инвестиција на путу; вршење јавних
овлашћења (давање дозвола и сагласности за постављање
инсталација, прикључака и слично); поверавање послова
одржавања и сл.
Члан 13.
Послове управљања, одржавања, заштите и развоја
општинских и некатегорисаних путева и улица на територији
Општине Бор обавља ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ (у
даљем тексту: управљач пута).
Послове из става 1. овог члана може обављати
привредно друштво, друго правно лице или предузетник
коме Скупштина општине повери те послове, под условима и
на начин утврђен законом (у даљем тексту: управљач пута).
Послове
заштите,
одржавања
и
развоја
некатегорисаних путева може обављати месна заједница на
територији чије катастарске општине се налази
некатегорисани пут, као и корисници тих путева у сарадњи
са управљачем пута и Месном заједницом.
Члан 14.
Сви послови који се односе на управљање,
одржавање, заштиту и развој општинских путева и улица
врши се у складу са Законом о јавним путевима, Законом о
планирању и изградњи и овом одлуком.
Послови управљања, одржавања, заштите и развоја
некатегорисаних путева врше се у складу са овом одлуком.
Члан 15.
Управљач пута дужан је да обезбеди трајно,
непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту путева и
улица и да обезбеди несметано и безбедно одвијање
саобраћаја на њему.
IV – ЗАШТИТА
Члан 16.
Радови на јавним путевима (грађење, односно
постављање
водовода,
канализације,
топловода,
телекомуникационих и електро водова, инсталација,
постројења и других инфраструктурних објеката) могу се
изводити само уз предходно прибављену сагласнот, за
извођење тих радова, од управљача пута.
Члан 17.
На општинским и некатегорисаним путевима и
улицама, као и на земљишном појасу пута , забрањено је
нарочито:
1) привремено или трајно заузимање пута;
2) извођење радова на јавном путу који нису у вези са
изградњом, реконструкцијом или одржавањем пута
или у вези са постављањем објеката комуналне
инфраструктуре из члана 16. ове одлуке;
3) испуштање вода, отпадних вода и других течности
на пут;
4) спречавање отицања воде са пута;
5) просипање, остављање или бацање материјала,
предмета или смећа на пут;
6) орање и извођење других пољопривредних радова
на банкинама, косинама;
7) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста
терета по путу;
8) остављање било каквог материјала, предмета,
пољопривредних машина и алатки, прикључних
машина, моторног возила, неисправог, хаварисаног
или трајно напуштеног возила;
9) подизати ограде, дрвеће и засаде;
10) сваке активности којима се оштећује или би се
могао оштетити пут или којима се угрожава
несметано коришћење пута.
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Члан 18.
Управљач пута дужан је да у обављању послова
заштите пута, свакодневно спроводи активности на
утврђивању заузећа пута, бесправног извођења радова на
путу, у заштитном појасу пута и свих других чињења којима
се битно оштећује, или би се могао оштетити пут или
ометати одвијање саобраћаја на путу.
Управљач пута, у случају из става 1. овог члана,
дужан је да без одлагања, поднесе писани захтев који се
заснива на тачном, потпуном и одређеном чињеничном
стању
надлежној
инспекцији,
ради
предузимања
инспекцијских мера, уз који је дужан да достави ситуациони
план издат од надлежног органа, односно овлашћеног лица, у
случајевима када је тај план посдесно средство за
утврђивање чињеничног стања.
Члан 19.
На општинским и некатегорисаним путевима и
улицама, ванредни превоз може се обављати само на основу
одобрења које издаје управљач или орган општинске управе
надлежан за послове саобраћаја, на захтев превозника.
Одобрењем за ванредни превоз одређују се начин и
услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.
Возило којим се обавља ванредни превоз без
посебне дозволе (одобрења), овлашћено лице може
искључити из саобраћаја и одредити место паркирања возила
до прибављања посебне дозволе.
За време трајања искључења из саобраћаја,
забрањено је коришћење возила које је у вршењу контроле
искључено из саобраћаја.
Члан 20.
Лице које обавља ванредни превоз, дужно је да
превоз обавља у складу са условима прописаним у дозволи.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да
надокнади штету управљачу пута, причињену обављањем
ванредног превоза.
Члан 21.
Уколико овлашћено лице локалне самоуправе у
контроли саобраћаја затекне паркирано напуштено или
нерегистровано возило на путу или месту на коме је
дозвољено заустављање и паркирање возила донеће решење
којим се налаже власнику или кориснику возила да возило
уклони у року од 15 минута, под претњом принудног
извршења.
Жалба на решење из става 1. овог члана не одлаже
његово извршење.
Примерак решења о налагању уклањања возила из
става 1. поставља се на видно место возила, уз назначење
дана и часа када је постављено и тиме се сматра да је исто
уручено власнику, односно кориснику возила. Накнадно
уклањање или уништење овог решења не утиче на ваљаност
доставе.
Уколико власник или корисник возила из става 1.
овог члана не поступи по датом налогу, инспектор ће донети
решење да се возило уклони преко другог лица о трошку
власника, односно корисника возила.
Уколико надлежни инспекцијски орган локалне
самоуправе на путу затекне возило које је онеспособљено за
даљу вожњу, поступиће на начин утврђен ставом 1. - 4. овог
члана.
Обављање послова уклањања и чувања непрописно
паркираних возила поверава се правном лицу или
предузетнику који испуњава законом прописане услове.
Правно лице или предузетник из става 6. овог члана
одговорни су за све настале штете од тренутка започињања
уклањања до преузимања возила од стране власника или
корисника возила.
Уколико власник или корисник возила не преузме
уклоњено возило или не надокнади трошкове уклањања и
чувања у року од 30 дана од дана уклањања, извршиће се
њихова продаја.
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Члан 22.
На некатегорисаним путевима са савременим
коловозним застором забрањен је саобраћај моторним
возилима чије осовниско оптерећење износи преко 5 тона.
Члан 23.
Прикључак на јавни пут и некатегорисани пут може
се градити уз сагласност управљача пута.
Сагласнот из претходног става садржи нарочито:
посебне
услове
изградње,
потребну
саобраћајну
сигнализацији и опрему.
Управљач пута даће сагласнот из става 2. уколико
прикључак не умањује капацитет и проточност саобраћаја на
путу и уколико нема штетне последице за несметано и
безбедно одвијање саобраћаја на путу на коме се врши
прикључење.
Члан 24.
Земљани пут који се укршта или прикључује на
општински или некатегорисани пут мора бити изграђен од
истог коловозног застора као и пут са којим се укршта,
односно на који се прикључује, у ширини прикључка, као и у
дужини од најмање 10 метара за општински пут и 5 метара за
некатегорисани пут.
Члан 25.
Управљач пута поставља, замењује, допуњује и
обнавља саобраћајну сигнализацију, опрему пута и објекте и
опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу
решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје
општински орган управе надлежан за послове саобраћаја.
Члан 26.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за
сликовно или звучно обавештавање могу се постављати на
општинском путу и поред тог пута на удаљености од пет
метара, мерено са спољне стране од ивице коловоза.
Постављање натписа врши се на основу одобрења
које издаје управљач јавног пута.
V – ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Члан 27.
Под одржавањем пута подразумевају се радови
којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћаја и чува
употребна вреност пута.
Члан 28.
Радови на одржавању општинских путева и улица
јесу:
преглед пута и путног објекта;
поправка коловоза и осталих елемената трупа пута;
чишћење коловоза и осталих елемената пута у
границама земљишног појаса
уређење банкина, косина, насипа и усека,
чишћење и уређење система за одводњавање пута,
постављање, замена, допуњавање и обнављање
саобраћајне сигнализације, опреме и објеката пута,
као и објеката и опреме за заштиту пута,
кошење траве и уређење зелених површина на путу
и путном земљишту,
чишћење снега и леда са коловоза путева и улица.
Радови на одржавању некатегорисаних путева:
преглед некатегорисаног пута и путних објеката,
уређење и чишћење коловозног застора,
одвођење воде са пута,
кошење траве и одржавање засада на путу и
земљишном појасу пута,
постављање, замена, допуњавање и обнављање
саобраћајне сигнализације и опреме пута,
чишћење и уређење јаркова и пропуста,
отклањање недостатака на путевима и путним
објектима
други радови на одржавању.
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Члан 29.
У заштитном појасу општинских и некатегорисаних
путева не могу се градити зграде, постављати постројења и
уређаји и градити други објекти.
Заштитни појас у коме се не могу отварати
рудници, каменоломи и градити кречане и циглане, подизати
индустријске зграде, постројења, далеководи, као и слични
објекти износи 10 метара.
Заштитни појас у коме се не могу градити стамбене,
пословне зграде, помоћни објекти, канали, бунари,
резервуари, септичке јаме и сл. износи 5 метара.
Члан 30.
Ограде, дрвеће и засади поред општинских и
некатегорисаних и путева и улица подижу се тако да не
ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност
саобраћаја.
Власник, односно корисник земљишта које се
граничи са општинским или некатегорисаним путем или
улицом дужни су да уредно секу и на други начин уклањају
дрвеће, шибље и друго растиње које расте у заштитном
појасу пута, а смета проходности и прегледности пута и на
други начин угрожава безбедно одвијање саобраћаја на путу.
Власник, односно корисник земљишта које се
граничи са општинским или некатегорисаним путем или
улицом, дужан је да на захтев управљача пута, уклони
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале и сл. у циљу
обезбеђења прегледности пута и безбедног одвијања
саобраћаја.
Уколико, власник земљишта не поступи по захтеву
управљача пута из става 3., управљач пута ће поднети писани
захтев са свим неопходним подацима надлежној инспекцији
ради предузимања одговарајућих мера.
На предлог управљача пута, саобраћајни инспектор
може решењем наложити власнику, односно непосредном
држаоцу земљишта, који се граничи са путем, да у одређеном
року изврши уклањање засада, ограда, материјала и слично,
који угрожавају безбедност саобраћаја и ометају прегледност
пута.
Рок из предходног става не може бити краћи од 15,
нити дужи од 90 дана од дана правоснажности решења.
На решење саобраћајног инспектора може се
поднети жалба Општинском већу у року од 8 дана од дана
доставе решења.
Уколико власник, односно корисник земљишта из
става 2. не поступи по налогу надлежног инспектора,
инспектор може донети решење да управљач пута изврши
уклањање ограда, засада и сл. о трошку власника земљишта.
Члан 31.
Уколико се општински или некатегорисани пут
налази у таквом стању да се на њему не може безбедно
одвијати саобраћај свих или појединих врста возила,
управљач пута може поднети захтев органу надлжном за
послове саобраћаја Општинске управе Бор, ради измене
постојећег режима саобраћаја.
VI – НАДЗОР
Члан 32.
Надзор над спровођењем ове одлуке и других
прописа који се односе на јавне и некатегорисане путеве
врши саобраћајни инспектор Одељења за инспекцијске
послове Општинске управе Бор.
У обављању инспекцијског надзора инспектор има
законом одређене дужности и овлашћења.
Члан 33.
Лице коме је наложено отклањање недостатака,
дужно је да поступи по налогу инспектора у остављеном
року.
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VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000
динара казниће се правно лице које:
1. врши изградњу или реконструкцију путева и улица
супротно члану 4. став 1. ове одлуке,
2. отпочне са изградњом или реконструкцијом пута
или путног објекта без одобрења (члан 5. став 1.),
3. обавља радове на јавном путу без сагласности
управљача пута (члан 16.),
4. заузима пут или изводи радове на путу који нису у
вези са изградњом, реконструкцијом или
одржавањем пута или са постављањем објеката
комуналне инфраструктуре (члан 17. став 1. тачка 1.
и 2.),
5. испушта воду, отпадну воду и друге течности на
пут (члан 17. став 1. тачка 3.),
6. спречава отицање воде са пута (члан 17. став 1.
тачка 4.),
7. баца смеће или оставља предмете и разне
материјале по путу (члан 17. став 1. тачка 5.)
8. изводи пољопривредне радове на путу (члан 17.
став 1. тачка 6.)
9. оставља материјал, предмете, пољопривредне
мешине и алатке, прикључне машине, моторна
возила,
неисправна,хаварисана
или
трајно
напуштена возила (члан 17. став 1. тачка 8.),
10. подиже ограде, дрвеће и засаде на путу (члан 17.
став 1. тачка 9.),
11. предузима било какве активности којима се
оштећује или се може оштетити пут или се
угрожава несметано коришћење пута (члан 17. став
1. тачка 10.),
12. не поднесе писани захтев прописан у члану 18. став
2.
13. обавља ванредни превоз без одобрења или супротно
одобрењу из члана 19. став 1.,
14. обавља ванредни превоз за време трајања
искључења возила (члан 19. став 4.),
15. обавља ванредни превоз супротно члану 20. став 1.
и члану 22.,
16. изведе прикључак на јавни пут без сагласности
управљача пута, односно изведе прикључак
супротно датој сагласности (члан 23. став 1. и 2),
17. поступи супротно члану 25., 26. и 29.,
18. подиже ограде, дрвеће и засаде поред пута
супротно члану 30. став 1.,
19. поступи супротно члану 30. став 2. и 3.,
20. не поступи по налогу инспектора (члан 33).
Новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000 динара
казниће се одговорно лице у правном лицу за учињени
прекршај прописан претходним ставом.
Члан 35.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 250.000 динара
казниће се предузеник који:
1. врши изградњу или реконструкцију путева и улица
супротно члану 4. став 1. ове одлуке,
2. отпочне са изградњом или реконструкцијом пута
или путног објекта без одобрења (члан 5. став 1.),
3. обавља радове на јавном путу без сагласности
управљача пута (члан 16.),
4. заузима пут или изводи радове на путу који нису у
вези са изградњом, реконструкцијом или
одржавањем пута или са постављањем објеката
комуналне инфраструктуре (члан 17. став 1. тачка 1.
и 2.),
5. испушта воду, отпадну воду и друге течности на
пут (члан 17. став 1. тачка 3.),
6. спречава отицање воде са пута (члан 17. став 1.
тачка 4.),
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баца смеће или оставља предмете и разне
материјале по путу (члан 17. став 1. тачка 5.)
изводи пољопривредне радове на путу (члан 17.
став 1. тачка 6.)
оставља материјал, предмете, пољопривредне
мешине и алатке, прикључне машине, моторна
возила,
неисправна,хаварисана
или
трајно
напуштена возила (члан 17. став 1. тачка 8.),
подиже ограде, дрвеће и засаде на путу (члан 17.
став 1. тачка 9.),
предузима било какве активности којима се
оштећује или се може оштетити пут или се
угрожава несметано коришћење пута (члан 17. став
1. тачка 10.),
не поднесе писани захтев прописан у члану 18. став
2.
обавља ванредни превоз без одобрења или супротно
одобрењу из члана 19. став 1.,
обавља ванредни превоз за време трајања
искључења возила (члан 19. став 4.),
обавља ванредни превоз супротно члану 20. став 1.
и члану 22.,
изведе прикључак на јавни пут без сагласности
управљача пута, односно изведе прикључак
супротно датој сагласности (члан 23. став 1. и 2.),
поступи супротно члану 25., 26. и 29.,
подиже ограде, дрвеће и засаде поред пута
супротно члану 30. став 1.,
поступи супротно члану 30. став 2. и 3.,
не поступи по налогу инспектора (члан 33.).

Члан 36.
Новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000 динара
казниће се физичко лице које:
1. обавља радове на јавном путу без сагласности
управљача пута (члан 16.),
2. заузима пут или изводи радове на путу који нису у
вези са изградњом, реконструкцијом или
одржавањем пута или са постављањем објеката
комуналне инфраструктуре (члан 17. став 1. тачка 1.
и 2.),
3. испушта воду, отпадну воду и друге течности на
пут (члан 17. став 1. тачка 3.),
4. спречава отицање воде са пута (члан 17. став 1.
тачка 4.),
5. баца смеће или оставља предмете и разне
материјале по путу (члан 17. став 1. тачка 5.)
6. изводи пољопривредне радове на путу (члан 17.
став 1. тачка 6.)
7. оставља материјал, предмете, пољопривредне
мешине и алатке, прикључне машине, моторна
возила,
неисправна,хаварисана
или
трајно
напуштена возила (члан 17. став 1. тачка 8.),
8. подиже ограде, дрвеће и засаде на путу (члан 17.
став 1. тачка 9.),
9. предузима било какве активности којима се
оштећује или се може оштетити пут или се
угрожава несметано коришћење пута (члан 17. став
1. тачка 10.),
10. обавља ванредни превоз без одобрења или супротно
одобрењу из члана 19. став 1.,
11. обавља ванредни превоз за време трајања
искључења возила (члан 19. став 4.),
12. обавља ванредни превоз супротно члану 20. став 1.
и члану 22.,
13. изведе прикључак на јавни пут без сагласности
управљача пута, односно изведе прикључак
супротно датој сагласности (члан 23. став 1. и 2.),
14. поступи супротно члану 26. и 29.,
15. подиже ограде, дрвеће и засаде поред пута
супротно члану 30. став 1.,
16. поступи супротно члану 30. став 2. и 3.,
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17. не поступи по налогу инспектора (члан 33.).
VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о некатегорисаним путевима („Службени лист
Општина“, бр. 7/1981).
Члан 38.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општина Бор“.
Број 220-4/2011-I
У Бору, 27. септембара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
125
На основу члана 2. Закона о комуналној делатности
(''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 27.
септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима (''Службени
лист општина'', 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04, 15/05, 10/07,
15/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр.20/10 ), у члану 72.
став 1. број: ''30'' замењује се бројем: ''8''.
Члан 2.
После члана 132. додаје се члан 132а који гласи:
''Члан 132а
На земљишту које се налази у приватној својини
могу се постављати рекламне ознаке уз техничке услове које
одреди надлежно одељење Општинске управе.''
Члан 3.
Члан 136. мења се и гласи:
''Члан 136.
Излог пословног простора и витрина која служи у
сврху излагања робе морају се држати у уредном и чистом
стању и морају бити аранжирани.
Ако се у пословном простору не обавља делатност,
о уредном и чистом стању излога и витрине дужан је да се
стара власник, односно корисник тог пословног простора.
Забрањено је у излогу држати амбалажу или
складиштити робу.''
Члан 4.
После члана 139. додаје се члан 139а који гласи:
''Члан 139а
''Код постављања клима уређаја, антенских и
соларних уређаја, громобрана и уређаја за видео надзор, мора
се водити рачуна да не дође до оштећења зграде, суседних
објеката и да се не угрози безбедност грађана.
Клима уређај поставља се тако да се онемогући
изливање кондензата на пролазнике, суседне станове и
локале.''
Члан 5.
У члану 156. став 1. алинеја 6. мења се и гласи:
''- поступи супротно одредбама члана
131.,132.,132а, 133., 134. и 135. ове одлуке,''
Алинеја 7. мења се и гласи:
''- поступи супротно одредбама члана 136.,139., 139а
и 140. ове одлуке.''

27. септембар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 352-666/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
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127
На основу члана 6. Закона о становању (''Службени
гласник РС'', бр. 50/92, 76/92, 84/92-испр., 33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 47/94-испр., 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05)
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор на седници
одржаној дана 27. септембра 2011. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
126
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор на седници одржаној дана 27.
септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ
ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену трговинских,
занатских и угоститељских објеката (''Службени лист
општине Бор'', бр. 22/2010-пречишћен текст) у члану 2. после
става 4. додаје се став 5. који гласи:
''Привредна друштва и радње из става 1. овог члана
морају обављати своју делатност на начин да се не ремети
време одмора у згради, у складу са Одлуком о кућном реду у
стамбеним зградама.''
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
''Члан 3.
Радно време трговинских и занатских радњи које су
регистроване искључиво за производњу и продају хлеба,
пецива, брзе хране и пица може се утврдити у трајању од
00,00 до 24,00 часа.
Ако се радње из претходног става налазе у
стамбеним објектима, радно време може почети најраније у
06,00 часова и трајати до 22,00 часа.
Радно време трговинских и занатских радњи које су
регистроване
за производњу и продају осталих
прехрамбених производа може се утврдити у трајању од
06,00 до 22,00 часа.''
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
''Члан 10.
Радно време у занатским објектима (часовничарске
и обућарске радње, златаре, фризерски салони и сл.) може се
утврдити као једнократно или двократно и може почети
најраније у 06,00 часова и трајати најдуже до 21,00 час.''
Члан 4.
У члану 13. став 1. тачка 5. мења се и гласи:
''5. обавља занатску делатност дуже од утврђеног
радног времена (чл.10.)''.
Тачка 6. брише се.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 130-4/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КУЋНОМ РЕДУ У
СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
Члан 1.
У Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама
(''Службени лист општина'', бр. 14/03, 15/05 и ''Службени
лист општине Бор'', бр. 06/10 и 20/10) ), у члану 4. став 3.
речи: ''од 13,00 до 17,00'' замењују се речима: '' 14,00 до
18,00'' и речи: ''22,00 до 06,00'' замењују се речима: ''22,00 до
08,00''.
Члан 2.
У члану 9.став 3. мења се и гласи:
''Корисници
стана
не
смеју
сакупљати
(складиштити) отпад на својим терасама који може да угрози
хигијенске услове, бацати отпатке и течности на
степеницама и ходницима и другим заједничким
просторијама и прљати зидове, а нарочито бацати отпатке у
инсталацију водовода и канализацију.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 360-211/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
128
На основу члана 2. Закона о комуналној делатности
(''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 27.
септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о пијацама (''Службени лист Општина'',
бр. 19/01, 15/05 и ''Службени лист општине Бор'', бр.20/10 и
06/11), у члану 22.после речи: ''(само уље, мазиво и
антифриз)'' брише се тачка и додају речи:''лоцирана је на
површини код старог Ватрогасног дома''.
Члан 2.
У члану 55. став 1. тачка 3. речи: ''Застава промет
Крагујевац- филијала Бор'' замењују се речима: ''ЈКП ''3.
октобар'' Бор''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 35-6/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 157. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', бр. 41/09 и
53/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ
САОБРАЋАЈА
Члан 1.
У Одлуци о техничком регулисању саобраћаја
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/2000) у Режиму
техничког регулисања саобраћаја који је саставни део одлуке
у члану 8. став 1. тачка 6. брише се.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број:344-269/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШ ТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 7. и 36. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр.
46/95, 66/01, 61/05, 62/06 и 31/2011) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27. септембра
2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о ауто такси превозу путника
(„Службени лист општине Бор“, бр. 20/2010 и 6/2011) члан
22. мења се и гласи:
„Члан 22.
Лице које приватно користи возило, на кровној
конструкцији или на било ком видном месту возила (угао
предњег ветробранског стакла и сл.) не сме имати истакнуту
таблу са натписом „ТАХI“, допунску таблу са грбом
општине, нити било какву другу таблу са или без натписа,
која може упућивати на обављање такси превоза. Власник,
односно возач возила је дужан да када приватно користи
такси возило уклони или адекватно прекрије све натписе који
могу упућивати на обављање ауто такси превоза.“
Члан 2.
У члану 36. став 1. тачка 11. мења се и гласи:
„11. не поступи у складу са чланом 29. став 1.
тачка: 1., 2., 3., 4., 5. и 6. Одлуке“.
Члан 3.
У члану 37. став 1. тачка 11. мења се и гласи:
„11. не поступи у складу са чланом 29. став 1.
тачка: 1., 2., 3., 4., 5. и 6. Одлуке“.
Члан 4.
Члан 38. мења се и гласи:
„Члан 38.
Новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000
динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
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поступи супротно одредбама члана 3. став 1. и
5. Одлуке,
поступи супротно члану 22. Одлуке и
поступи супротно члану 34. став 3. и 4.
Одлуке.“

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број 344-270/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 23. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр.72/09) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општина'' бр. 7/08), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 27. септембра 2011. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ БОР'' У БОРУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе ''Центар за културу
општине Бор'' у Бору ("Службени лист општине Бор", бр.
12/09 и 6/2010) у члану 13. речи: ''четири члана'' замењују се
речима: ''шест чланова''.
Члан 2.
Установа је дужна да Статут усклади са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-164/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о библиотечкој
делатности (''Службени гласник РС'', бр. 34/94 и 101/105 – др.
закон), члана 23. Закона о култури (''Службени гласник РС'',
бр.72/09) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општина'' бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 27. септембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БОР
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Народне библиотеке Бор
(''Службени лист општина'', бр. 8/95 и 11/07 и ''Службени
лист општине Бор'', бр. 13/08 и 6/2010) у члану 6. став 4. реч:
''Оснивачу'', замењује се речима: ''министру културе''.
Став 5. мења се и гласи:
''Министар културе именује директора Народне
библиотеке, као Народне библиотеке која обавља матичну
функцију, на основу предлога Управног одбора.''
После става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
''Ако министар културе није прихватио предлог
Управног одбора сматра се да јавни конкурс није успео''.
Досадашњи ставови 6. и 7. постају ставови 7. и 8.
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Члан 2.
После члана 6. додаје се нови члан 6а који гласи:
''Члан 6а
Министар културе може именовати вршиоца
дужности директора Народне библиотеке, без претходно
спроведеног јавног конкурса, у случају када директору
престаје дужност пре истека мандата, односно када јавни
конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора обавља ту функцију
најдуже шест месеци.''
Члан 3.
У члану 8. став 4. речи: ''четири члана'' замењују се
речима: ''шест чланова''.
Члан 4.
Народна библиотека је дужна да Статут усклади са
овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-165/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 7. став 1.,члана 104. и 106. Закона
о привредним друштвима ("Службени гласник РС",
бр.125/04), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
септембра 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ''БИЗНИС
ИНКУБАТОР ЦЕНТАР БОР'' У БОРУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Друштва са ограниченом
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору
(''Службени лист општина'', бр. 19/06, 1/07 и 10/07 и
''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08, 10/09, 6/2010 и
6/2011) у члану 14. став 1. после речи: ''Оснивач'' ставља се
тачка, а речи: ''на период од четири године'' бришу се.
Члан 2.
Члану 16. став 3. мења се и гласи:
''За директора може бити именовано лице које има
VII или VI степен стручне спреме и намање једну годину
радног искуства.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-166/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу чланa 35. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010
и 24/2011) и члана 43. Статута оппштине Бор („Службени
лист општине Бор“, бр. 7/08) Скупштина општине Бор на
седници одржаној дана 27. септембра 2011. године донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ БЛОКА Б12 У
РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ „СЕКЦИЈА 8“
Члан 1.
У Регулационом плану „Секција 8“ („Службени
лист општина“, бр. 24/02 и 14/03) ставља се ван снаге блок
Б12 у целини.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу Општине Бор.
Број: 350-234/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма
пословања ЈП за стамбене услуге „ Бор“ Бор за 2011.
годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног предузећа за стамбене услуге „ Бор“ Бор за
2011. годину, коју је донео Управни одбор тог предузећа, на
седници одржаној 27.07.2011. године, под бројем 3393/4.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број:022-118/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
септембра 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2011.
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годину, коју је донео Управни одбор тог предузећа, на
седници одржаној 27.07.2011. године, под бројем 16/2-2011.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
септембра 2011. године, донела је

Број: 023-48/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
септембра 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања ЈКП „3. октобар“ Бор за 2011. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку o изменама и допуни
Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу Бора“
Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ Бор
за 2011. годину, коју је донео Управни одбор тог предузећа,
на седници одржаној 19.09.2011. године, под бројем 15598/1.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број:022-149/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године

I
Даје се сагласност на Програм о
изменама
Програма пословања ЈКП „3. октобар“ Бор за 2011. годину,
који је донео Управни одбор тог предузећа, на седници
одржаној 16.09.2011. године, под бројем 779.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-51/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени Програма
пословања ЈКП „Водовод“ Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Измену Програма пословања
ЈКП „Водовод“ Бор за 2011. годину, који је донео Управни
одбор тог предузећа, на седници одржаној 14.09.2011.
године, под бројем 2133/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-56/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања ЈП „Штампа, радио и филм“ Бор за 2011.
годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама
Програма пословања ЈП „Штампа, радио и филм“ Бор за
2011. годину, који је донео Управни одбор тог предузећа, на
седници одржаној 19.09.2011. године, под бројем 57/11
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-151/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.

27. септембар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

141
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Борски туристички центар“ Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
„Борски туристички центар“ Бор за 2011. годину, који је
донео Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној
22.09.2011. године, под бројем 53/2011.
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- Милица Мустеровић, дипл. правник, заменик
председника, и
- Југослав Јовановић, члан.
Образложење
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
Одборничка група Српске напредне странке предложила је
нове чланове Изборне комисије општине Бор, те је наведене
чланове Изборне комисије у тачци I овог решења било
потребно разрешити.
Обзиром на изнето, Скупштина општине је донела
Решење о разрешењу.
Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду у Београду у року од 24 часа од његовог доношења.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

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

Број: 013-8/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године

Број: 022-152 /2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
142
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута ЈКП ''3. октобар'' у Бору
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута ЈКП ''3. октобар'' у Бору, коју је донео
Управни одбор тог предузећа на седници одржаној
27.06.2011. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 110-23/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
143
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 дана 27.
септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу заменика председника и члана Изборне
комисије општине Бор у сталном саставу и њихових
заменика
I
Разрешавају се дужности у Изборној комисији
општине Бор у сталном саставу, и то:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
144
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 дана 27.
септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању заменика председника и члана Изборне
комисије општине Бор у сталном саставу и њихових
заменика
I
Именују се у Изборну комисију општине Бор у
сталном саставу, и то:
- Миланка Стојановић, дипл. правник, за заменика
председника, предлог Одборничке групе Српске напредне
странке и
- Милица Мустеровић, за члана, предлог
Одборничке групе Српске напредне странке.
Образложење
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
Одборничка група Српске напредне странке предложила је
Миланку Стојановић, за заменика председника и Милицу
Мустеровић, за члана Изборне комисије општине Бор, јер су
досадашњи заменик предсеника Милица Мустеровић и члан
Југослав Јовановић разрешени.
Обзиром на изнето, Скупштина општине је донела
Решење о именовању.
Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду у Београду у року од 24 часа од његовог доношења.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 013-9/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.

27. септембар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

145
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. септембра 2011.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Савета за статутарна питања
и локалну самоуправу
I
Горан Вукадиновић разрешава се дужности
председника Савета за статутарна питања и локалну
самоуправу.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 02-16/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број:67-11/ 2011-I
У Бору, 27. септембра 2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
148
На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о образовању Oпштинског штаба за
ванредне ситуације

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
146
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. септембра 2011.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника Савета за статутарна питања
и локалну самоуправу
I
мр Милинко Живковић бира се за председника
Савета за статутарна питања и локалну самоуправу.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

I
У Решењу о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације (''Службени лист општине Бор'', бр.
21/2010) у тачки I после редног броја 13. додају се редни
бројеви 14.,15., 16., 17., 18. и 19. који гласе:
''14. Игор Јанковић, члан Општинског већа општине
Бор,
15. Нихад Мислимоски, члан Општинског већа
општине Бор,
16. Бранислав Живановић, координатор БЗНР,
17. Топлица Марјановић, извршни директор за
екологију,
18. Владимир Јаношевић, заменик директора ТИР-а
за производњу,
19. Бора Михајловић, координатор за заштиту од
пожара.''
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 217-6/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године

Број: 02-17/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
147
На основу члана 43.Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“ бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. септембра
2011.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Комисије
за стипендирање и награђивање

У
именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Комисију

I
за стипендирање и награђивање

Јелена Видојковић, председник,
Мирјана Милошевић, члан,
Слађана Петровић, члан,
Милан Цветковић, члан,
Радомир Жонић, члан.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
149
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07др. Закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
ЈКП ''Топлана'' Бор
I
Живорад Петровић, дипл.инг.маш., из Бора,
разрешава се дужности вршиоца дужности директора ЈКП
''Топлана'' Бор, због истека мандата.

27. септембар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-47/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године

БРОЈ 9

206

152
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07др. Закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. септембра 2011. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
150
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07др. Закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈКП ''Топлана'' Бор
I
Живорад Петровић, дипл.инг.маш., из Бора,
именује се за директора ЈКП ''Топлана'' Бор, почев од
27.09.2011. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-60/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
151
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07др. Закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор
I
Срђан Радошевић, дипл. правник, из Бора,
разрешава се дужности вршиоца дужности директора ЈП за
стамбене услуге ''Бор'' Бор, због истека мандата.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-50/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор

I
Срђан Радошевић, дипл. правник, из Бора, именује
се за директора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор, почев од
27.09.2011. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-175/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.

153
На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр.107/05, 72/09-др.закон,
88/2010, 99/20 10 и 57/2011), члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08) и члана 192. Закона
о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.
33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/2010),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27. септембра
2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке Бор
Снежана Јанковић, мр пх.спец., из Бора, разрешава
се дужности вршиоца дужности директора Апотеке Бор, због
истека мандата.
Образложење
Чланом 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“,бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,
99/10 и 57/2011), прописано је да директора здравствене
установе именује и разрешава оснивач. Такође, чланом 43.
тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист општинe
Бор'', бр. 7/08) прописано је да Супштина општине именује и
разрешава
директоре
јавних
предузећа,
установа,
организација и служби чији је оснивач.
Скупштина општине Бор је, Решењем бр.02224/2011-I од 28.01.2011. године, именовала Снежану
Јанковић, магистра фармације из Бора, за вршиоца дужности
директора Апотеке Бор, у складу са чланом 134. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“,бр.107/05,
72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/2011).
С обзиром да је именованој истекао мандат
вршиоца дужности директора, Скупштина општиине Бор је,
сходно наведеним прописима, одлучила као у диспозитиву
овог решења.

27. септембар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Поука о правном средству: Против овог решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. септембра 2011.
године, донела је

Број: 022-167/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
154
На основу члана 39. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр.72/09) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. септембра 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Установе ''Центар за културу
општине Бор''
I
Исидора Димитријевић, дипломирани историчар
уметности, из Бора, разрешава се дужности директора
Установе ''Центар за културу општине Бор’', на лични захтев.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-123/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
155
На основу члана 37. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр.72/09) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. септембра 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Установе
''Центар за културу општине Бор''

207

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Скупштине акционара
''Центроисток'' АД Бор
I
Миливоје Јаношевић, разрешава се дужности члана
Скупштине акционара ''Центроисток'' АД Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-170/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. септембара 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању члана Скупштине акционара
''Центроисток'' АД Бор
I
Синиша Сараковић, одређује се за члана
Скупштине акционара ''Центроисток'' АД Бор, који ће
представљати Општину Бор као акционара ''Центроисток''
АД Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-171/2011-I
У Бору, 27. септембара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

I
Даниел Чорболоковић, дипломирани економиста у
области менаџмента, из Бора, именује се за вршиоца
дужности директора Установе ''Центар за културу општине
Бор’', на време од шест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. септембра 2011. године, донела је

Број: 022-169/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору
I
Разрешава се Лидија Миладиновић, дужности члана
Управног одбора Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору.
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Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. септембра 2011. године, донела је

Број: 022-86/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору
I
Именује се Зоран Миленковић, за члана Управног
одбора Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору.

I
Именује се Саша Симоновић, за члана Управног
одбора Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору.
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем бр. 022299/2010-I од 13. августа 2010. године, (''Службени лист
општине Бор'', бр. 18/2010).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-177/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем бр. 022299/2010-I од 13. августа 2010. године, (''Службени лист
општине Бор'', бр. 18/2010).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-172/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. септембра 2011. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
160
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. септембра 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и члана Управног одбора ЈКП
''Водовод'' Бор

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору ЈКП
''Водовод'' Бор:
1.
2.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору

Иван Стаменковић, председник,
Арсо Кљајевић, члан.

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

I
Разрешава се Марко Ратков, дужности члана
Управног одбора Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору.

Број: 023-62/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-176/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и члана Управног одбора ЈКП
''Водовод'' Бор
I
У Управни одбор ЈКП ''Водовод'' Бор именују се:
1.
2.

за председника
Арсо Кљајевић
за члана
Милош Шевић.
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Именована је обавестила ОШ ''Свети Сава'' да
подноси оставку из личних разлога на дужност члана
Школског одбора о чему је Школа обавестила Скупштину
општине Бор својим актом бр.195 од 11.04.2011.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-43/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.

Мандат именованим траје до истека мандата
Управног одбора који је именован решењем број:02369/2008-I од 26. септембра 2008. године (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 10/08)
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-63/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и
52/2011), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. септембра 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Свети Сава'' у Бору

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
164
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Свети Сава'' у Бору
Разрешава се Љубинка Јелић, дужности члана
Школског одбора ОШ ''Свети Сава'' у Бору, на лични захтев.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице
локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Истим чланом у ставу 3.
одређено је да Школски одбор чине по три представника
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број:022136/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 14/2010) именовала Љубинку Јелић, као
представника родитеља, за члана Школског одбора ОШ
''Свети Сава'' у Бору.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. одређено је да ће Скупштина
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата,
поједине чланове, укључујући и председника, на лични
захтев члана.

Именује се Биљана Новаковић, за члана, у Школски
одбор ОШ ''Свети Сава'' у Бору, као представник родитеља.
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022136/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 14/2010)
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова
од укупног броја чланова. Школски одбор има 9 чланова, од
којих су трећина представници локалне самоуправе, а по
трећину чланова предлажу наставничко веће и савет
родитеља школе тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу
11. је одређено да скупштина јединице локалне самоуправе
одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Свети Сава'' је актом број:159/2 од 24.03.2011.
године доставила предлог Савета родитеља за новог члана
Школског одбора, Биљану Новаковић, као представника
родитеља, уместо Љубинке Јелић, јер је разрешена дужности
на лични захтев.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр.1237/11, од 20.07.2011. године, утврђено је да
именована није осуђивана за кривична дела утврђена у члану
54. став 10. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011).
Сходно наведеном одлучено је као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-173/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' Бор
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' Бор и то:
1. Ивица Булог, представник родитеља,
2. Љиљана Пелемиш, представник родитеља.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органе
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022137/2010-I од 23. јула 2010. године именовала је Ивицу
Булога и Љиљану Пелемиш, као представнике родитеља за
члана Школског одбора ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' Бор.
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' Бор је актом број:
448 од 21.09.2011. године обавестила Скупштину општине
Бор да је именованима престао основ по коме су именовани у
Школски одбор.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, ако овлашћени предлагач покрене иницијативу
за разрешење члана органа управљања због престанка основа
по коме су именовани у орган управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-132/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
167
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' Бор
Именују се за члана Школског одбора ШОМО
''Миодраг Васиљевић'' Бор:
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1. Дејан Јанковић, представник родитеља,
2. Весна Ицић, представник родитеља.
Мандат именованим траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022137/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 14/2010).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова. Орган управљања
установе има 9 чланова, од којих су трећина представници
локалне самоуправе, а по трећину чланова предлажу
запослени и савет родитеља установе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице
локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу
овлашћеног предлагача.
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' Бор, је актом бр.448
од 21.09.2011. године, доставила предлог Савета родитеља,
као овлашћеног предлагача, за именовање нових чланова
Школског одбора, Дејана Јанковића и Весну Ицић уместо
Ивице Булога и Љиљане Пелемиш, који су разрешени
дужности због престанка основа по коме су именовани у
Школски одбор.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр. 1740/11 од 22.09.2011. године, утврђено је да
именовани нису осуђивани за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и
52/2011).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
нове кандидате за члана Управног одбора, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-178/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
168
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
септембара 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' Бор
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' Бор и то:
1. Јаворка Станкулић, представник родитеља,
2. Љиљана Георгиевски, представник родитеља.

27. септембар 2011
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Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова
од укупног броја чланова.
Привремени орган општине Бор је Решењем број: :
022-169/2010-I од 23.07.2010. године именовао Јаворка
Станкулић и Љиљана Георгиевски, као представнике
родитеља за чланове Школсог одбора Гимназије ''Бора
Станковић'' Бор.
Гимназије ''Бора Станковић'' Бор је актом број:
456/2 од 13.09.2011. године обавестила Скупштину општине
Бор да је именованима престао основ по коме су именоване у
орган управљања.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, ако овлашћени предлагач покрене иницијативу
за разрешење члана органа управљања због престанка основа
по коме је именован у орган управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-126/2011-I
У Бору, 27. септембара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
169
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и
52/2011), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник
РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. септембара 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' Бор
Именују се у Школски одбор Гимназије ''Бора
Станковић'' Бор, чланови:
1. Миладин Ђурић, представник родитеља,
2. Јасмина
Лековић-Петровић,
представник
родитеља.
Мандат именованим траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022169/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 14/2010).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова
од укупног броја чланова. Школски одбор има 9 чланова, од
којих су трећина представници локалне самоуправе, а по
трећину чланова предлажу наставничко веће и савет
родитеља школе тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу
11. је одређено да скупштина јединице локалне самоуправе
одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
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Гимназије ''Бора Станковић'' Бор, је актом бр. 456/2
од 13.09.2011. године, доставила предлог Савета родитеља,
као овлашћеног предлагача, за именовање нових чланова
Школског одбора, Миладин Ђурић и Јасмина ЛековићПетровић, уместо Јаворке Станкулић и Љиљане Георгиевски,
јер су разрешене дужности због престанка основа по коме су
именоване у орган управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Зајечар, стр.
пов. бр.235-4-723/11 од 19.09.2011. године и Извештај
Полицијске управе Пожаревац стр.пов.бр.235/1-1683/11 од
21.09.2011.године, утврђено је да именовани нису осуђивани
за кривична дела утврђена у члану 54. став 10. тачка 1.
Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
нове кандидате за чланове Школског одбора, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-179/2011-I
У Бору, 27. септембара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
170
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора
Предшколске установе ''Бамби'' у Бору
Разрешава се Радмила Милојевић, дужности члана
Управног одбора Предшколске установе ''Бамби'' у Бору.

Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органе
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022340/2010-I од 10. новембра 2010. године именовала Радмилу
Милојевић, као представника родитеља за члана Управног
одбора Предшколске установе ''Бамби'' Бор.
Предшколска установа ''Бамби'' Бор је актом број:
1261 од 13.09.2011. године обавестила Скупштину општине
Бор да је именованој престао основ по коме је именована у
орган управљања.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, ако овлашћени предлагач покрене иницијативу
за разрешење члана органа управљања због престанка основа
по коме је именован у орган управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.

27. септембар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-125/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 67. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Општинско веће општине Бор, на седници одржаној 20.
септембра 2011. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
171
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора
Предшколске установе ''Бамби'' у Бору

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин
коришћења службених возила за потребе Скупштине
општине, Председника Општине, Општинског већа и
Општинске управе (у даљем тексту: органи општине).
Члан 2.
Службена возила, у смислу овог Правилника, јесу
путнички аутомобили и друга моторна возила на којима
право коришћења имају органи општине.
Члан 3.
Органи општине су дужни да службена возила
користе наменски, рационално и економично.

Именује се Раде Николић за члана Управног одбора
Предшколске установе ''Бамби'' у Бору.
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022284/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 10/08).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова. Орган управљања
установе има 9 чланова, од којих су трећина представници
локалне самоуправе, а по трећину чланова предлажу
запослени и савет родитеља установе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице
локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу
овлашћеног предлагача.
Предшколска установа ''Бамби'' у Бору, је актом бр.
1261 од 13.09.2011. године, доставила предлог Савета
родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање новог
члана Управног одбора, Раде Николић уместо Радмиле
Милојевић, која је разрешена дужности због престанка
основа по коме је именована у орган управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр. 1233/11 од 15.09.2011. године, утврђено је да
именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у члану
54. став 10. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог кандидата за члана Управног одбора, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-174/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.
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КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
Послови и задаци за које се користи службено
возило
Члан 4.
Службено возило се користи за извршавање
службених задатака и послова из делокруга органа општине
и других послова у складу са овим правилником.
Службена возила по правилу се користе за вршење
послова:
- који се благовремено и ефикасније могу извршити
коришћењем службених возила, неодложне инспекцијске
контроле, елементарне непогоде, експедиције материјала за
седнице органа општине и њихових радних тела и сл.;
- у области информисања и протокола (као и за
потребе страних делегација и гостију општине Бор и
њихових пратилаца);
- превоза новчаних и других вредности, материјала
потребног за рад, поштанских пошиљки и др;
- службена путовања и
- других сличних послова када природа и услови
рада то захтевају.
Члан 5.
Изузетно, службено возило може се користити за
потребе јавних служби чији је оснивач Општина или
Република и других друштвених организација и удружења
грађана, као и за потребе одређених категорија грађана и у
одређеним случајевима (превоз тешко болесног лица,
уручење значајних друштвених признања, изложба радова,
такмичење и сл.).
Члан 6.
Службено возило се користи за обављање
службених задатака и послова у земљи.
Изузетно, службено возило се може користити за
службено путовање у иностранство.
Члан 7.
Право на сталну употребу возила са возачем има
Председник општине Бор.
Лицe из става 1. овог члана може одлучити да се
возило за које има право на сталну употребу користи и за
службене потребе других лица у складу са овим
правилником.
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Члан 8.
Право на употребу службених возила имају
изабрана и постављена лица и запослени у Општинској
управи у складу са овим правилником.
Члан 9.
Председник или лице које он овласти одобрава
употребу службеног возила:
- изабраним и постављеним лицима;
- за потребе утврђене чланом 5. овог правилника и
- за службена путовања у иностранство.
Начелник општинске управе одобрава коришћење
службеног возила запосленом у Општинској управи.
Члан 10.
Захтев за коришћењем службеног возила
представници органа општине и запослених, установе, јавна
предузећа и друге организације и удружења грађана подносе
лицу које је у складу са овим правилником надлежно да
одобри коришћење службеног возила, по правилу дан раније.
На основу поднетих захтева из става 1. овог члана
се сачињава дневни распоред превоза. Због настанка хитних
и непредвиђених околности, дневни распоред се може
мењати, о чему се одмах обавештава наручилац превоза.
Приспели захтеви за превоз извршавају се по
приоритету корисника и послова, а ако се свим захтевима за
вршење превоза не може удовољити због недостатка возила,
возача и др. о томе се одмах обавештава лице које је превоз
наручило.
Лице које је у складу са овим правилником
надлежно да одобри коришћење службеног возила,
обавештава Одељење за управу, опште, имовинско-правне и
стамбене послове Општинске управе о распореду возила и
возача на прописаном обрасцу.
Образац дневног распореда коришћења службеног
возила и возача из става 3. овог члана, одштампан је уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Начин коришћења службеног возила
Члан 11.
Службена возила се по правилу користе у току
радног времена.
Ван радног времена, службено возило може се
користити само изузетно и то по одобрењу лица које је
одобрило употребу службеног возила у складу са овим
правилником.
У одобрењу за употребу службеног возила наводе
се поред осталог и разлози за употребу службеног возила
после истека радног времена.
Члан 12.
Возилом по правилу управља професионални возач
Општинске управе.
Сваки возач одговара за задужено службено возило.
Изузетно, ако су сви професионални возачи
ангажовани или ако потребе обављања службеног посла то
налажу возилом могу управљати и други запослени, са
возачком дозволом за управљање моторним возилом
одговарајуће категорије.
Члан 13.
На основу примљених обавештења о одобреном
коришћењу службених возила овлашћено лице Општинске
управе-Одељења за управу, опште, имовинско–правне и
стамбене послове утврђује приоритет и сачињава дневни
распоред коришћења возила.
Због настанка хитних и непредвиђених околности,
дневни распоред превоза може се мењати по налогу
Председника или лица које он овласти, односно начелника
Општинске управе, о чему се одмах обавештавају наручиоци
превоза.
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На основу утврђеног распореда овлашћено лице
Општинске управе из става 1. издаје возачу путни налог за
возило.
Члан 14.
Ниједан службени превоз не може се обавити без
путног налога за возило.
О сваком извршеном превозу попуњава се путни
налог за возило.
Садржина, издавање, вођење и предаја путних
налога, као и евиденција о издатим путним налозима врши се
у складу са законом и подзаконским актом којим се уређује
садржина, издавање и вођење путних налога и евиденција о
издатим путним налозима.
Налог за превоз корисника у целини попуњава возач
службеног возила, у путном налогу за возило обавезно се
попуњавају све рубрике, а оверу тачности података унетих у
налог врши непосредни корисник.
У случају непопуњавања налога, одмах се
обавештава наручилац превоза и начелник Општинске
управе ради предузимања потребних мера против возача
возила.
Члан 15.
Возач односно друго лице које је управљало
службеним возилом у обавези је да по окончању превоза
возило врати на место одређено за паркирање службеног
возила или да поступи по налогу овлашћеног радника у
смислу наставка обављања другог службеног посла.
Изузетно, ако потреба посла захтева и ако добије
сагласност овлашћеног лица Општинске управе, возач
односно друго лице није у обавези да службено возило врати
на место одређено за паркирање службених возила.
Члан 16.
По завршеном превозу кључеви од возила и
попуњени путни налог за возило предају се овлашћеном
лицу Општинске управе, осим у случају из става 2.
претходног члана.
НАЧИН НАБАВКЕ И ПРАВДАЊА ТЕЧНИХ
ГОРИВА
Члан 17.
Течна горива за возила Општине обезбеђују се
путем дебатне картице за гориво коју издаје овлашћено лице
Одељења за управу, опште, имовинско–правне и стамбене
послове. На основу издатог путног налога возач возила
купује картицом гориво и дужан је да набављену количину
горива на бензинској пумпи правда путем рачуна након
сваког обављеног путовања.
Правдање утрошка бонова за гориво, односно
натаченог горива врши се код референта благајнички
послови-Одељење за финансије.
УПРАВЉАЊЕ СЛУЖБЕНИМ ВОЗИЛИМА
Члан 18.
Службена возила органа општине поверавају се на
управљање Општинској управи Бор.
Управљање службеним возилом у смислу става 1.
овог члана, јесте њихово одржавање, обнављање и
унапређивање, старање о њиховом коришћењу, као и
извршавање законских и других обавеза у вези службених
возила.
Члан 19.
Општинска управа је дужна да:
- се стара о техничкој исправности и уредности
возила;
- возила опреми потребним резервним деловима,
алатом и другом опремом у складу са законом;
- утврђује и реализује дневни распоред превоза и о
истом благовремено обавести корисника;
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- води уредне евиденције о утрошку горива, уља и
сл., пређеној километражи и оствареним ефективним
часовима рада сваког возача;
- најмање једном годишње извештава Председника
о стању возног парка, укупном броју пређених километара,
утрошку горива по возилу;
- сачињава предлоге за припрему плана набавке
службених возила као и да врши друге послове од значаја за
коришћење службених возила.
Евиденција о службеним возилима
Члан 20.
Евиденцију о коришћењу службених возила води
овлашћено лице Општинске управе.
Евиденција из претходног става садржи:
- регистрацију возила;
- периодичне прегледе техничке исправности;
- поправке и замене делова;
- месечном утрошку горива и уља;
- податке о гумама и акумулаторима;
- податке о хаваријама;
- дневно и месечно пређеној километражи;
- корисницима службених возила и релацијама.
На основу евиденције из става 1. овог члана
овлашћено лице Одељења за управу, опште, имовинско–
правне и стамбене послове подноси начелнику Општинске
управе месечни извештај о коришћењу службених возила
који садржи податке о корисницима, пређеној километражи,
утрошку горива и уља, као и друге податке од значаја за
утврђивање наменског, рационалног и економичног
коришћења службених возила, најкасније до 10. у месецу за
претходни месец.
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75/1/2011-II од 10.08.2011.године, сачињеним у складу са
Одлуком о буџету општине Бор, за 2011.годину,
Председник Општине Бор, доноси
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ, са раздела 8, позиције 240,
економске класификације 4811 – дотације спортским и
омладинским организацијама за реализацију спортских
манифестација и масовни спорт Одлуке о буџету општине
Бор за 2011.годину, у складу са Коначним Предлогом за
расподелу средстава по расписаном конкурсу
за
суфинансирање пројеката /програма у области спорта у
општини Бор, за период јул-децембар 2011.године, бр.0675/1/2011-II од 10.08.2011.године, расподела средстава у
укупном износу од 6.795.655,81 динара,
следећим
спортским организацијама:
1.

2.

3.

4.
5.

Завршне одредбе
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 404-107/2011-IV
У Бору, 20. септембра 2011. године
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6.

7.

Клуб гимнастике ''Лидо'', бр. предмета: 401527/2011-II-01, за поље суфинансирања Спортска
рекреација, износ од 88.129,99 динара.
Планинарски Спортски икстрим клуб ''Rock &
Ice'', бр. предмета: 401-538/2011-II-01, за поље
суфинансирања Спортска рекреација, износ од
107.242,52 динара.
Планинарско друштво ''Дубашница'' – Злот, бр.
предмета:
401-548/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања Спортска рекреација, износ од
55.000,00 динара.
Аикидо клуб ''Бор'', бр. предмета: 401-545/2011-II01, за поље суфинансирања Спортска рекреација,
износ од 120.000,00 динара.
Кошаркашки клуб ''Зицер'', бр. предмета: 401543/2011-II-01, за поље суфинансирања Спортска
рекреација, износ од 62.315,00 динара.
Триатлон клуб ''Бор'', бр. предмета: 401-560/2011II-01,
за
поље суфинансирања Спортска
рекреација, износ од 111.489,74 динара.
Планинарско смучарско друштво ''Црни врх'',
бр. предмета: 401-568/2011-II-01, Спортска
рекреација, износ од 109.366,13 динара.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
8.

Клуб за спорт и рекреацију инвалида, бр.
предмета:
401-541/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања Спорт особа са посебним
потребама, износ од 73.052,33 динара.

9.

Кошаркашки клуб ''Бор - РТБ'', бр. предмета:
401-536/2011-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
437.954,88 динара.
Омладински фудбалски клуб ''Бор'', бр.
предмета:
401-557/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски
спорт
(колективни), износ од 400.840,06 динара.
Фудбалски клуб ''Рудар'', бр. предмета: 401529/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
305.531,27 динара.
Одбојкашки клуб ''Бор'' бр. предмета: 401558/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
380.055,76 динара.
Женски кошаркашки клуб ''Бор'' бр. предмета:
401-532/2011-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
368.921,31 динара.
Куглашки клуб ''Бакар'' бр. предмета: 401533/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
289.198,68 динара.

Председник,
Небојша Виденовић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Број: 401-607/2011-II
15.08.2011. године
Б О Р
На основу чл.44. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/2007), чл.65. Статута
општине Бор („Сл.лист општине Бор“, бр.7/2008), чл.6. ст.5.
Одлуке о суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта у општини Бор („Сл.лист општине Бор“,
бр.6/2011), чл.24. ст.1. и чл.25. Правилника о условима,
критеријумима, начину и поступку суфинансирања у области
спорта у општини Бор („Сл.лист општине Бор“, бр.7/2011), а
у
складу
са
Записником
бр.06-73/2011-II
од
04.08.2011.године о разматрању захтева по Јавном конкурсу
за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у
општини Бор за период јул-децембар 2011.године
објављеном 19.07.2011.године, Записником бр.06-75/2011-II
од 09.08.2011.године о разматрању приговора на предлог
расподеле средстава за суфинансирање програма у области
спорта из буџета општине Бор за период јул-децембар
2011.године и Коначног предлога за расподелу средстава за
суфинансирање програма у области спорта из буџета
општине Бор за период јул-децембар 2011.године бр.06-

10.

11.

12.

13.

14.
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15. Стонотениски клуб ''Бор'' бр. предмета: 401551/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
173.036,46 динара.
16. Клуб америчког фудбала ''Golden Bears'' бр.
предмета:
401-554/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски
спорт
(колективни), износ од 145.714,91 динара.
17. Кошаркашки клуб ''Баскет Бор'' бр. предмета:
401-540/2011-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
138.664,19 динара.
18. Мушки рукометни клуб ''Бор 2'' бр. предмета:
401-567/2011-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
146.666,93 динара.
19. Клуб малог фудбала ''Бор'' бр. предмета: 401522/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
139.014,75 динара.
20. Шаховски клуб ''Бакар'' бр. предмета: 401539/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски спорт (колективни), износ од
98.840,76 динара.
21. Боди билдинг клуб ''Партизан'' бр. предмета:
401-553/2011-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт (појединачни), износ од
356.302,27 динара.
22. Стрељачки клуб ''Бор-030'' бр. предмета: 401542/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски спорт (појединачни), износ од
341.456,35 динара.
23. Кик бокс клуб ''Бор'' бр. предмета: 401-523/2011II-01, за поље суфинансирања Такмичарски спорт
(појединачни), износ од 246.775,26 динара.
24. Атлетски клуб ''Бор'' бр. предмета: 401-550/2011II-01, за поље суфинансирања Такмичарски спорт
(појединачни), износ од 182.143,64 динара и за
поље суфинансирања Спортске манифестације од
посебног интереса за општину, за манифестацију
''Црновршки маратон'', износ од 76.337,75
динара. Укупан одобрен износ по оба основа износи
258.481,39 динара.
25. Стрељачка дружина ''Металац-ФОД'' бр.
предмета:
401-547/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски
спорт
(појединачни), износ од 164.516,84 динара.
26. Омладински џудо клуб ''Бор'' бр. предмета: 401530/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски спорт (појединачни), износ од
150.415,39 динара.
27. Џудо клуб ''Бор'' бр. предмета: 401-549/2011-II-01,
за поље суфинансирања Такмичарски спорт
(појединачни), износ од 149.855,34 динара.
28. Карате клуб ''Тигар'' бр. предмета: 401-562/2011II-01, за поље суфинансирања Такмичарски спорт
(појединачни), износ од 136.313,95 динара.
29. Тениски клуб Бор бр. предмета: 401-561/2011-II01, за поље суфинансирања Такмичарски спорт
(појединачни), износ од 105.760,82 динара.
30. Омладински фудбалски клуб ''OFK Слатина''
бр. предмета: 401-534/2011-II-01, за поље
суфинансирања Спорт у насељеним местима,
износ од 203.603,91 динара.
31. Омладински фудбалски клуб ''Злот'' – Злот бр.
предмета:
401-544/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања Спорт у насељеним местима,
износ од 173.440,37 динара.
32. Фудбалски клуб ''Неметали'' - Д.Б.Река бр.
предмета:
401-531/2011-II-01,
за
поље
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суфинансирања Спорт у насељеним местима,
износ од 71.638,41 динара.
33. Oмладински фудбалски клуб ''Брестовац 1946'' –
Брестовац бр. предмета: 401-555/2011-II-01, за
поље суфинансирања Спорт у насељеним
местима, износ од 69.753,19 динара.
34. Фудбалски клуб ''Кривељ'' – Кривељ бр.
предмета:
401-546/2011-II-01,
за
поље
суфинансирања Спорт у насељеним местима,
износ од 65.982,75 динара.
35. Општински фудбалски савез Бор, бр. предмета:
401-535/2011-II-01, за поље суфинансирања
Спортски савези и струковни савези, износ од
190.400,00 динара.
36. Општински савез за физичко васпитање и
рекреацију ''Партизан'' Бор бр. предмета: 401569/2011-II-01, за поље суфинансирања Спортски
савези и струковни савези, за програме
''Рекреативна општинска лига у шаху'' и
''Рекреативна спортска такмичења села'', износ
од 71.000,00 динара.
37. Општински савез за физичко васпитање и
рекреацију ''Партизан'' Бор бр. предмета: 401537/2011-II-01, за поље суфинансирања Спортске
манифестације од посебног интереса за општину,
за манифестацију ''Турнир у малом фудбалуБорско спортско лето 2011'', износ од 134.315,79
динара и манифестацију ''Новогодишњи турнир у
малом фудбалу'', износ од 57.978,04 динара.
Укупан одобрен износ по оба основа износи
192.293,83 динара.
38. Боди билдинг клуб ''Партизан'', бр. предмета:
401-552/2011-II-01
за
поље
суфинансирања
Спортске манифестације од посебног интереса за
општину, за манифестацију ''Меморијал Новице
Пауљичића'', износ од 96.630,06 динара.

II
Спортске организације и други субјекти
чији су рачуни у блокади се не финансирају.
III
Неће се финансирати, нити закључити
уговори са клубовима који нису правдали средства добијена
из буџета општине Бор из претходног конкурсног периода
јануар-јун 2011.године.
Клубови из претходног става су у обавези да у
буџет општине Бор, врате износе примљених, а
неоправданих или неутрошених средстава.
IV
Корисници средстава су у обавези да у
року од 8 (осам) дана од дана пријема решења, закључе
уговор о суфинансирању пројеката/програма у области
спорта са Председником општине Бор.
Правна поука: Решење Председника Општине је
коначно. Против овог решења може се покренути управни
спор, пред Управним судом у Београду.
Решење доставити: Корисницима средстава,
Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији за
спорт Општине Бор, архиви.
Решење објавити: у „Службеном листу општине
Бор“ и на сајту Општине Бор.
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.

27. септембар 2011
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174
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и
101/2010) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010,
4/2011 и 6/2011), у поступку извршења буџета донео је

175
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и
101/2010) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010,
4/2011 и 6/2011), у поступку извршења буџета донео је

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених
Одлуком о буџету
општине Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор»
бр. 21/2010, 4/2011 и 6/2011), у разделу 1-«Скупштина
општине Бор, Председник општине и Општинско веће » ,
са економске класификације 499120 и позиције број 19 “Текућа резерва” , одобравају се средства у износу од
324.000,00, Народној библиотеци Бор , по захтеву за
трансфер средстава број 52/01/2011 од 13.07.2011.године, за
куповину књига „Други Српски устанак“(12 комада),
обзиром да такви трошкови нису планирани Одлуком о
буџету општине Бор за 2011.годину.
За износ средстава од 324.000,00 динара смањује
се план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо
затечених “5.419.840,00 ” динара износи “5.095.840,00 ”
динара, а повећава се план позиције број 90 за економскоу
класификацију 515 -“Остала основна средства”, у оквиру
раздела 3-«Општинска управа Бор», главе 3.1.-«Установе у
делатности културе» и уместо планираних «1.350.000,00»
динара износи “1.674.000,00” динара.
За износ
из става 2 повећава се планирана
апропријација Народној библиотеци Бор из Прилога уз
Раздео 3 , главу 3.1. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину – подглаве 3.1.1.- Народна библиотека Бор“ на
позицији број 90 и економској класификацији 515-“Остала
основна средства” и уместо зпланираних «1.200.000,00»
динара износи «1.524.000,00» динара.

I
Из средстава утврђених
Одлуком о буџету
општине Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор»
бр. 21/2010, 4/2011 и 6/2011), у разделу 1-«Скупштина
општине Бор, Председник општине и Општинско веће » ,
са економске класификације 499120 и позиције број 19 “Текућа резерва” , одобравају се средства у износу од
150.000,00, Народној библиотеци Бор , по захтеву за
трансфер средстава број 55/01/2011 од 19.07.2011.године, за
куповину књига „Историја борског спорта“(75 примерака),
обзиром да такви трошкови нису планирани Одлуком о
буџету општине Бор за 2011.годину.
За износ средстава од 150.000,00 динара смањује
се план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо
затечених “ 5.095.840,00 ” динара износи “4.945.840,00 ”
динара, а повећава се план позиције број 90 за економскоу
класификацију 515 -“Остала основна средства”, у оквиру
раздела 3-«Општинска управа Бор», главе 3.1.-«Установе у
делатности културе» и уместо затечених «1.674.000,00»
динара износи “1.824.000,00” динара.
За износ
из става 2 повећава се планирана
апропријација Народној библиотеци Бор из Прилога уз
Раздео 3 , главу 3.1. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину – подглаве 3.1.1.- Народна библиотека Бор“ на
позицији број 90 и економској класификацији 515-“Остала
основна средства” и уместо затечених «1.524.000,00» динара
износи «1.674.000,00» динара.

На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда где
је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину.

На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда где
је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину.

II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Народној библиотеци Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Управи за
трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Бор „.
ОПШ ТИНА БОР

II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.

Број: 401- 497 / 2011-II
У Бору, 13.јул 2011. године

III
Решење доставити: Народној библиотеци Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Управи за
трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Бор „.
О ПШ Т И Н А Б О Р
Број: 401- 509/ 2011-II
У Бору, 19.јул 2011. године

Председник Општине Бор,
Небојша Виденовић, с.р.

Председник Општине Бор,
Небојша Виденовић, с.р.

27. септембар 2011
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176
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и
101/2010) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010,
4/2011 и 6/2011), у поступку извршења буџета донео је

177
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и
101/2010) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010,
4/2011 и 6/2011), у поступку извршења буџета донео је

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених
Одлуком о буџету
општине Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор»
бр. 21/2010, 4/2011 и 6/2011), у разделу 1-«Скупштина
општине Бор, Председник општине и Општинско веће » ,
са економске класификације 499120 и позиције број 19 “Текућа резерва” , одобравају се средства у износу од
38.000,00, Месној заједници „Oштрељ“ Оштрељ по захтеву
за трансфер средстава број 21.-01. од 03.06.2011.године, за
аутобуски превоз МЗ“Оштрељ“ на Међународни Сабор
фолклора „Ђурђевдан 2010“ у село Антимово-Видин,
обзиром да такви трошкови нису планирани Одлуком о
буџету општине Бор за 2011.годину.
За износ средстава од 38.000,00 динара смањује се
план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо затечених
“4.945.840,00”
динара износи “4.907.840,00” динара, а
повећава се план позиције број 135 за економскоу
класификацију 423-“Опште услуге по уговору”, у оквиру
раздела 3-«Општинска управа Бор», главе 3.4.-«Месне
заједнице-све» и уместо планираних «461.100,00» динара
износи “499.100,00 ” динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација МЗ «Оштрељ» Оштрељ из Прилога уз Раздео
3 , главе 3.4., подглаве 3.4.19. - Одлуке о буџету општине Бор
за 2010.годину – на позицији број 135 и економској
класификацији 423 -“ Опште услуге по уговору ” и уместо
планираних «20.000,00» динара износи «58.000,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда где
је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину и
прилогу уз одлуку.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.

I
Из средстава утврђених
Одлуком о буџету
општине Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор»
бр. 21/2010, 4/2011 и 6/2011), у разделу 1-«Скупштина
општине Бор, Председник општине и Општинско веће » ,
са економске класификације 499120 и позиције број 19 “Текућа резерва” , одобравају се средства у износу од
120.000,00, Савезу
Удружења
бораца и потомака
народноослободилачких ратова Србије општине БорОпштинском одбору , за oбележавање Дана устанка народа
Србије 07.јула 2011.године, обзиром да такви трошкови
нису планирани Одлуком о буџету општине Бор за
2011.годину.
За износ средстава од 120.000,00 динара смањује се
план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо затечених
“4.907.840,00”
динара износи “4.787.840,00” динара, а
повећава се план позиције број 244 за економскоу
класификацију 481-“Дотације
осталим
непрофитним
институцијама,невладиним
и
др.организацијама
по
захтевима”, у оквиру раздела 11-«Невладине и друштвене
организације и удружења», и уместо планираних
«9.700.000,00» динара износи “9.820.000,00” динара.
За износ
из става 2 повећава се планирана
апропријација из Прилога уз Раздео 11 , Одлуке о буџету
општине Бор за 2011.годину на позицији број 244-7 и
економској класификацији 481- “Остала удружења,
друштвене и друге организације - од значаја за општину –
без конкурса” и уместо планираних
«5.623.835,00»
динара износи «5.743.835,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда где
је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину и
прилогу уз одлуку.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.

III
Решење доставити: МЗ «Оштрељ» Оштрељ,
Одељењу за финансије Општинске управе, Управи за трезор
и архиви .
IV
Ово решење објавити
у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА БОР
Број: 401- 578/ 2011-II
У Бору, 04.август 2011. године
Председник Општине Бор,
Небојша Виденовић, с.р.

III
Решење
доставити:Одељењу
за
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.

финансије

IV
Ово решење објавити у
„Службеном листу
општине Бор „.
О ПШ Т И Н А Б О Р
Број: 401- 616/ 2011-II
У Бору, 22.август 2011. године
Председник Општине Бор,
Небојша Виденовић, с,р.
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Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и
101/2010) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010,
4/2011 и 6/2011), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених
Одлуком о буџету
општине Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор»
бр. 21/2010, 4/2011 и 6/2011), у разделу 1-«Скупштина
општине Бор, Председник општине и Општинско веће » ,
са економске класификације 499120 и позиције број 19“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
3.010.000,00 динара,за адаптацију пословног простора за
потребе дневног боравка за децу са посебним потребама , на
основу Одлуке број 361-19/2011-II од 30.08.2011.године,
обзиром да такви трошкови нису планирани Одлуком о
буџету општине Бор за 2011.годину.
За износ средстава од 3.010.000,00 динара смањује
се план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо
затечених “4.787.840,00”
динара износи “1.777.840,00”
динара, а повећава се план позиције број 26 за економскоу
класификацију 511-“Издаци за нефинансијску имовину и
пројектно планирање ”, у оквиру раздела 1-«Скупштина
општине Бор, председник општине и Општинско веће »,
функције 490-„Економски послови некласификовани на
другом месту“ и уместо планираних «5.021.500,00» динара
износи “8.031.500,00 ” динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда где
је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину .
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Одељењу за
општинске управе, Управи за трезор и архиви.

финансије

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
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На основу члана 19. Одлуке о организацији
Општинске управе општине Бор („Службени лист опшштине
Бор“, број 13/08, 14/08 и 09/09), Начелник Општинске управе
Бор, доноси
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА (МРЕЖНИХ
КАРТИЦА) И ФИКСИХ ТЕЛЕФОНА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овим Правилником о условима и начину
коришћења мобилних телефона (мрежних картица) и
фиксних телефона (у даљем тексту Правилник), утврђују се
услови и начин њиховог коришћења за службене потребе
запослених у Општинској управи општине Бор, који су
дужни да се старају о рационалном, наменском и
економичном коришћењу и да исте користе само у службене
сврхе.
Члан 2.
Право на доделу коришћења мобилног телефона мрежне картице за службене потребе у Општинској управи
општине Бор имају начелници Одељења, шефови Одсека,
руководилац
унутрашње
организационе
јединице,
инспектори и други запослени по одобрењу начелника
Општинске управе.
Члан 3.
Трошкови коришћења мобилног телефона- мрежне
картице који се плаћају на терет буџета општине Бор,
утврђују се у месечном износу без ПДВ актом начелника
Општинске управе општине Бор.
Члан 4.
Сваки корисник мобилног телефона у случају
прекорачења износа наведеног у члану 3. овог Правилника
дужан је да надокнади разлику. У случају губитка мобилног
телефона - картице корисници мобилних телефона такође
сами надокнађују настале трошкове, у складу са одлуком
одговорног лица.
Члан 5.
По престанку коришћења мобилног телефона,
корисник је дужан да мобилни телефон - картицу врати у
одређеном року, у противном Општинска управа ће ово
право остварити на законом предвиђен начин.
Члан 6.
Висина трошкова фиксних телефона биће одређена
актом начелника Општинске управе општине Бор, тако да ће
свако прекорачење истих бити надокнађено од стране
корисника који је одговоран за његово коришћење.

Бор „.

ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 632/ 2011-II
У Бору, 30.август 2011. године
Председник Општине Бор,
Небојша Виденовић, с,р.

Члан 7.
Све надокнаде од стране корисника одговорних за
коришћење телефона (мобилних и фиксних), предвиђене
члановима 4., 5. и 6. овог Правилника, биће остварене
административном забраном.
Образац изјава саставни је део овог Правилника.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
У Бору, 26.08.2011.године;

Број:345-4/2011-III/01

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.

27. септембар 2011
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ИЗЈАВА
Ја
____________________________________________________
_____________
Корисник службеног мобилног телефона број
______________________________ сагласан-а сам да ми се
од примања обустави _______________________________,
износ прекорачења дозвољених месечних трошкова
коришћења службеног мобилног телефона-мрежне картице.
У Бору, __________ 202011. г.
Потпис корисника
мобилног телефона
_____________________
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању буџетског
фонда за популациону политику
( „Служберни лист
општине Бор“ број 4/11), Начелник Општинске управе Бор,
уз сагласност Општинског већа општине Бор, доноси
ПРАВИЛНИК
о критеријумима за коришћење средстава Фонда за
популациону политику
I Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником прописују се ближи услови,
критеријуми, начин и поступак финансирања права из
области популационе политике и то:право на новчану помоћ
за новорођенчад рођену 01. јануара, право на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу, право на поклон за ђаке
прваке и друга права од битног значаја за рађање и
популациону политику.
II Новчана помоћ за новорођенчад
Члан 2.
Деца рођена на дан 01. јануара, у болници у Бору,
стичу право на Новогодишњи пакет, без обзира где мајка
детета има пребивалиште.
Члан 3.
Пакет за новорођенче обезбеђује се и уручује у виду
новчане помоћи или опреме до висине износа нето зараде по
запосленом у
Републици Србији, према последњем
објављеном податку Републучког завода за статистику.
Члан 4.
Средства за намене из члана 3. овог Правилника,
обезбеђују се у буџету општине Бор.
III Вантелесна оплодња
Члан 5.
Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње у
износу од 150.000,00 динара остварују парови који због
стерилитета или привремене неплодности немају децу, а
обухваћени су поступком вантелесне оплодње.
Члан 6.
Висина средства за финансирање програма
вантелесне оплодње из овог Правилника утврђује се сваке
године Одлуком о буџету општине на предлог Комисије за
вантелесну оплодњу.
1. Критеријуми за остваривање права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу
Члан 7.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
може да оствари:
-брачни пар са територије општине Бор под условом да има
пребивалиште на територији општине Бор, пет година пре
дана подношења захтева,
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-да супружници остварују право на здравствену заштиту
преко Републичког завода за здравствено осигурање ( РЗЗО),
-да су држављани Републике Србије,
-да поступак вантелесне оплодње спроводе у државној
здравственој установи,
-да је жена претходно без успеха имала два покушаја
вантелесне оплодње на терет РЗЗО,
-да у моменту подношења захтева о испуњености услова за
укључивање у процес вантелесне оплодње жена није
навршила 45. година живота.
Члан 8.
Право из члана 5. овог Правилника парови могу
остварити подношењем захтева Општинској управи БорОдељењу за привреду и друштвене делатности-Комисији за
вантелесну оплодњу у року од 60 дана од испостављене
фактуре од надлежне здравствене установе.
Уз захтев из става 1. овог члана се подноси и
следећа документација:
- извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена са два
сведока да супружници живе заједно,
- уверење о држављанству супружника,
- фактурa изабране Здравствене установе о извршеним
услугама у поступку вантелесне оплодње,
- лекарски налази и документација, а по мишљењу
Комисије у сваком појединачном случају,
- копије личних карата или уверење о пребивалишту
супружника,
- фотокопије оверених здравствених књижица подносиоца
захтева,
- потврду да су у периоду пре подношења захтева обављена
два покушаја вантелесне оплодње на терет РЗЗО .
2. Поступак за остваривање права на накнаду трошкова
за вантелесну оплодњу
Члан 9.
Поступак доделе средстава за финансирање
вантелесне оплодње спроводи Комисија за вантелесну
оплодњу.
Комисију из става 1. овог члана формира начелник
Општинске управе Бор.
Комисија има 3 члана и исту чине лица која
поседују одговарајућу стручну спрему из области медицине
и здравствене заштите као и представници локалне
самоуправе.
Члан 10.
Након разматрања поднетих захтева Комисија
сачињава записник о утврђивању испуњености услова за
добијање накнаде трошкова за вантелесну оплодњу и
предлог решења о остваривању права на накнаду трошкова
за вантелесну оплодњу.
Записник о утврђивању испуњености услова за
добијање накнаде трошкова за вантелесну оплодњу нарочито
садржи: личне податке супружника –подносиоца захтева,
оцену комплетности поднете документације и оцену да ли
пар испуњава услове или не за доделу накнаде трошкова за
вантелесну оплодњу.
Средства из члана 5. овог Правилника преносе се
подносиоцу захтева, према могућностима буџета општине
Бор, по редоследу поднетих захтева, с тим да приоритет има
жена која у текућој години навршава 45.година живота.
IV Пoклони за ђаке прваке
Члан 11.
Деца која полазе у први разред основне школе на
територији општине Бор, имају право на почетку школске
године на поклон за ђаке прваке.
Члан 12.
Поклони за ђаке прваке у виду књига или школске
опреме обезбеђују се у висини расположивих средстава у
буџету општине Бор и према броју првака.
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Члан 13.
Стручне и административно-техничке послове за
спровођење овог Правилника, као и за рад Комисије обавља
Одељење за привреду и друштвене делатности и Одељење за
финансије Општинске управе Бор.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине Бор".
У Бору, 30.08.2011.године;

Број:401-631/2011-III/01

Начелник Општинске управе,
Љубинка Јелић, с.р.
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Р. Србије“, број: 129/2007),
члана 80. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', број: 07/08) и члана 23. и 47. Одлуке о организацији
Општинске управе општине Бор („Службени лист општине
Бор“, број 13/08,14/08 и 60/09), начелник Општинске управе
Бор, уз сагласност Општинског већа општине Бор, донела је
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Бор
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Бор („Службени лист општине Бор“, број 1/2011 и 6/2011), у
члану 28. код дела описа радног места под бројем 3/8. Послови
месне канцеларије
за насељено место: Брестовац, Бучје,
Горњане, Д.Б. Река, Злот, Кривељ, Лука, Метовница, Оштрељ,
Слатина, Танда, Шарбановац, после алинеје 4 додаје се
алинеја 5 која гласи:“- израђује план јавних набавки за месну
заједницу, помаже председнику савета месне заједнице у
спровођењу јавних набавки месне заједнице и подноси
прописане извештаје о спроведеним набавкама у складу са
законом“; у члану 28. код дела описа радног места под бројем
4. Шеф Одсека за јавне набавке, опште послове и за радне
односе, у алинеји 3. после речи:“ Општинско веће;“ тачка и
зарез бришу се, а додају речи: „и пружа стручну помоћ у
изради планова јавних набавки месних заједница“; у члану 28.
код дела описа радног места под бројем 4/1. Послови јавних
набавки (службеник за јавне набавке), у алинеји 3. после
речи:“ Општинсо веће;“ тачка и зарез бришу се, а додају речи
„и учествује у изради планова јавних набавки месних
заједница“; у члану 31. код дела описа радног места под
бројем 3- Шеф Одсека за месну самоуправу, у алинеји 4, после
речи:“ Одсеку;“ тачка и зарез се замењују зарезом и додају
речи:“учествује у изради плана јавниих набавки и помаже
председнику савета месне заједнице у спровођењу јавних
набавки месне заједнице“; у члану 31. код дела описа радног
места под бројем 3/1. Административни послови за облике
месне самоуправе, после алинеје 2 додаје се нова алинеја 3
која гласи:“- израђује план јавних набавки за месну заједницу,
помаже председнику савета месне заједнице у спровођењу
јавних набавки месне заједнице и подноси прописане
извештаје о спроведеним набавкама у складу са законом“; у
истом члану и код истог радног места у делу прописаних
потребних услова за обављање послова после речи:“ смера,“
брише се зарез и додају речи:“или завршена гимназија“.
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Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
У Бору, 08.09. 2011. године

Број: 110-25/2011-III

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Љубинка Јелић, дипл. прав., с.р.

27. септембар 2011
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