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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука 
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 9. октобра 2015. године, донела 
је 

О Д Л У К У  
О ДОНОШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА БОРА 
 

Члан 1. 
Доноси се Генерални урбанитички план Бора (у 

даљем тексту: ГУП), који је израдио Институт за 
архитектутру и урбанизам Србије из Београда, а који је 
саставни део ове одлуке. 

Члан 2. 
Подручје обухваћено ГУП-ом  заузима површину 

од 1.337,90 ha.  
ГУП-ом  је обухваћено постојеће градско 

подручје, површине за перспективно ширење града у зони 
"Бор 2" према насељу Брестовац (у просторној целини VI), 
стамбене зоне поред "Новог центра" као и површине за 
ширење привредно-пословне зоне поред пута Селиште–
Бор–Зајечар (ДП IБ-37) и на потесу поред пута Бор–Заграђе 
(ДП IIА-166) у просторној целини V.  

Планским подручјем није обухваћена 
металуршко-индустријска зона Рударско-топионичарског 
басена Бор групе. 

Граница планског подручја, као и границе 
просторних целина углавном су усклађене са границама 
статистичких кругова.  

Опис граница планског подручја по спољним 
границама статистичких кругова  дат је по бројевима 
статистичких кругова: 

(1) КО БОР 1: 7020775, 7020872, 7020402, 
7020899-део, 7020961, 7020996, 7021003, 7021011,7021119 
и 7021054;  

(2) КО БРЕСТОВАЦ: 7021143, 7021127-део, 
7021135-део и 7121160-део;  

(3) КО БОР 1: 7107242-део, 7020945, 7020937, 
7020929, 7020864 и  

(4) КО Бор 2: 7021046-део. 
 

Члан 3. 
ГУП-ом се утврђују: 
(а) основне концепције привредног и социјалног 

развоја, коришћења, организације и заштите градског 
простора за плански хоризонт до 2025. године; и 

(б) приоритети за прву етапу реализације ГУП-а 
(до 2018. године) односно, за операционализацију 
дугорочних планских концепција и решења. 

Основни циљ израде и доношења ГУП-а је 
обезбеђење дугорочне концепције просторног развоја 
градског подручја Бора којим се постиже: 

− усклађивање економских, социјалних, 
технолошких, еколошких и просторних аспеката развоја 
Бора; 

− рационализација изградње и уређења градског 
подручја; 

− плански основ за реконструкцију и санацију делова 
града са старим грађевинским фондом; 

− просторни развој града на економски и еколошки 
повољним теренима; 

− усклађивање стратешких и оперативних, дугорочних 
и краткорочних, националних и локалних потреба и интереса 
развоја; 

− обезбеђење прихватљивих стандарда квалитета 
животне средине на градском подручју и непосредном окружењу; 

− обезбеђење просторних услова за безбедно 
функционисање инфраструктурних комуналних и других 
насељских система и др. 

Члан 4. 
Планска документација ГУП-а садржи три књиге: 
Књига I: Генерални урбанистички план Бора (планска 

решења и пропозиције); 
Књига II: Извештај о Стратешкој процени утицаја 

Генералног урбанистичког плана Бора на животну средину; и 
Књига III: Документациона основа Генералног 

урбанистичког плана Бора: 
Свеска 1: Концепт Генералног урбанистичког плана 

Бора, 
Свеска 2: Студијска основа Генералног урбанистичког 

плана Бора и 
Свеска 3: Документи везани за припрему, разматрање и 

доношење Генералног урбанистичког плана Бора. 
 

Графичке приказе ГУП-а чине: 
а) планске (рефералне) карте у размери 1: 10 000 и то: 
- Карта 1: Постојећа намена простора, 
- Карта 2: Планирана намена простора, 
- Карта 3: Становање, 
- Карта 4: Саобраћајни систем Бора, 
- Карта 5: Водоводни систем Бора, 
- Карта 6: Систем за одвод и пречишћавање отпадних 

вода, 
- Карта 7: Енергетска и телекомуникациона мрежа, 
- Карта 8: Градско зеленило, туризам, спорт и 

рекреација, 
- Карта 9: Животна средина и споменици културе, 
- Карта 10: Спровођење (имплементација) Генералног 

урбанистичког плана; и 
б) други графички прикази у одговарајућим размерама. 

 
ГУП је урађен у аналогном и дигиталном облику у GIS 

окружењу (ArcGIS 9.x). 
Члан 5. 

Сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја 
ГУП-а на животну средину дало је Одељење за привреду и 
друштвене делатности – Канцеларија за заштиту животне 
средине, број 501-206/2014-III-02 од 22.10.2014. године. 

 
Члан 6. 

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
дао је сагласност на Нацрт Генералног урбанистичког плана Бора  
број 350-01-00425/2014-11 од 20.04.2015. године, чији је саставни 
део Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта 
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Генералног урбанистичког плана Бора број 350-01-
00425/2014-11 од 20.04.2015. године. 
 

Члан 7. 
ГУП је урађен у шест примерака у аналогном и 

шест примерака у дигиталном облику. 
Три примерка донетог, потписаног и овереног 

ГУП-а у аналогном облику и  три примерка ГУП-а у 
дигиталном облику чува се у општинском органу управе, 
односно у органу Општинске управе Бор надлежном за 
спровођење ГУП-а. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
ГУП-а у аналогном и један примерак у дигиталном облику 
чува се у ЈП „Дирекција за изградњу Бора'' у Бору. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
ГУП-а у аналогном облику и један примерак у дигиталном 
облику чува се у архиви Скупштине општине Бор. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
ГУП-а у аналогном облику и један примерак у дигиталном 
облику чува се у министарству надлежном за послове 
просторног и урбанистичког планирања. 

 
Члан 8. 

ГУП евидентираће се у Централном регистру 
планских докумената, који води орган надлежан за послове 
државног премера и катастра. 

 
Члан 9. 

До доношења ПГР-а у поступцима обједињене 
процедуре примењиваће се важећи урбанистички планови у 
складу са Одлуком о примени урбанистичких планова 
донетих до ступања на снагу Закона о планирању и 
изградњи („Службени лист општина“, број14/03) у 
деловима који нису у супротности са ГУП-ом Бора, и то:  

1) Регулациони план МЗ "Север", („Службени 
лист општина", бр. 13/99, 4/01 и 14/03);  

2) Регулациони план МЗ "Стари центар", 
(„Службени лист општина", бр. 9/97 и 14/03);  

3) Регулациони план МЗ "Старо и Ново Селиште" 
(„Службени лист општина", бр. 3/94, 17/95, 4/01 и 14/03);  

4) Регулациони план "Секција 8", („Службени 
лист општина", бр. 24/02 и 14/03);  

5) Регулациони план МЗ "II km" у захвату улице 
Николе Пашића, Аутобуске станице, железничке пруге и 
далековода, („Службени лист општина", бр. 10/89, 26/93 
4/01 и 14/03);  

6) Регулациони план IV МЗ фаза, („Службени 
лист општина, бр. 10/74, 4/01 и 14/03);  

7) Регулациони план "Секција 3" – Парк шума, 
("Сл. лист општина", бр. 19/94, 4/01 и 14/03);  

8) Регулациони план "Секција 7", („Службени 
лист општина", бр. 22/94, 4/01 и 14/03);  

9) Регулациони план "Секција 10", („Службени 
лист општина", бр. 3/95, 4/01 и 14/03);  

10) Регулациони план индивидуалног стамбеног 
насеља "Слога", („Службени лист општина", бр. 23/91, 4/01 
и 14/03);  

11) Регулациони план индивидуалног стамбеног 
насеља "Металург", („Службени лист општина", бр. 33/93, 
4/01 и 14/03);  

12) Генерални план са елементима регулационог 
плана коридора цевовода од изворишта "Мрљеш" до 
резервоара "Топовске шупе" – борска деоница („Службени 
лист општина", бр. 4/96 и 14/03);  

13) Регулациони план Зоне сервиса на путу Бор – 
Слатина („Службени лист општина", бр. 1/84, 4/01 и 14/03); 
и  

14) Регулациони план индустријског комплекса на VII 
km, („Службени лист општина", бр. 17/2//83, 4/01 и 14/03).  

У Плану детаљне регулације "Нови градски центар" у 
Бору, („Службени лист општина", бр. 15/04) – примењује се део 
намењен вишепородичном становању до границе утврђене 
Генералним планом за допунски градски центар и јавне службе 
(здравствена установа, основна школам, дечија установа). 

Након доношења ГУП-а у целини остају у примени 
следећи планови детаљне регулације: 

1) План детаљне регулације коридора далековода 2х110 
kV између ТС „Бор 2“ и ТС „Бор 1“, на територији општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, број 2/14) 

2) План детаљне регулације регулације коридора 
далековода 110 kV између ТС „Бор 2“ и ТС „Зајечар 2“, деоница 
на територији општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 
11/15) 

Члан 10. 
Текстуални део ГУП-а објављује се у ''Службеном листу 

општине Бор“. 
ГУП се у целости објављује у електронском облику и 

доступан је јавности и путем интернета. 
Члан 11.  

Даном ступања на снагу ГУП-а ставља се ван снаге 
Генерални урбанистички план Бора (''Службени лист општина“, 
број 6/82 и 14/03).  

Члан 12. 
О спровођењу ове одлуке стараће се  орган надлежан за 

послове просторног планирања и урбанизма Општинске управе 
Бор. 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
                                                                            
Број: 350-167/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

                                       ПРЕДСЕДНИК, 
     Душан Марковић, с.р. 

351 
На основу чланa 46. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), 
Скупштина oпштине Бор, на седници одржаној дана 9. октобра 
2015. године, дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана генералне регулације 
градског насеља Бор (у даљем тексту: ПГР). 
 

Члан 2. 
План се доноси као развојни план који представља 

основ за издавање информације о локацији и локацијских услова, 
односно дуги урбанистички акти у складу са законом , осим за 
подручја за која се израђују планови детаљне регулације. 

ПГР ће се заснивати на расположивој студијско-
планско-техничкој и другој документацији која је од значаја за 
израду Плана. 

ПГР биће усклађен са Просторним планом Општине 
Бор и Генералним урбанистичким планом Бора. 

Плански основ за израду ПГР-а представљају планска 
решења и пропозиције Просторног плана општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 2/14 и 3/14) и Генералног 
урбанистичког плана Бора. 
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Границе Плана 
 

Члан 3. 
Граница ПГР-а поклапа се са границом 

Генералног урбанистичког плана Бора и обухвата делове 
катастарских општина Бор 1, Бор 2 и Брестовац, укупне 
површине од око 1.337,90 ha у границама следећих 
статистичких кругова: 

(1) КО БОР 1: 7020775, 7020872, 7020402, 
7020899-део, 7020961, 7020996, 7021003, 7021011, 7021119 
и 7021054;  

(2) КО БРЕСТОВАЦ: 7021143, 7021127-део, 
7021135-део и 7121160-део;  

(3) КО БОР 1: 7107242-део, 7020945, 7020937, 
7020929, 7020864 и  

(4) КО Бор 2: 7021046-део. 
Коначне границе ПГР-а биће утврђене у нацрту 

ПГР-а. 
 
Услови и смернице планских докумената вишег реда и 

развојних стратегија и списак подлога 
 

Члан 4.  
Просторним планом Општине Бор (''Службени 

лист општине Бор“, број 2/2014 и 3/2014) прописана је 
израда плана генералне регулације за целокупно подручје 
за које се израђује генерални урбанистички план. 
 

Генералним урбанистичким планом Бора 
прописано је да у складу са обавезама утврђеним у Закону 
о планирању и изградњи Скупштина општине Бор ће 
донети План генералне регулације за цело градско подручје 
Бора с тим што ће се плански документ радити и 
елаборирати по просторним целинама, односно, посебно за:  

 
- просторне целине I, II и III;  

 - просторне целине IV и VI;  
 -  просторну целину V; и  
 -  просторну целину VII.  
 

Члан  5. 
ПГР биће заснован на планским решењима и 

пропозицијама Генералног урбанистичког плана у складу 
са одредбама Закона, подзаконских аката, техничким и 
другим нормативима.  

На основу планских решења и пропозиција ПГР-а 
утврђених са елементима плана детаљне регулације могу се 
издавати локацијски услови и информације о локацији.  

За делове Планског подручја за које ће бити 
предвиђена измена и допуна постојећих или израда нових 
планова детаљне регулације, ПГР утврђује само општа 
правила уређења и правила грађења која садрже 
програмске и просторне смернице за даљу разраду.  

За јужни део просторне целине VI (простор који је 
резервисан за постплански период) предвиђа се коришћење 
простора према садашњој намени (пољопривреда, 
одржавање објеката у постојећим стамбеним групацијама) 
и забрана изградње нових објеката до доношења 
одговарајућег планског документа (плана детаљне 
регулације и урбанистичког пројекта). 

 
Члан  6. 

Општинска управа Бор располаже следећом 
геодетском документацијом која се може користити за 
израду ПГР-а:  

1) ортофото подлоге резолуције 10 cm, за 
постојеће градско подручје у tif и ecw формату;  

2) ортофото подлоге резолуције до 40 cm за 
просторне целине V-део, VI и VII;  

3) дигитални катастар непокретности за обухват 
Генералног урбанистичког плана у размери 1 : 1000 или 1 : 2 500; 
и  

4) топографско-катастарски планови за део просторне 
целине VI (Р - 1: 1 000) и део просторне целине VII (Р - 1: 2 500); 
и  

5) топографски план за постојеће градско подручје 
(површине око 550,00 ha) у размери 1: 1000.  
 

Принципи планирња, коришћења, уређења и заштите 
планског подручја 

 
Члан 7. 

Основни принципи просторног развоја Бора су: 
промоција oдрживости развоја свих економских (посебно 
рударских) и других активности у простору; рационално 
коришћење и очување територијалног капитала, локалног и 
регионалног идентитета, заштита јавног интереса и јавних 
добара; превенција, санација, смањење и ограничење загађивања 
животне средине; инклузивност – антиципирање и партиципација 
широког круга актера и грађана у креирању и управљању 
променама у домену економије и социјалног развоја; економска 
оправданост, социјална прихватљивост и просторно-еколошка 
предострожност у избору програма и пројеката/локација; 
поступност у примени принципа одрживог развоја; корпоративна 
социјална и еколошка одговорност; подстицање територијалне 
кохезије ради смањења просторних неравномерности; енергетска 
ефикасност; унапређење локалног идентитета уз функцијску 
специјализацију; повећање локалне територијалне и економске 
конкурентности, атрактивности и приступачности подручја; 
регионална интегрисаност и функционално повезивање са 
суседством и ширим окружењем; заштита и презентација 
природне и културне баштине; транспарентност у доношењу 
планских и инвестиционих одлука. 
 
Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите  

планског подручја 
 

Члан 8. 
Основни циљ израде ПГР-а је формирање планског 

основа за рационалну организацију, изградњу, уређивање и 
коришћење простора у обухвату ПГР-а. 

Утврђују се и следећи општи циљеви просторног 
развоја Бора:  
 - усмеравање просторног ширења града према југу и 
југозападу на терене који су у еколошком погледу повољнији за 
становање и друге намене;  
 - ограничење даље изградње у наслеђеном градском 
ткиву, што се првенствено односи на постојеће делове града 
закључно са "трећим километром";  
 - примена полицентричног концепта у размештању 
централних градских функција и јавних садржаја;  
 - ревитализација/обнова постојећих (запуштених) 
објеката, комплекса и блокова у централној зони Бoра;  
 - развој линеарног концепта размештаја услуга и 
пословања;  
 - развој привредних активности (индустрије и 
пословања) на потезу према Метовници (Николичеву) и према 
Слатини;  
 - реконструкција саобраћајног система на правцима 
просторног ширења града; и  
 - реконструкција и изградња осталих инфраструктурних 
и комуналних система у неопходном обиму.  

 
Члан 9. 

Основна полазишта будућег просторног развоја Бора су:  
 - рационално коришћење простора према реалним 
потребама града;  
 - решавање проблема контроле агресивних отпадних 
материја из погона РТБ Бор групе за прераду руде бакра;  
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 - обезбеђење локација за становање, јавне службе 
и развој привредних активности;  
 - рекултивација деградираног простора;  
 - санација наслеђеног стамбеног фонда; и  
 - реконструкција инфраструктурних и комуналних 
система.  
 
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења 
и заштите планског подручја са структуром основних 

намена простора и коришћења земљишта 
 

Члан 10. 
Дугорочна концепција просторног развоја 

градског подручја заснована је на наведеним полазиштима 
као и на дугорочним приоритетима будућег привредног, 
социјалног и демографског развоја, односно, приоритетима 
у уређењу и изградњи градског простора.  

Приоритети будућег развоја су:  
1) привредни развој и размештај индустрије, 

МСП и услуга: активирање и/или проширење привредно-
индустријских зона на градском подручју, уз истовремено 
комунално опремање, решавање имовинско-правних 
односа, уређење простора, ради раста конкурентности 
привреде као и конкурентности градског простора на 
основама принципа одрживости; санација извора загађених 
вода, ваздуха и земљишта првенствено у комплексу РТБ 
Бор групе; рекултивација или санација деградираног 
земљишта; и побољшање саобраћајне инфраструктуре и 
веза са регионалним окружењем (путеви, железнице, робни 
терминали);  

2) спорт, туризам и рекреација: изградња 
спортских дворана у школама где не постоје и уређење 
терена за спорт у стамбеним насељима и изградња 1-2 нова 
хотела; 

3) објекти са јавним функцијама: изградња нових 
основних школа и дечјих вртића у новим насељима (V и VI 
просторна целина); реконструкција старих школских 
објеката; и изградња објеката за социјално старање;  

4) саобраћај: изградња обилазнице државног пута 
ДП IБ-37 око Бора, изградња теретне саобраћајнице од 
новог пута Зајечера - Бор до индустријског комплекса РТБ 
Бор групе и аутобуске станице; изградња деонице пута од 
градске магистрале (код пекаре) до новизграђене деонице 
пута првог реда ДП IБ-37 према Зајечару (привредна зона) 
и до пута према Слатини; изградња градске саобраћајнице 
првог реда од постојећег насеља "Бор 2" до градске 
магистрале у зони Брестовца; активирање постојећег 
аеродрома; реконструкција аутобуске станице; и изградња 
јавних површина и објеката за паркирање и гаражирање;  

5) хидротехничка инфраструктура: развој 
водоводне мреже и њено проширење према новим 
теренима предвиђеним за становање ("Бор 2") и 
привредним зонама ("4. километар"); реконструкција 
градске канализације, изградња новог колектора и система 
за пречишћавање отпадних вода;  

6) енергетска мрежа: проширење 
електроенергетске и топловодне мреже на правцима 
планираног просторног ширења града;  

7) комунални објекти: проширење градског 
гробља и гробља у Брестовцу, решавање проблема 
одлагања комуналног отпада и проширење, уређење и 
опремање постојећих зелених пијаца; и  

8) животна средина: реализација Пројекта 
регионалног развоја Бора, Стратегије локалног одрживог 
развоја општине Бор, LEAP-a и других стратешких 
докумената у области животне средине; обезбеђење 
технолошке опреме ради контроле штетних утицаја на 
градску средину од великих загађивача; и ревитализација 
деградираног земљишта.  

У наслеђеним деловима градског подручја са 
старијим грађевинским фондом предвиђа се побољшање 
функционалних и грађевинских карактеристика станова и 

пословног простора путем реконструкције, санације или 
пренамене објеката. У тим деловима градског подручја предвиђа 
се смањење броја станова (имајући у виду могуће смањење броја 
становника и домаћинстава) уз побољшање квалитета становања. 

ПГР-ом, у складу са принципима, концепцијама, 
условима планирања коришћења, уређења и заштите простора 
одређеним плановима вишег реда и овом одлуком, детаљном 
разрадом створиће се одговарајући плански основ у смислу 
директног спровођења, даље израде техничке документације, као 
и прибављање одговарајућих дозвола у складу са Законом. 
 

Члан 11. 
Носилац израде ПГР-а дужан је да обезбеди 

прибављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и 
организација прописаних законом, као и да осигура сардњу и 
усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима 
планирања. 

Органи, организације и јавна предузећа који су 
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење 
простора и изграње објеката, у фази израде или измене планских 
докумената дужни су да на захтев надлежног органа општинске 
управе Бор, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без 
накнаде. 

Овлашћени органи из претходног става овог члана, 
уступиће, на захтев надлежног органа Општинске управе Бор, 
постојеће копије топографског и катастског плана, односно 
дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, 
односно ортофото снимке, у року од 30 дана без накнаде.     

 
Члан 12. 

Рок за израду нацрта ПГР-а је 10 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 13. 
Средства за израду ПГР-а обезбедиће се из буџета 

Општине Бор и других извора (су)финансирања.  
 

Члан 14. 
Носилац израде ПГР-а одредиће у складу са Законом о 

јавним набавкама и у складу са одредбама Закона о планирању и 
изградњи стучног обрађивача ПГР-а . 

 
Рани јавни увид 

Члан 15. 
Пре израде нацрта плана надлежни орган спровешће 

процедуру раног јавног увида у трајању од 15 дана. 
Излагање Плана на рани јавни увид оглашава се у 

дневном и локалном листу, на огласној табли Општине Бор и 
путем локалних радио и телевизијских станица. 

О извршеном раном јавном увиду и јавном увиду 
надлежни орган сачињава извештај у складу са Законом.  

 
Члан 16. 

Пре подношења предлога ПГР-а органу надлежном за 
његово доношење извршиће се стручна контрола и јавни увид у 
нацрт ПГР-а. 

Стручна контрола 
Члан 17. 

Стручну контролу нацрта ПГР-а извршиће Комисија за 
планове Општине Бор. 

Јавни увид 
Члан 18. 

Након стручне контроле извршиће се излагање нацрта 
ПГР-а на јавни увид. 

Јавни увид нацрта ПГР-а одржава се у просторијама 
Општине Бор, на начин прописан Законом и подзаконским 
актима, а у складу са обавештењем датим у огласу о одржавању 
јавног увида.  

Члан 19. 
Излагање нацрта ПГР-а на јавни увид оглашава се у 

дневном и локалном листу, огласној табли Општине Бор и путем 
локалних радио и телевизијских станица. 
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О излагању нацрта ПГР-а на јавни увид стараће се 
општински орган надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања.  

Излагање нацрта ПГР-а на јавни увид траје 30 
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава 
јавног информисања. 

О извршеном јавном увиду надлежни орган 
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим 
примедбама и одлукама по свакој примедби.  

Извештај из става 4. овог члана доставља се 
стручном обрађивачу планског документа, који је дужан да 
у року који је одређен Законом поступи по одлукама из 
извештаја о извршеном јавном увиду. 

Уколико након излагања нацрта ПГР-а на јавни 
увид надлежни орган утврди да да усвојене примедбе 
суштински мењају плански документ, доноси одлуку којом 
се стручном обрађивачу налаже да изради нови нацрт 
Плана као и одлуку о излагању новог нацрта ПГР-а на 
јавни увид. 

Члан 20. 
За потребе израде ПГР-а приступа се изради 

Стратешке процене утицаја на животну  средину, о чему је 
прибављено мишљење општинског органа надлежног за 
послове заштите животне средине, број 501-114/2015-III/05 
од  03.07.2015. године. 

Члан 21. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о изради Плана генералне регулације насеља 
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 3/10).  

 
Члан 22. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 

Број: 350-168/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                                                                          
                                   ПРЕДСЕДНИК,  

   Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), 
Скупштина oпштине Бор, на седници одржаној дана 9. 
октобра 2015. године, дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Стратешке процене утицаја 

Плана генералне регулације градског насеља Бор на 
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 
 

Члан 2. 
Разлози за израду Стратешке процене дефинисани 

су на основу територијалног обухвата и одредби из 
стратешких процена утицаја планова вишег реда , на 
следећи начин:  

- значај Плана генералне регулације градског 
подручја Бора (у даљем тексту: ПГР) на заштиту животне 
средине и одрживи развој произилази из потребе да се 
заштити животна средина, побољша квалитет живота и 
обезбеди одрживи развој на подручју ПГР-а и околине;  

- потребе да се у планирању просторног развоја 
подручја ПГР-а сагледају питања заштите животне средине 
и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин; 

- чињенице да ПГР представља оквир за припрему и 
реализацију планова детаљне регулације, развојних пројеката, 
програма и инвестиционих одлука, 

- обавеза успостављена Извештајем о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана општине Бор на животну 
средину, 

- обавеза успостављена Извештајем о стратешкој 
процени утицаја Генералног урбанистичког плана Бора на 
животну средину. 

Члан 3. 
Стратешка процена ради се за подручје градског насеља 

Бор које обухвата следеће статистичке кругове:  
(1) КО БОР 1: 7020775, 7020872, 7020402, 7020899-део, 

7020961, 7020996, 7021003, 7021011, 
7021119 и 7021054;  

(2) КО БРЕСТОВАЦ: 7021143, 7021127-део, 7021135-
део и 7121160-део;  

(3) КО БОР 1: 7107242-део, 7020945, 7020937, 7020929, 
7020864 и  

(4) КО Бор 2: 7021046-део. 
 

Површина обухваћена Стартешком проценом износи 
оквирно око 1.337,90 ha. 

Члан 4. 
Израда Стратешке процене је заснована на планској и 

студијско - аналитичкој документацији из области просторног 
планирања, заштите животне средине и другој релевантној 
документацији. 

Члан 5. 
Стратешком проценом биће разматрана питања заштите 

ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и природних 
добара и прекограничних утицаја на животну средину, као и 
друга питања за која се у току израде утврди да захтевају 
одговарајућу обраду.  

Члан 6. 
Извештај о стратешкој процени, као документ којим се 

приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до 
којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме ПГР-а, 
садржи: 

- Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет 
и циљеви ПГР-а, однос ПГР-а према релевантним планским и 
другим документима; 

- Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе; 

- Процену могућих утицаја на животну средину: приказ 
стања животне средине на подручју ПГР-а; варијанте развоја 
планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и 
варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са 
аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних 
решења на животну средину, опис мера за спречавање и 
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на 
животну средину, поређење варијантних решења и приказ 
разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских 
решења на животну средину, опис мера за спречавање и 
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на 
животну средину; начин на који су при процени узети у обзир 
елементи животне средине и карактеристике утицаја; 

- Смернице за израду стратешких процена на нижим 
хијерархијским нивоима; 

- Програм праћења стања животне средине у току 
спровођења ПГР-а; 

- Приказ коришћене методологије; 
- Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 

за избор ПГР-а са аспекта разматраних варијантних решења и 
приказ начина на који су питања животне средине укључена у 
ПГР; 

- Учешће заинтересованих страна у поступку израде и 
разматрања Извештаја о стратешкој процени; 

- Извод из Стратешке процене (закључак - нетехнички 
резиме). 
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Члан 7. 
Носилац израде Стратешке процене је орган 

управе oпштине Бор надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања. 

Стручни обрађивач Стратешке процене одредиће 
се у складу са прописима којима се уређују јавне набавке. 

 
Члан 8. 

Министарства, посебне организације, јавна 
предузећа и установе надлежне за послове пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, саобраћаја, телекомуникација, 
енергетике, економије и регионалног развоја, туризма, 
заштите животне средине и просторног планирања, 
заштите споменика културе, заштите природе, као и други 
заинтересовани органи и организације, доставиће у року од 
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке све 
расположиве податке, услове и документацију од значаја за 
израду Стратешке процене из делокруга свог рада носиоцу 
израде Стратешке процене.  

Члан 9. 
Рок за израду Стратешке процене је 10 месеци од 

дана ступања на снагу Одлуке о изради ПГР-а. 
Стручни тим за израду Стратешке процене биће 

састављен од стручњака одговарајућег профила. 
Стратешка процена вршиће се у складу са 

европским и међународним принципима теорије и добре 
праксе у изради стратешке процене утицаја на животну 
средину за исту врсту планских докумената. 
 

Члан 10. 
Средства за израду Стратешке процене обезбеђују 

се у бџету oпштине Бор. 
Члан 11. 

Учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у 
Нацрт ПГР-а, у трајању од 30 дана, у просторијама 
општине Бор. 

Члан 12. 
Одлука о изради Стратешке процене је саставни 

део Одлуке о изради ПГР-а. 
 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу oпштине Бор".  
 

Број: 501-239/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                                                                         
   ПРЕДСЕДНИК,  
                             Душан Марковић, с.р. 
 353 

На основу члана 27. Закона о јавној својини 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13 и  105/14) и члана 
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07 и  83/14 –др.закон), члана 14 Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у својини општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'' бр. 27/14)   и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр 6/15 – пречишћени 
тест), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
9. октобра 2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У   

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА 

 
   Члан 1. 

У Одлуци о давању у закуп пословног простора и 
гаража (''Службени лист општине Бор'' бр. 3/15 и 13/15 ) 
члан 6. мења се и гласи: 

''Члан 6. 
 На територији општине, ради утврђивања почетне цене 
закупа, а имајући у виду погодности које пружају одређени 
делови насеља, утврђују се следеће зоне: 
 - ЕКСТРА зона – обухвата : пословни простор који се 
налази у реону одређеном следећим улицама: Мајданпечком 
улица до раскрснице са улицом Милана Васића Перице, Моше 
Пијаде (без бројева 21, 23, 25, 27 ,29 и 76), Зеленим булеваром до 
раскрснице са улицом Николе Пашића,  улицом Николе Пашића 
до Аутобуске станице као и улица Н.Пашића  и то бројеви 54 до 
64, улица Ђорђа Вајферта до раскрснице са Шистековом.  

 
- прва зона – обухвата пословни простор које се налази 

у реону одређеном следећим улицама:Трг Ослобођења, улица 
Милана Васића Перице до раскрнице са улицом Ђорђа Вајферта, 
Шистековом улицом до раскрснице са улицом Ђуре Ђаковића, 
улицом Ђуре Ђаковића до раскрснице са улицом Бошко Буха, 
улицом 3.октобар до раскрснице са Ул.К.П. Првог, улица Краља 
Петра до раскрснице са улицом 3.октобар и ул. Г. П. Илића, 
улицом Николе Пашића од Аутобуске станице до раскрснице са 
ул. Зеленим Булеваром, улица Моше Пијаде бр.21,23,25,27,29.и 
76, ул. Зелени Булевар од раскрснице са улицом Николе Пашића 
до расакрснице са ул. Наде Димић  и ул. Тимочке Дивизије . 

 - друга зона – обухвата пословни простор у насељу 
Нови градски центар изузев (непарни бројеви улице Цара Лазара 
у Занатском центру), простор између улица 3. октобар, Ђуре 
Ђаковића,  Димитрија Туцовића, Доктора Миловановића са 
насељем ГХИ, улица Николе Коперника изван простора 
обухваћеног Планом детаљне регулације Нови градски центар, 
источно од улице Николе Пашића до железничке пруге  и све до 
границе Регулационог плана стамбеног насеља Слога.  

- трећа зона – обухвата пословни простор који се налази 
у реону : улица 3. октобар од раскрснице са улицом Г.П.Илића, 
улицом 9. бригаде, Тимочке дивизије, Зелени Булевар и К.П. 
Првог (четврта и пета месна заједница) и ул. Црновршке бригаде, 
МЗ Напредак (стамбено насеље Бор 2), МЗ Бањско поље,  
обухват Регулационог плана стамбеног насеља Слога, МЗ Стари 
центар осим простора  који спада у прву зону, МЗ Север све до 
кућног броја 43 у улици Војске Југославије и улице Доситеја 
Обрадовића до кућног броја 10 обухватајући и овај кућни број, 
као и урбанизовани део викенд насеља на Борском језеру (прва и 
друга фаза), простор  који припада државном путу на деоници 
Бор – Николичево – Зајечар до фабрике соли, као и простор 
(непарни бројеви улице Цара Лазара) у НГЦ у Занатском центру, 
пословни простор који се налази  у МЗ Старо и Ново Селиште 
осим простора  који спада у другу зону и пословни простор у 
центрима села.  

- четврта зона – обухвата пословни простор који се 
налази у улици Наде Димић и то од раскрснице ове улице са 
улицом 28. март па све до раскрснице са путем за Оштрељ, 
обухватајући и индустријску зону која се простире између улице 
Наде Димић на западу и железничке пруге на истоку као и  
пословни простор у насељу Металург. 

-  пета зона – обухвата, простор  од броја 10 у улици 
Доситеја Обрадовића и од броја 43 у улици Војске Југославије 
све до насеља Брезоник, укључујући  и простор  обухваћен  
Регулационим планом МЗ Брезоник, као и простор  у КО Бор 2. 

-шеста зона–обухвата пословни простор обухваћен 
шематским приказима уређеним основама сеоских насеља, без 
центра села а који су обухваћени Просторним планом општине 
Бор''. 

Члан 2. 
 У члану 7 , став 2 ,  мења се и гласи: 

''Право учешћа на јавном надметању имају сва 
заинтересована физичка лица, предузетници и правна лица, који 
у року за подношење пријава уплате депозит а који је у висини  
почетног износа месечне закупнине за пословни простор који се 
даје у закуп''. Уплаћени депозит учесницима који су остварили 
право закупа на јавном надметању биће урачунат као део  за 
измиривање  будуће закупнине''. 
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 У ставу 3., после речи средстава, брише се тачка и 
додају се речи: ''у року од најмање 15 радних дана од дана 
подношења захтева за повраћај уплаћених средстава''. 
 

Члан 3. 
 У члану 11. ст.  5. и 6. мењају се и гласе: 

''Закуподавац ће висину закупа мењати у току 
трајања закупа и усклађивати са Одлуком скупштине 
општине Бор, без посебног уговарања са закупцем а 
закупац ће о томе бити обавештен  путем рачуна''. 

Све цене закупа које су излицитиране и веће су од 
цене предвиђене за ту зону ,неће се мењати све док се не 
изједначе са ценама прописаним Одлуком скупштине 
општине Бор''.  

После  става 6. додаје се став 7. који гласи:  
''Закупац пословног простора након истека 

уговора има право на продужење уговора о закупу по 
излицитираној цени а начин прописан чланом 14 ове 
одлуке''. 
   Члан 4 . 

Члан 15. мења се и гласи: 
 

''Члан 15 
 “Закупнину за пословни простор на коме право 

својине има општина Бор или је у поступку укњижења, 
утврђује се према зонама  и без ПДВ-а износи: 
 Екстра зона............476,00 дин/м2 
 Прва зона...............224,00 дин/м2 
 Друга зона..............195,00 дин/м2 
 Трећа зона..............155,00 дин/м2 
 Четврта зона ..........120,00 дин/м2 
 Пета зона..................90,00 дин/м2 
 Шеста зона................70,00 дин/м2 

Закупнина се плаћа месечно до 5. у месецу за 
претходни месец. 

По истеку периода за који су дате у закуп, 
пословне просторије се могу поново дати у закуп путем 
јавног надметања односно прикупљања понуда. 

Почетни износ закупнине за јавно надметање, 
односно за прикупљање понуда за закуп пословних 
просторија је новчани износ дефинисан ставом 1. овог 
члана. 

Почетни износ закупнине за јавно надметање, 
односно за прикупљање понуда за закуп пословних 
просторија, корисне површине веће од 200 м2 је новчани 
износ дефинисан ставом 1. овог члана, који је умањен за 
50%. 

Цена закупа за пословни простор који се издаје 
закупцима који имају делатност старих заната, обућарска, 
шнајдерска и часовничарска умањује се за 50% од цене за 
зону у којој се пословни простор налази. 
          Умањење по основу комфора може се вршити 
максимално до 30% и то: 

1. 30% - за пословни простор без исправне  
инсталације за електричну енергију и без плаћеног 
прикључка предузећу за дистрибуцију електричне енергије 
(које је трајно без струје и такав се издаје) 

2. 30% - за пословни простор без мокрог чвора и  
инсталације грејања 

3. 20% - за пословни простор без мокрог чвора или  
са заједничким мокрим чвором 

4. 10% - за пословни простор без инсталација  
грејања. 

За пословни простор који се налази у 
поткровљима умањује се закупнина за 50% закупцима – 
уметницима који имају академско звање. 
     На цене закупнине код пословног простора који је 
издат на одређено време по ценама које су ниже од цена из 
става 1  члана 15 ове Одлуке примењиваће се валоризације 
почетком календарске године а према расту потрошачких 
цена у претходној години на бази објављених званичних 
статистичких података. Након истека периода од пет 

година уколико закупац жели да настави коришћење пословног 
прсотора то може учинити по ценама које у том тренутку важе за 
ту зону или се пословни простор поново оглашава. 

За закупце који већ имају закључене уговоре о закупу 
пословног простора са Јавним предузећем за стамбене услуге 
„Бор“ за пословни простор који је у својини општине Бор или у 
поступку укњижења, обрачун закупнине вршити у складу са 
зонама и ценама које су овом Одлуком прописане. 

У случају неуспелог јавног надметања или прикупљања 
понуда, почетни износ закупнине умањује се при сваком 
следећем јавном надметању, односно прикупљању понуда за 
10%, с тим што најнижи износ закупнине не може бити мањи од 
60% од износа утврђеног ставом 1 овог члана. Након последњег 
оглашавања јавног надметања по умањеним ценама, оглашавање 
се поново врши али по пуној цени за зону у којој се пословни 
простор налази, са поновним умањењем почетне цене у сваком 
наредном кругу све до износа од 60%“. 
      

Члан 5. 
У члану 17., у ставу 1 брише се тачка и додају речи: ''од 

стране овлашћених лица ЈП за стамбене услуге ''Бор'' . 
Став 2. мења се и гласи:  
''За процену изведених радова које је закупац извео уз 

сагласност  власника, именује се Комисија решењем 
Председника општине. 

Став 3. брише се. 
                                     Члан 6. 
У члану 28. ,после става 4.  додаје се став 5. који гласи: 
''Са закупцима пословног простора који имају закључен 

уговор о закупу са ЈП за стамбене услуге''Бор''  на неодређено 
време, закључиваће се Анекси уговора о закупу којим ће бити 
промењен рок трајања тако да исти не може бити дужи од 5 
година, рачун на који се врши уплата закупнине и регулисање 
накнаде за одржавање заједничких делова зграде''. 

 
Члан 7. 

Овлашћује се Комисија за прописе да утврди пречишћен 
текст Одлуке о давању у закуп пословног простора и гаража. 

 
Члан 8 . 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Бор". 

 
Број: 361-27/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
       ПРЕДСЕДНИК, 

    Душан Марковић, с.р. 
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 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр.129/07 и 83/14 –др.закон),члана 4.,5. 
и 65. став1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр.119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.закон), 
члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ бр.88/11) и члана 43. Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр.6/15 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 9. октобра 
2015. године, донела је 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „3. ОКТОБАР“ БОР 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о промени оснивачког акта Јавно комуналног 
предузећа „3.октобар“ Бор („Службени лист општине Бор“, 
бр.12/13), у члану 15. после става 2. додаје се став  3. који  гласи: 
 
 „Надзорни одбор Предузећа може да образује огранак, 
као организациони део Предузећа, за обављање делатности под 
шифром 75.00 – Ветеринарска делатност, послови ветеринарске 
амбуланте за кућне љубимце, у складу са законом.“ 
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Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“ 
 

Број: 023-57/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                     

    
 ПРЕДСЕДНИК, 

                                                   Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 73. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној 9. октобра 2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о месним заједницама (''Службени лист 
општина'', бр. 11/09 – пречишћен текст), у члану 22. став 6. 
мења се и гласи:  

''Председник Савета представља месну заједницу, 
заступа је и наредбодавац је за извршење финансијског 
плана месне заједнице.'' 

Члан 2. 
 У члану 28. после става 5. додају ст. 6. и 7. који 
гласе: 
 ''Одлука о расписивању избора објављује се у 
''Службеном листу општине Бор.'' 
  Грађани се обавештавају о месту, времену и 
датуму избора преко огласних табли, средстава јавних 
информисања и на други погодан начин.'' 

 
Члан 3. 

У члану 30. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. 
који гласе: 
 ''Ако је бирач потписао предлог за више 
предложених канидата, као важећи, сматраће се потпис на 
прихваћеном предлогу који је раније поднет. 

Листа кандидата за чланове Савета утврђује се по 
азбучном реду презимена предложених канидата.'' 
 Досадашњи став 3. постаје став 5. 
 

Члан  4. 
У члану 38. после става 2. додаје се став 3. који 

гласи: 
 ''Грађани и представници средстава јавног 
информисања могу присуствовати седницама Савета, с тим 
да не ремете његов рад.'' 

 
Члан 5. 

 Члан 55. мења се и гласи: 
 

''Члан 55. 
 Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

1. средстава утврђених одлуком о буџету  
општине; 

2. средстава које грађани обезбеђују  
самодоприносом; 

3. донација, поклона и других средстава у  
складу са законом; 

4. прихода које месна заједница оствари својом  
активношћу. 

Месна заједница користи средства из става 1. овог 
члана у складу са Финансијским планом на који сагласност 
даје Општинска управа општине Бор.'' 

 
Члан 6. 

 Месна заједница је дужна да у року од 60 дана, од дана 
ступања на снагу ове одлуке, усклади свој Сатут и друга општа 
акта са овом одлуком. 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 015-9/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
      ПРЕДСЕДНИК,    

                                        Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07  и 83/14-др. закон), члана 8. 
Статута Националне асоцијације канцеларија за младе и члана 43. 
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.6/15-
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 9. октобра 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ БОР  „НАЦИОНАЛНОЈ 

АСОЦИЈАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
МЛАДЕ“, ОСНОВАНОЈ ОД СТРАНЕ 56 ЛОКАЛНИХ 

САМОУПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
  

Члан 1. 
Општина Бор  приступа „Националној асоцијацији 

локалних канцеларија за младе“, основаној од стране 56 локалних 
самоуправа у Републици Србији и прихвата све одредбе Статута 
Националне асоцијације локалних канцеларија за младе, који је 
усвојен на Оснивачкој скупштини, одржаној 07.03.2014.године.  
 

Члан 2. 
Ради реализације ове одлуке овлашћује се Срећко 

Здравковић, (ЈМБГ 1908991751012)  координатор у Канцеларији 
за младе, да представља, са пуним правом гласа, општину Бор на 
редовним и ванредним скупштинама удружења, и да представља 
општину Бор у другим органима удружења. Овом одлуком 
представник стиче право на кандидатуру у председништво 
Асоцијације. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор'' 
 

Број: 02-6/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

       
        ПРЕДСЕДНИК,               
                                                            Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
6/15-пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 9. октобра 2015. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БОР ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 

2014. ГОДИНЕ 
 
I 

Усваја се Извештај о извршењу буџета општине 
Бор за период јануар-децембар 2014. године. 

 
II 

 Овај закључак објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
 

Број: 401-861/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

         
                                ПРЕДСЕДНИК, 

                              Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 60.  Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр.119/12, 116/13 - аутентично 
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
9. октобра 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на одлуке надзорних одбора 
јавних предузећа за обезбеђење средстава за плаћање 

угља и за јемства за испуњење обавеза Јавног 
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 

 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, бр. 16/1-2015 
од 8.10.2015. године и на одлуке надзорних одбора јавних 
предузећа за давање јемства за испуњење обавеза Јавног 
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор и то: Одлуку о 
јемству Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' Бор, бр. 3075/2 од 8.10.2015. године, Одлуку о 
давању јемства Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа ''3. октобар'' Бор, бр. 900 од 8.10.2015. године и 
Одлуку Надзорног одбора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор 
бр. 4977 од 8.10.2015. године. 

 
II 

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

 
Број: 023-84/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године                            

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                             ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 49.  Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр.119/12, 116/13 - аутентично 
тумачење и 44/14 - др. закон), члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен текст) и 
члана 1. Одлуке о уплати дела нето добити јавних предузећа и 
привредног друштва у буџет општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 9/15), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 9. октобра 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног 
комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 2014.годину 

 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног 
комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 2014. годину  коју је 
донео Надзорни одбор  Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ 
Бор на седници одржаној 25.06.2015. године под бројем: 619.  
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
Број: 023-40/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године                               

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
         ПРЕДСЕДНИК,     

                                                          Душан Марковић, с.р.                                
360 
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12,аутетично тумачење и 
44/2014-др.закон) и члана 43. Статута општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 9. октобра 2015. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм о изменама Програма 

пословања  Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 
2015. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама Програма  
пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 
2015. годину, који је донео Надзорни  одбор Јавног комуналног 
предузећа „3. октобар“ Бор, на седници одржаној 01.09.2015. 
године, под бројем 823. 

 
II 

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

 
Број: 023-61/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
      ПРЕДСЕДНИК, 

    Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично 
тумачење и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем 
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 
и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 9. октобра 2015. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку мандата вршиоца дужности директора  
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 

 
I 

 Дарку Милићевићу, дипломираном инжењеру 
рударства, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, 
дана 16.10.2015. године због истека мандата. 

 
II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е                                                                             

Скупштина општине Бор је Решењем број: 023-
27/2015-I од 16.4.2015. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 9/15) именовала Дарка Милићевића, 
дипломираног инжењера рударства, за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, на 
период који није дужи од шест месеци у складу са чланом 
42. Закона о јавним предузећима, почев од дана доношења 
решења о његовом именовању за вршиоца дужности 
директора. 

 Имајући у виду горе наведено, Дарку 
Милићевићу, дипломираном инжењеру рударства, истиче 
мандат од шест месеци на који је именован, дана 
16.10.2015. године. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно својим 
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и 
члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), предложило Скупштини 
општине Бор да донесе решење о престанку мандата 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Топлана'' Бор. 
 Сходно напред наведеном, Скупштина општине 
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 
  

Број: 023-79/2015-I                                             
У Бору, 9. октобра 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
                              ПРЕДСЕДНИК, 

                                                     Душан Марковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
362 
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење 
и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем управном 
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 9. октобра 
2015. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 

 
I 

Именује се Дарко Милићевић, дипломирани инжењер 
рударства, из Бора, за вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, на период до момента 
ступања на дужност директора Јавног комуналног предузећа 
''Топлана'' Бор, изабраног на основу Јавног конкурса, а најдуже 
шест месеци почев од 17.10.2015. године. 

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Досадашњем вршиоцу дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, Дарку Милићевићу, из 
Бора, истиче мандат вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, 16.10.2015. године. 
 Није расписан јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор и код таквог стања, а 
ради спречавања настанка материјалне штете, потребно је поново 
именовати вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Топлана'' Бор у складу са чланом 42. Закона о јавним 
предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је Дарка 
Милићевића, дипломираног инжењера рударства, из Бора, да се 
поново именује за вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине Бор 
одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје 
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште. 

 
Број: 023-80/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                     
  ПРЕДСЕДНИК, 

        Душан Марковић, с.р. 
 363 

На основу члана 35. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење 
и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем управном 
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 9. октобра 
2015. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку мандата вршиоца дужности директора  
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор 

 
I 



9. октобар 2015.                     „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                          БРОЈ 20                                                387 
 
 Зорану Марковићу, дипломираном инжењеру 
машинства, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, 
дана 16.10.2015. године због истека мандата. 

 
II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е                                                                             

Скупштина општине Бор је Решењем број: 023-
29/2015-I од 16.4.2015. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 9/15) именовала Зорана Марковића, дипломираног 
инжењера машинства, за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, на период 
који није дужи од шест месеци у складу са чланом 42. 
Закона о јавним предузећима, почев од дана доношења 
решења о његовом именовању за вршиоца дужности 
директора. 

 Имајући у виду горе наведено, Зорану 
Марковићу, дипломираном инжењеру машинства, истиче 
мандат од шест месеци на који је именован, дана 
16.10.2015. године. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно својим 
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и 
члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), предложило Скупштини 
општине Бор да донесе решење о престанку мандата 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' Бор. 
 Сходно напред наведеном, Скупштина општине 
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 
  

Број: 023-81/2015-I                                             
У Бору, 9. октобра 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
                          ПРЕДСЕДНИК, 

                      Душан Марковић, с.р. 
 

364 
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично 
тумачење и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем 
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 
и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 9. октобра 2015. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор 

 
I 

Именује се Зоран Марковић, дипломирани 
инжењер машинства, из Бора, за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, на 
период до момента ступања на дужност директора Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, изабраног на основу 
Јавног конкурса, а најдуже шест месеци почев од 
17.10.2015. године. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Досадашњем вршиоцу дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, Зорану Марковићу, из 
Бора, истиче мандат вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, 16.10.2015. године. 
 Није расписан јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор и код таквог стања, а 
ради спречавања настанка материјалне штете, потребно је поново 
именовати вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод'' Бор у складу са чланом 42. Закона о јавним 
предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је Зорана 
Марковића, дипломираног инжењера машинства, из Бора, да се 
поново именује за вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине Бор 
одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје 
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште. 

 
Број: 023-82/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                     
  ПРЕДСЕДНИК, 

                     Душан Марковић, с.р. 
 365 
 На основу члана 35. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење 
и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем управном 
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 9. октобра 
2015. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку мандата вршиоца дужности директора  
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор 

 
I 

 Душици Јањић, дипломираном инжењеру металургије, 
из Бора, престаје мандат вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа ''Боговина'' Бор, дана 16.10.2015. године због истека 
мандата. 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е                                                                            

Скупштина општине Бор је Решењем број: 022-40/2015-
I од 16.4.2015. године (''Службени лист општине Бор'', бр. 9/15) 
именовала Душицу Јањић, дипломираног инжењера металургије, 
за вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Боговина'' 
Бор, на период који није дужи од шест месеци у складу са чланом 
42. Закона о јавним предузећима, почев од дана доношења 
решења о њеном именовању за вршиоца дужности директора. 

 Имајући у виду горе наведено, Душици Јањић, 
дипломираном инжењеру металургије, истиче мандат од шест 
месеци на који је именована, дана 16.10.2015. године. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно својим 
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 67. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), предложило Скупштини општине Бор да 
донесе решење о престанку мандата вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Боговина'' Бор. 
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 Сходно напред наведеном, Скупштина општине 
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 
  

Број: 022-135/2015-I                                             
У Бору, 9. октобра 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
                      ПРЕДСЕДНИК, 

   Душан Марковић, с.р. 
 
366 
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично 
тумачење и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем 
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 
и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 9. октобра 2015. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор 

 
I 

Именује се Душица Јањић, дипломирани инжењер 
металургије, из Бора, за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор, на период до момента 
ступања на дужност директора Јавног предузећа ''Боговина'' 
Бор, изабраног на основу Јавног конкурса, а најдуже шест 
месеци почев од 17.10.2015. године. 

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Досадашњем вршиоцу дужности директора Јавног 
предузећа ''Боговина'' Бор, Душици Јањић, из Бора, истиче 
мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
''Боговина'' Бор, 16.10.2015. године. 
 Није расписан јавни конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа ''Боговина'' Бор и код таквог 
стања, а ради спречавања настанка материјалне штете, 
потребно је поново именовати вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Боговина'' Бор у складу са 
чланом 42. Закона о јавним предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је 
Душицу Јањић, дипломираног инжењера металургије, из 
Бора, да се поново именује за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине 
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 
Број: 022-136/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
               ПРЕДСЕДНИК, 

   Душан Марковић, с.р. 

 
 
367 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 
52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15), члана 192. 
Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', 
бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 9. октобра 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Школског одбора 

Машинско – електротехничке школе у Бору 
 
I 

 Разрешава се Горан Петровић, дужности члана 
Школског одбора Машинско – електротехничке школе у Бору, 
представник запослених. 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ''Службеном листу општине Бор''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
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:022-106/2014-
I од 18.07.2014.г. (''Службени лист општине Бор'', бр.23/14) 
именовала Горана Петровића, као представника запослених, за 
члана Школског одбора  Машинско – електротехничке школе у 
Бору. 

Машинско – електротехничка школа у Бору, је актом 
број:621/1 од 26.6.2015. године обавестила Скупштину општине 
Бор да је Горан Петровић именован за вршиоца дужности 
директора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору, и да му у школи 
мирује радни оснос. 

Запосленом мирују сва права и обавезе које има на раду 
и по основу рада и у том случају запослени не би требао да 
суделује у раду Школског одбора. 

 
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: 022-111/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
       

       ПРЕДСЕДНИК, 
    Душан Марковић, 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, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15),  
члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 
9. октобра 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 

Машинско – електротехничке школе у Бору 
 
I 

 Именује се Милан Тончев, за члана Школског 
одбора Машинско – електротехничке школе у Бору, 
представник запослених. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
III 

 Мандат именованом траје до истека мандата 
Школског одбора који је именован Решењем број:022-
106/2014-I од 18.07.2014.године (''Службени лист општине 
Бор'', бр.23/14) 

О б р а з л о ж е њ е 
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. 
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 12. је одређено да 
скупштина јединице локалне самоуправе одлучује  
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.  

Машинско – електротехничка школа у Бору, је 
актом број:621/1 од 26.6.2015.године доставила прелог 
Наставничког већа, као овлашћеног предлагача, за 
именовање новог члана Школског одбора, Милана 
Тончева, као представника запослених, уместо Горана 
Петровића, јер су наступили услови из члана 55. став 3. 
тачка 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања. 

Увидом у Уверење Полицијске управе Пирот, 
Стр.пов.број:235-1/2355 од 22.6.2015.године, утврђено је да 
именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у 
члану 54. став 11. тачка 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 
52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15). 

С обзиром да је овлашћени предлагач предложио 
новог кандидата за члана 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: 022-137/2015-I 
У Бору, 9. октобра 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

  ПРЕДСЕДНИК, 
   Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/14 и 
68/15-др.закон) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за 
2015.годину («Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 13/2015), 
председник општине Бор доноси 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету општине 
Бор  за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 
13/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1- 
Општинска управа Бор, Програм 15: Локална самоупрана, 
Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 130-Опште јавне 
услуге,  позиција  69 и  економска класификација  49912 - 
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од  134.940,00 
динара  Општинској управи Бор. 

 
2.Средства из става 1. Овог решења распоређују се у 

оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.1.- Општинска 
управа Бор, Програм 2: Комунална делатност, Програмска 
класификација 0601-0014- Остале комуналне услуге,  функција 
620-Развој заједнице, позиција  123-3 и  економска  
класификација  483- Новчане казне и пенали по решењу судова. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење за 

финансије  Општинске управе Бор. 
 
4.Решење доставити: Општинској управи Бор, Одељењу 

за финансије Општинске управе  и  архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу општине 

Бор „. 
О б р а з л о ж е њ е 

Управа за трезор дана 11.09.2015.године скинула је 
принудном наплатом  са рачуна буџета општине Бор 195.300,00 
динара  по извршнимм решењима( И 1090/15, И 1053/15  и  И 
1056/15 -накнаде услед уједа паса луталица) и то за трошкове 
извршења и трошкове парничног поступка. 

Обзиром да на планираној апропријацији Одлуком о 
буџету општине Бор за 2015.годину, за ову намену  нема 
довољно средстав  користиће се средства  текуће буџетске 
резерве у износу од  134.940,00 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401-733/2015-II 
У Бору, 14.09.2015. године 
 
                                               

     Председник општине Бор, 
                                     Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/14 и 
68/15-др.закон) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за 
2015.годину («Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 13/2015), 
председник општине Бор доноси 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету општине 
Бор  за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 
13/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1- 
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Општинска управа Бор, Програм 15: Локална самоупрана, 
Програмска класификација 0602-0001-Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 130-
Опште јавне услуге,  позиција  69 и  економска 
класификација  49912 - “Текућа резерва”, одобравају се 
средства у износу од  128.400,00 динара  Општинској 
управи Бор. 

 
2.Средства из става 1. Овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.1.- 
Општинска управа Бор, Програм 2: Комунална делатност, 
Програмска класификација 0601-0014- Остале комуналне 
услуге,  функција 620-Развој заједнице, позиција  123-3 и  
економска  класификација  483- Новчане казне и пенали по 
решењу судова. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 
4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О б р а з л о ж е њ е 

Управа за трезор дана 15.09., 17.09. и 
21.09.2015.године скинула је принудном наплатом  са 
рачуна буџета општине Бор 128.400,00 динара  по 
извршним решењима( И 1002/15, И 1108/15,   И 1169/15 и  
И 1168/15-део -накнаде услед уједа паса луталица) и то за 
трошкове извршења и трошкове парничног поступка. 

Обзиром да су средства  за ову намену, планирана 
Одлуком о буџету општине Бор за 2015.годину, потрошена 
у целости  користиће се средства  текуће буџетске резерве у 
износу од  128.400,00 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401-770/2015-II 
У Бору,  22.09.2015. године 
 
     Председник општине Бор, 

                            Живорад Петровић, с.р. 
 
371 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/14 и 68/15-др.закон) и члана 24. Одлуке 
о буџету општине Бор за 2015.годину («Сл.лист општинe 
Бор» бр.32/2014 и 13/2015), председник општине Бор 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.32/2014 и 13/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15: Локална 
самоупрана, Програмска класификација 0602-0001-
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130-Опште јавне услуге,  позиција  69 и  
економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  67.534,00 динара  
Општинској управи Бор. 

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.1.- 
Општинска управа Бор, Програм 2: Комунална делатност, 
Програмска класификација 0601-0014- Остале комуналне 
услуге,  функција 620-Развој заједнице, и то за: 

- позицију  123-2 и  економска  класификација  
444- Пратећи трошкови задуживања – 3.352,00 динара, 

- позицију  123-3 и  економска  класификација  483- 
Новчане казне и пенали по решењу судова – 64.182,00 динара. 

3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење за 
финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Општинској управи Бор, Одељењу 
за финансије Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
Управа за трезор дана  22.09.2015.године скинула је 

принудном наплатом  са рачуна буџета општине Бор  67.534,00 
динара  по извршном  решењу (И 1168/15-део -накнаде услед 
уједа паса луталица) и то за трошкове законске затезне камате, 
трошкове извршења и трошкове парничног поступка. 

Обзиром да су средства  за ове намене, планирана 
Одлуком о буџету општине Бор за 2015.годину, потрошена у 
целости  користиће се средства  текуће буџетске резерве у износу 
од  67.534,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
Број: 401- 773 / 2015-II 
У Бору,  23.09.2015. године 
                                                 

    Председник општине Бор, 
          Живорад Петровић, с.р. 

 
372 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/14 и 
68/15-др.закон) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за 
2015.годину («Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 13/2015), 
председник општине Бор доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету општине 

Бор  за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 
13/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1- 
Општинска управа Бор, Програм 15: Локална самоупрана, 
Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 130-Опште јавне 
услуге,  позиција  69 и  економска класификација  49912 - 
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од  24.000,00 
динара  Општинској управи Бор. 

 
2.Средства из става 1. Овог решења распоређују се у 

оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.1.- Општинска 
управа Бор, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина,  функција 130-Опште јавне услуге, и то за: 

- позицију  56  и  економска  класификација  421- 
Стални трошкови  –  2.000,00 динара, 

- позицију  70 и  економска  класификација  512- 
Машине и опрема – 22.000,00 динара. 

3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење за 
финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Општинској управи Бор, Одељењу 
за финансије Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
Дана 24.09.2015.године,  Начелник  Општинске управе 

Бор, поднела је Предлог за коришћење средстава из текуће 
буџетске резерве за набавку фискалне касе и одржавање 
телефонског оператера-GPRS (за потребе наплате закупа 
пословног простора и гаража који је у јавној својини општине 
Бор). 

Обзиром да средства за ову намену нису планирана  
Финансијским планом Општинске управе Бор , а самим тим ни 
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Одлуком о буџету општине Бор за 2015.годину, користиће 
се средства  текуће буџетске резерве у износу од  24.000,00 
динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 781 / 2015-II 
У Бору,  24.09.2015. године 
 
  Председник општине Бор, 

             Живорад Петровић, с.р. 
 
373 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/14 и 68/15-др.закон) и члана 24. Одлуке 
о буџету општине Бор за 2015.годину («Сл.лист општинe 
Бор» бр.32/2014 и 13/2015), председник општине Бор 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.32/2014 и 13/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15: Локална 
самоупрана, Програмска класификација 0602-0001-
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130-Опште јавне услуге,  позиција  69 и  
економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  1.100.000,00 динара  
Општинској управи Бор. 

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.1.- 
Општинска управа Бор, Програм 2: Комунална делатност, 
Програмска класификација 0601-0014- Остале комуналне 
услуге,  функција 620-Развој заједнице, и то за: 

- позицију  123-2 и  економска  класификација  
444- Пратећи трошкови задуживања – 100.000,00 динара, 

- позицију  123-3 и  економска  класификација  
483- Новчане казне и пенали по решењу судова – 
1.000.000,00 динара. 

3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење 
за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 
Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
 Начелник Општинске управе Бор поднела је 

предлог за употребу средстава текуће буџетске резерве за 
трошкове законске затезне камате, трошкове извршења и 
трошкове парничних поступака (обавезе  по  доспелим 
извршним  решењима за накнаде услед уједа паса 
луталица). 

  Обзиром да су средства  за ове намене, 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 2015.годину, 
потрошена у целости  користиће се средства  текуће 
буџетске резерве у износу од  1.100.000,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
Број: 401- 794 / 2015-II 
У Бору,  25.09.2015. године 
 
  Председник општине Бор,  

      Живорад Петровић, с.р. 
 
 
 

 
 
 
374 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/14 и 
68/15-др.закон) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за 
2015.годину («Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 13/2015), 
председник општине Бор доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету општине 

Бор  за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 
13/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1- 
Општинска управа Бор, Програм 15: Локална самоупрана, 
Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 130-Опште јавне 
услуге,  позиција  69 и  економска класификација  49912 - 
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од  500.000,00 
динара  ЈП „Дирекција за изградњу Бора“. 

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују се у 
оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.4.- Дирекција 
за изградњу Бора, Програм 2: Комунална делатност, Програмска 
класификација 0601-0014- Остале комуналне услуге,  функција 
660-Послови становања и заједнице некласификовани на другом 
месту, позиција  195 и  економска  класификација  421- Стални 
трошкови. 

3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење за 
финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: ЈП „Дирекција за изградњу Бора“, 
Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ обратило се Захтевом 

за одобрењем  средства из текуће буџетске резерве, број 2009  од 
25.09.2015.године, за измирење  трошкова воде на јавним 
чесмама и фонтанама до краја буџетске године. 

 
Обзиром са средства за ову намену нису планирана у 

довољном обиму  Финансијским планом ЈП „Дирекција за 
изградњу Бора“ , а самим тим ни Одлуком о буџету општине Бор 
за 2015.годину,  користити средства  текуће буџетске резерве у 
износу од  500.000,00 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 795 / 2015-II 
У Бору,  25.09.2015. године 
                                      

    Председник општине Бор, 
                        Живорад Петровић, с.р. 
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375 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/14 и 68/15-др.закон) и члана 24. Одлуке 
о буџету општине Бор за 2015.годину («Сл.лист општинe 
Бор» бр.32/2014 и 13/2015), без предлога Општинске 
управе Бор – Одељења за финансије, председник општине 
Бор доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.32/2014 и 13/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15: Локална 
самоупрана, Програмска класификација 0602-0001-
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130-Опште јавне услуге,  позиција  69 и  
економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  2.000.000,00 динара  
ЈП „Дирекција за изградњу Бора“. 

 
2.Средства из става 1. Овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.4.- 
Дирекција за изградњу Бора, Програм 2: Комунална 
делатност, Програмска класификација 0601-0010- Јавна 
расвета,  функција 640- Улична расвета, позиција  194 и  
економска  класификација  425- Текуће поправке и 
одржавање. 

3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење 
за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: ЈП „Дирекција за изградњу 
Бора“, Одељењу за финансије Општинске управе  и  
архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ обратило се 
Захтевом за одобрењем  средства из текуће буџетске 
резерве, број 2008  од 25.09.2015.године, обзиром да на 
позицији текуће поправке и одржавање јавне расвете 
недостају средства за несметан  рад  до краја године. 

Обзиром са средства за ову намену нису 
планирана у довољном обиму  Финансијским планом ЈП 
„Дирекција за изградњу Бора“ , а самим тим ни Одлуком о 
буџету општине Бор за 2015.годину,  користити средства  
текуће буџетске резерве у износу од  2.000.000,00 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
 
Број: 401- 796 / 2015-II 
У Бору,  25.09.2015. године 
                                      

  Председник општине Бор,         
                  Живорад Петровић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
376 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/14 и 
68/15-др.закон) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за 
2015.годину («Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 13/2015), 
председник општине Бор доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету општине 

Бор  за 2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014 и 
13/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1- 
Општинска управа Бор, Програм 15: Локална самоупрана, 
Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 130-Опште јавне 
услуге,  позиција  69 и  економска класификација  49912 - 
“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од  244.461,00 
динара  Основној школи „3.октобар“ Бор. 

 
2.Средства из става 1. Овог решења распоређују се у 

оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.12.-Основне 
школе, Програм 9: Основно образовање, Програмска 
класификација 2002-0001- Функционисање основних школа,  
функција 912-Основно образовање, и то за: 
- позицију 292 и економска класификација  425-Текуће поправке 
и одржавање - 174.657,00 динара, 
-позицију 292 и економска класификација  444-Пратећи 
трошкови задуживања - 69.804,00 динара. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење за 

финансије  Општинске управе Бор. 
 
4.Решење доставити: Основној школи „3.октобар“, 

Општинској управи Бор, Одељењу за финансије Општинске 
управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бор „. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Основна школа „3.октобар“ обратила се Захтевом за 
доделу  средства из текуће резерве број 812 од 25.09.2015.године 
обзиром да су у блокади од 08.09.2015.године, због неизмирених 
обавеза према СУЗР „Стаклопан плус 52“, по основу Решења о 
извршењу Привредног суда у Зајечару бр. Ив.459/2015. 

 
  Обзиром да су средства  за ове намене нису  планирана 

Одлуком о буџету општине Бор за 2015.годину,  користиће се 
средства  текуће буџетске резерве у износу од  244.461,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
 
Број: 401- 811 / 2015-II 
У Бору,  29.09.2015. године 
                                       

   Председник општине Бор,  
                                      Живорад Петровић, с.р. 
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