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На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона
о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/01, 45/02, 80/02, 80/02 - др закон, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13, 68/14 – др
закон, 95/18 и 99/18 – одлука УС) и члана 40. став 1.
тачка 3) Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 26. новембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БОРА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на
територији града Бора.
Члан 2.
На територији града Бора одређене су четири
зоне за утврђивање пореза на имовину и утврђено је да је
прва зона најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на
територији територији града Бора износе:
Врста
Назив зоне
непокретности
1.
2.
3.
4.
1.Грађевинско
земљиште
2.Пољопривредн
о земљиште

11,00

3. Шумско
земљиште

12,50

12,50

4. Станови

40.800,00

35.000,00

5. Куће за
становање

25.700,00

24.800,00

6.Пословне
зграде и други
(надземни и
подземни)
грађевински
објекти који
служе за
обављање

11,00

11,0
0

11,00

12,5
0

12,50

16.000
,00

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

делатности
7. Гараже и
гаражна места
8. Друго
земљиште
Члан 3.
За непокретности у зонама у којима није било
промета у периоду 01.01.2019. године – 30.09.2019.
године објављују се просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности на основу којих је утврђена
основица пореза на имовину за 2019. годину обвезника
који не воде пословне књиге у првој зони која је одређена
као најопремљенија, и износе:
Врста непокретности
Цена по 1м2
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други
(надземни
и
подземни
грађевински објекти који служе за
обављање делатности
7. Гараже и гаражна места

650,00

40.000,00
25.000,00
70.000,00

12.000,00

Члан 4.
Основица пореза на имовину за непокретности
у зонама за које овом одлуком није утврђена просечна
цена квадратног метра, једнака је основици пореза на
имовину одговарајуће непокретности у тој зони
обвезника који не воде пословне књиге за 2019. годину.
Вредност
другог
земљишта
(осим
експлоатационих поља) која чини основицу пореза на
имовину за пореску годину утврђује се применом
просечне цене пољопривредног земљишта у тој зони
умањене за 40%.
Члан 5.
Неизграђено
грађевинско
земљиште
на
територији града Бора које се користи искључиво за
гајење биљака, односно садног материјала, односно
шума за сврху утврђивања основице пореза на имовину
разврстава се у пољопривредно, односно шумско
земљиште.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора'', а
примењује се од 1. јануара 2020. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни града
Бора.
Број: 436-11/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 19. Закона о финансирању
локалне самоуправе (‘’Службени гласник РС’’, бр. 62/06,
47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 125/14 –
усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16,
91/16 – усклађени дин. изн, 104/16-др. закон, 96/17усклађени дин. изн., 89/18-усклађени дин. изн. и 95/18др.закон), члана 73. Закона о угоститељству (‘’Службени
гласник РС’’, бр. 17/19), и члана 40. тачка 37. Статута
града Бора (‘’Службени лист града Бора’’, бр. 3/19)
Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се обавезник плаћања
боравишне таксе, висина боравишне таксе, начин
утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе,
као и начин и рок плаћања боравишне таксе.
Члан 2.
Боравишну таксу плаћа корисник услуге
смештаја који изван свога места пребивалишта користи
услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за
коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке
инфраструктуре и супраструктуре на територији града
Бора (у даљем тексту: корисник услуга) и угоститељ који
као физичко лице пружа услуге смештаја у објекту
домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоском
туристичком домаћинству.
Члан 3.
Под угоститељским објектом за смештај,
подразумева се: хотел и подврсте хотела, мотел,
туристичко насеље и подврста туристичког насеља,
пансион, камп, кампиралиште, хостел, преноћиште,
коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско
туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачки дом,
ловачка кућа и ловачка колиба, као и други објекти за
пружање услуга смештаја.
Члан 4.
Боравишну таксу корисник услуга плаћа за
сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у
износу од 60,00 динара.
Наплату боравишне таксе од корисника услуге,
наплаћује субјект који пружа услугу смештаја (у даљем
тексту: давалац смештаја).
Боравишна такса се наплаћује истовремено са
наплатом услуге смештаја.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе.
Члан 5.
Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну
таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице поседује
решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у
објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и
сеоском туристичком домаћинству, у објектима
смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних
лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на
отвореном у привремено постављеној опреми за
камповање до укупно 20 камп парцела (у даљем тексту:
физичко лице), сагласно закону којим се уређује
угоститељство.
Физичко лице плаћа боравишну таксу у
утврђеном годишњем износу, у складу са актом Владе
Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и
начин утврђивања висине годишњег износа боравишне
таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге
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смештаја у објектима домаће радиности и сеоском
туристичком домаћинству, као и начин и рокови
плаћања.
Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и 2.
овог члана, решењем утврђује Одељење пореске
администрације Градске управе Града Бора, тако што
број индивидуалних лежаја, односно камп парцела
множи са износом боравишне таксе по индивидуалном
лежају, односно камп парцели у зависности од
територије на којој се угоститељски објекат налази, и то:
- 1.000,00 динара по лежају ако се угоститељски
објекат не налази у границама туристичког места а по
претходно донетом и правноснажном решењу о
категоризацији угоститељског објекта од стране
Одељења за привреду и друштвене делатности Градске
управе Града Бора.
Одељење за привреду и друштвене делатности
Градске управе Града Бора је у обавези да један
примерак правноснажног решења о категоризацији
угоститељског објекта достави надлежном одељењу за
јавне приходе Градске управе града Бора, са следећим
подацима:
- име и презиме физичког лица обвезника
боравишне таксе из става 1. овог члана, ЈМБГ, адреса
становања (општина, улица, кућни број),
- општина, улица, кућни број и број смештајне
јединице,
- ознака категорије, број индивидуалних
лежајева и број камп парцела у смештајној јединици,
- период за који се утврђује боравишна такса,
- доказ о пријему решења,
- клаузула са датумом правоснажности решења
о категоризацији.
Члан 6.
Утврђену висину годишњег износа боравишне
таксе из члана 5. ове одлуке, за текућу годину, физичко
лице плаћа квартално, до петог у месецу за претходни
квартал, уплатом у корист буџета јединице локалне
самоуправе на чијој територији се угоститељски објекат
налази.
Физичко лице које у току године започне
пружање угоститељских услуга дужно је да плаћа износ
боравишне таксе почев за наредни квартал у односу на
квартал у коме је почео да пружа услуге.
Физичко лице је дужно да износ боравишне
таксе плаћа почев од наредног квартала.
У случају када у току године дође до промене
елемената за утврђивање висине годишњег износа
боравишне таксе, нови износ физичко лице плаћа почев
од наредног квартала у односу на квартал у коме је
дошло до промене наведених елемената.
У случају када у току године престане да пружа
угоститељске услуге, физичко лице је дужно да изврши
плаћање боравишне таксе закључно за квартал у коме је
престао да пружа услуге.
Физичко лице је дужно да у периоду од две
године чува доказ о уплати боравишне таксе.
Члан 7.
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско лечење,
односно специјализовану рехабилитацију од надлежне
лекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до
пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе,
слепа лица, лица оболела од дистрофије, и сродних
мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и
квадриплегије, церебралне и дечје парализе, мултиплекс
склерозе, особе ометене у развоју, особе оболеле од
малигне болести, инсулин зависне шећерне болести,
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психозе, епилепсије, хемофилије, трајне хроничне
бубрежне инсуфицијенције на дијализи, особе које се
лече у вези са ХИВ инфекцијом, туберкулозом,
цистичном
фиброзом,
аутоимуним
системским
болестима, као и пратилац наведених особа;
4) ученици и студенти који организовано бораве
у угоститељском објекту за смештај ради извођења
спортско-рекреативних и других активности по програму
министарства надлежног за послове просвете, студенти
који организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења обавезне наставе у складу са
наставним планом образовне установе, као и учесници
републичких и регионалних такмичења у знању и
вештинама;
5) страни држављани који су по међународним
конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе;
6) лица која непрекидно бораве у објекту за
смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица
од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. не плаћају боравишну таксу
ако поднесу доказ да су испуњени услови из става 1. овог
члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне
установе, упут лекарске комисије и друго).
Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе на
територији града Бора приход су буџета града Бора.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе,
обрачунавања, застарелости, наплате и принудне
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог
што није предвиђено овом одлуком сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација, ако законом којим се уређује
област угоститељства није друкчије одређено.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о боравишној такси ("Службени лист општина",
бр.27/06, и „Службени лист општине Бор“ бр.1/08 и
14/08).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“
Број: 43-12/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 57. и 94.
Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“ бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др.
закон, 83/18 и 31/19) и члана 40. Статута града Бора
(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19) Скупштина града
Бора на седници одржаној 26. новембра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТАКСИ
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ЛИМО СЕРВИСУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА
Члан 1.
У Одлуци о такси превозу путника и лимо
сервису на територији града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19) у члану 8. став 1. тачка 2. речи:
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„путничког аутомобила трећег степена стручне спреме
или звање возача аутобуса и теретног моторног возила
четвртог степена стручне спреме“ замењују се речима:
„моторног возила“.
У тачки 4. после речи: „занимање“ додаје се
запета и речи: „не старије од 3 године“
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Возач који има квалификовану картицу возача
или возачку дозволу са уписаним кодом „95“ или
сертификат о стручној компетентности за обављање
послова професионалног возача сматра се да испуњава
услове прописане у ставу 1. тачка 2. и 3.“
Члан 2.
У члану 9. став 1. тачка 5. речи: „који није
накнадно уграђен“ бришу се.
Тачка 6. мења се и гласи:
„6. да размак осовина буде најмање 2550 mm
или запремина пртљажног простора 350 l“.
Ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Испуњеност услова из става 1. тачка 2. овог
члана доказује се регистрационим листом за моторно и
прикључно возило, односно потврдом о техничкој
исправности возила не старијом од шест месеци.
Уколико од регистрације возила није прошло више од
шест месеци није потребно доказивање техничке
исправности возила.
Испуњеност услова из става 1. тачка 5. и 6.
доказује се потврдом овлашћеног представника
произвођача возила, овлашћеног увозника, овлашћеног
дистрибутера, овлашћеног сервисера, лица овлашћеног
да врше испитивање употребљаваних возила, потврдом,
односно другим актом овлашћеног техничког прегледа,
сервисном књижицом или другим актом овлашћеног
лица у складу са Законом о општем управном поступку,
док се испуњеност услова прописаног тачком 5. може
доказати и потврдом лица овлашћеног за уградњу клима
уређаја у возило.“.
Став 9. брише се.
Члан 3.
У члану 10. став 1. тачка 10. после речи:
„звању“ додају се речи: „и радном искуству“.
Тачка 11. мења се и гласи:
„11. фотокопија квалификационе картице
возача или сертификат о стручној компетентности за
обављање послова професионалног возача уколико
возачка дозвола нема уписан код „95“;“
У тачки 15. речи: „доказ о пријави запосленох
на социјално и здравствено осигурање (МА образац)
или“ бришу се.
Члан 4.
У члану 12. став 1. мења се и гласи:
„Уз захтев за стављање на листу чекања
Одељењу за привреду и друштвене делатности доставља
се:
1. фотокопију личне карте (очитана лична
карта),
2. фотокопија возачке дозволе,
3. фотокопију саобраћајне дозволе (очитана
саобраћајна дозвола),
4. решење Агенције за привредне регистре о
упису у регистар привредних субјеката за обављање
делатности такси превоза (без датума обављања
делатности),
5.доказе везане за звање и радно искуство
возача, односно фотокопија квалификационе картице
возача или сертификат о стручној компетентности за
обављање послова професионалног возача уколико
возачка дозвола нема уписан код „95“,
6. доказ о уплати административних такси.“.
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Члан 5.
У члану 13. став 3. тачка 1. мења се и гласи:
„1. израђена од пластике беле боје, садржи
натпис „ТАXI“, поред натписа „ТАXI“ садржи
налепницу са грбом града Бора и бројем возила из
регистра“, а изнад натписа „ТАXI“ може садржати назив
такси удружења или назив превозника;“
Тачка 3. мења се и гласи:
„3. кућиште такси табле мора бити следећих
димензија: дужина од 450 mm до 700 mm, ширина бочне
стране у основи од 120 mm до 170 mm, а висина од 120
mm до 200 mm на највишем делу“.
Члан 6.
У члану 34. став 2. тачка 9 после речи: „превоз“
додаје се запета и речи: „не старије од 3 године“.
Члан 7.
У члану 39. став 2. речи: „има регистровану
претежну делатност „такси превоз и“ бришу се.
Члан 8.
У члану 40. став 1. тач. 3. и 4. мењају се и гласе:
„3. возило високе класе, односно луксузно
возило, осим возила са 7+1 и 8+1 места за седење, које
није старије од пет година и има вредност већу од 25.000
евра, изражену у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева,
односно које није старије од седам година и има вредност
већу од 35.000 евра, изражену у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан подношења захтева, с тим што се за
вредност возила узима каталошка вредност возила за које
је као датум производње узет датум подношења захтева;
4. возило са 7+1 или 8+1 места за седење и
уграђеним дигиталним тахографом, ако има емисију
издувних гасова нивоа најмање „EURO 4ˮ.“
Члан 9.
У члану 41. став 3. мења се и гласи:
„Возач путничког возила из члана 40. став 1.
тачка 4. мора да има квалификациону картицу возача или
возачку дозволу са уписаним кодом „95“.“
У ставу 5. речи: „из члана 60“ замењују се
речима: „из члана 39“.
Члан 10.
У члану 42. став 1. после тачке 11. додају се
тачке 11а., 11б., 11в. и 11г. које гласе:
„11а. фотокопију личне карте возача (очитана),
11б. Квалификациону картицу возача или
возачку дозволу са уписаним кодом "95" за возило из
члана 40. став 1. тачка 4,
11в. записник о испуњености услова из члана
40. Одлуке, не старији од 6 месеци,
11г. доказ о седишту,“
Члан 11.
После члана 42. додаје се нов члан 42а који
гласи:
„Члан 42а.
Саобраћајни инспектор у поступку ванредног
утврђујућег инспекцијског надзора врши проверу
испуњености услова за обављање лимо сервиса
прописане чланом 40. Одлуке на основу писаног захтева
странке, о чему сачињава записник који доставља
надзираном субјекту и Одељењу за привреду и
друштвене делатности.
Уз захтев за вршење утврђујућег инспекцијског
надзора, странка подноси и доказе о испуњености услова
прописаних Законом и чланом 40. Одлуке.“
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Члан 12.
У члану 43. став 2. мења се и гласи:
„Против коначног решења из става 1. овог
члана може се покренути управни спор.“
Члан 13.
У члану 45. став 2. број: „64“ замењује се
бројем: „43“.
Члан 14.
У члану 51. став 9. мења се и гласи:
„Градска управа по службеној дужности
проверава испуњеност прописаних услова које превозник
треба да испуњава за обављање такси превоза, једном у
годину дана. Ако се у вршењу провере утврди да је
превозник престао да испуњава неки од услова за
обављање такси превоза, на предлог Градске управе,
Градско веће укинуће решење из члна 10.став 2. ове
одлуке, с тим што се пре укидања решења одређује рок
од 30 дана у ком је превозник дужан да достави доказе о
испуњености прописаних услова, осим доказа о
чињеницама о којима се води службена евиденција.“
Члан 15.
У члану 54. став 1. после тачке 19. додају се
нове тачке 19а -19с које гласе:
„19а. обавља лимо сервис а нема решење за
обављање лимо сервиса
(члан 39. став 2);
19б. лимо сервис обавља возилом чије
регистарске ознаке нису унете у решење из члана 43. став
1. (члан 39. став 1.);
19в. лимо сервис обавља возилом које је старије
од пет, односно седам година (члан 40. став 1. тачка 3.);
19г. лимо сервис обавља возилом које нема
уграђен дигитални тахограф (члан 40. став 1. тачка 4.);
19д. путничко возило нема на бочним странама
пословно име превозника и натпис „лимо сервис“ (члан
40. став 2. Одлуке);
19ђ. путничко возило којим се обавља лимо
сервис, а које је узето у закуп, дато је у подзакуп (члан
40. став 6.);
19е. возач путничког возила не испуњава услове
из члана 41. став 2. Одлуке;
19ж. возач нема квалификовану картицу возача
или возачку дозволу са уписаним кодом „95“ (члан 41.
став 3.);
19з. возач путничког возила није у радном
односу, нити радно ангажован код превозника (члан 41.
став 4. Одлуке);
19и. не пријави сваку промену у погледу
седишта и возила (члан 43. став 3.);
19ј. за време обављања лимо сервиса у доњем
десном углу ветробранског стакла возила не налази се
табла на којој је исписано пословно име превозника и
„лимо сервис“ (члан 46. став 2. Одлуке);
19к. У возилу којим се обавља лимо сервис не
налази се неки од докумената из члана 46. став 3. Одлуке;
19л. Поступи супротно члану 47. став 1. тачка
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. или 8. ове одлуке;
19љ. лимо сервис обавља на начин који је
супротан члану 48. став 1., 2. и 3.;
19м. је закључен уговор супротно члану 48. став
1., 2. и 3. Одлуке (члан 48. став 6.);
19н. у возилу се не налази документација из
које се несумљиво може утврдити сврха, циљ и трајање
путовања или начин обрачунавања цене превоза (члан 48.
став 4.);
19њ. цену превоза обрачунава супротно члану
48. став 5. Одлуке;
19о. Лимо сервис нуди на јавним површинама
(путевима, трговима, такси или аутобуским
стајалиштима и сл.) (члан 49. став 1. Одлуке);“
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19п. обавља лимо сервис који није претходно
уговорен у седишту превозника (члан 49. став 2. Одлуке);
19р. пре отпочињања превоза превоз није
евидентиран у седишту превозника (члан 49. став 3.
Одлуке);
19с. поступи супротно члану 49. став 4.
Одлуке;“
Члан 16.
У члану 55. став 1. после тачке 19. додају се
нове тачке 19а -19с које гласе:
„19а. обавља лимо сервис а нема решење за
обављање лимо сервиса (члан 39. став 2);
19б. лимо сервис обавља возилом чије
регистарске ознаке нису унете у решење из члана 43. став
1. (члан 39. став 1.);
19в. лимо сервис обавља возилом које је старије
од пет, односно седам година (члан 40. став 1. тачка 3.);
19г. лимо сервис обавља возилом које нема
уграђен дигитални тахограф (члан 40. став 1. тачка 4.);
19д. путничко возило нема на бочним странама
пословно име превозника и натпис „лимо сервис“ (члан
40. став 2. Одлуке);
19ђ. путничко возило којим се обавља лимо
сервис, а које је узето у закуп, дато је у подзакуп (члан
40. став 6.);
19е. возач путничког возила не испуњава услове
из члана 41. став 2. Одлуке;
19ж. возач нема квалификовану картицу возача
или возачку дозволу са уписаним кодом „95“ (члан 41.
став 3.);
19з. возач путничког возила није у радном
односу, нити радно ангажован код превозника (члан 41.
став 4. Одлуке);
19и. не пријави сваку промену у погледу
седишта и возила (члан 43. став 3.);
19ј. за време обављања лимо сервиса у доњем
десном углу ветробранског стакла возила не налази се
табла на којој је исписано пословно име превозника и
„лимо сервис“ (члан 46. став 2. Одлуке);
19к. У возилу којим се обавља лимо сервис не
налази се неки од докумената из члана 46. став 3. Одлуке;
19л. Поступи супротно члану 47. став 1. тачка
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. или 8. ове одлуке;
19љ. лимо сервис обавља на начин који је
супротан члану 48. став 1., 2. и 3.;
19м. је закључен уговор супротно члану 48. став
1., 2. и 3. Одлуке (члан 48. став 6.);
19н. у возилу се не налази документација из
које се несумљиво може утврдити сврха, циљ и трајање
путовања или начин обрачунавања цене превоза (члан 48.
став 4.);
19њ. цену превоза обрачунава супротно члану
48. став 5. Одлуке;
19о. Лимо сервис нуди на јавним површинама
(путевима, трговима, такси или аутобуским
стајалиштима и сл.) (члан 49. став 1. Одлуке);“
19п. обавља лимо сервис који није претходно
уговорен у седишту превозника (члан 49. став 2. Одлуке);
19р. пре отпочињања превоза превоз није
евидентиран у седишту превозника (члан 49. став 3.
Одлуке);
19с. поступи супротно члану 49. став 4.
Одлуке;“
Члан 17.
У члану 58. после тачке 8. додају се тачке 8а –
8ж које гласе:
„8а. возач нема квалификовану картицу возача
или возачку дозволу са уписаним кодом „95“ (члан 41.
став 3.);
8б. возач путничког возила није у радном
односу или радно ангажован код превозника (члан 41.
став 4.);
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8в. лимо сервис обавља на начин који је
супротан члану 48. став 1., 2. и 3. ове одлуке;
8г. обавља лимо сервис који није претходно
уговорен у седишту превозника (члан 49. став 2.);
8д. поступи супротно члану 49. став 4. Одлуке;
8ђ. лимо сервис нуди на јавним површинама
(путевима,
трговима,
такси
или
аутобуским
стајалиштима и сл.) (члан 49. став 1.);
8е. поступи супротно члану 50. став 1. Одлуке;
8ж. поступи супротно члану 50. став 2.
Одлуке;“
Члан 18.
У члану 59. после става 1. додаје се нови став 2.
који гласи:
„Уколико у роковима из става 1. овог члана не
ускладе своје пословање Градско веће укинуће одобрење,
вршиће се брисање такси возила из регистра, а такси
превозници ће изгубити место према плану потреба из
члана 5. ове одлуке.“
У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. после
речи: „промена“ уместо запете ставља се тачка, а речи: „
док сва одобрења за обављање делатности такси превоза
важе до 06.11.2019. године“ бришу се.
Члан 19.
На поступке који нису окончани до дана
ступања на снагу ове одлуке примењиваће се одредбе ове
одлуке.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“, осим
одредаба члана 15. став 1. тачка 19ж., члана 16. став 1.
тачка 19ж. и члана 17. став 1. тачка 8а. ове одлуке, које се
примењују од 1. јануара 2021. године.
Број: 344-289/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
4
На основу чланa 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/19 и 37/19 – др. закон) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године дoнела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ
НАСЕЉА БОР
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана
генералне регулације градског насеља Бор (у даљем
тексту: ПГР).
Члан 2.
Циљ измена и допуна ПГР-а јесте исправка
техничких и других мањих грешака у текстуалном и
графичком делу ПГР-а, као и усаглашавање планских
решења за изградњу колектора отпадних вода са
пројектно-техничком документацијом за изградњу
колектора, као и са потребама стварања већег степена
безбедности деце у предшколским установама.
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Члан 3.
Подлоге за израду ПДР-а
Графички део ПГР-а израђује се на овереном
катастарско-топографском,
односно
овереном
топографском, односно овереном катастарском плану у
размери 1:500, 1:1000 и 1:2500.
Град Бор прибавиће од Републичког геодетског
завода – надлежне службе за катастар непокретности све
потребне подлоге.
Члан 4.
Рок израде измена и допуна ПГР-а је 8 (осам)
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Рок за доношење ПГР-а два месеца од његове
израде, односно од дана доношења позитивног мишљења
Комисије за планове на нацрт ПГР-а.
Члан 5.
За израду измена и допуна ПГР-а обезбеђују се
средства у буџету града Бора.
Члан 6.
Израда измена и допуна ПГР-а повериће се
стручном обрађивачу – правном лицу изабраном у складу
са Законом о јавним набавкама.
Члан 7.
По доношењу ове одлуке носилац израде ПГР-а
организује рани јавни увид, односно упознавање јавности
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине као и ефектима
планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката биће позвани да дају своје
мишљење у погледу услова и неопходног обима и
степена процене утицаја на животну средину.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и
у електронском облику на интернет страници града Бора.
Рани јавни увид траје 15 (петнаест) дана од дана
објављивања.
Рани јавни увид обавља Комисија за планове
општине Бор
Члан 8.
Пре подношења предлога планског документа
органу надлежном за његово доношење извршиће се
стручна контрола и јавни увид нацрта ПГР-а .
Члан 9.
Стручну контролу концепта и нацрта ПГР-а
извршиће Комисија за планове Општине Бор.
Члан 10.
Након стручне контроле извршиће се излагање
нацрта ПГР-а на јавни увид.
Излагање нацрта ПГР-а на јавни увид оглашава
се у дневном и локалном листу, огласној табли Градске
управе Бор, интернет страници Града Бора и путем
локалних радио и телевизијских станица.
О излагању нацрта ПГР-а на јавни увид стараће
се градски орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Излагање нацрта ПГРа на јавни увид траје 30
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава
јавног информисања.
О извршеном јавном увиду надлежни орган са
Комисијом за планове општине Бор сачињава извештај о
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и
одлукама по свакој примедби.
Извештај из става 5. овог члана доставља се
стручном обрађивачу планског документа, који је дужан
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да у року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о
извршеном јавном увиду.
Уколико након излагања нацрта ПГР-а
надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински
мењају плански документ, доноси одлуку којом се
стручном обрађивачу налаже да изради нови нацрт Плана
у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
доношења одлуке.
Члан 11.
За потребе израде измена и допуна ПГР-а
приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину, која је саставани део плана, а у складу
са Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног
плана општине Бор на животну средину („Службени лист
општине Бор, бр. 2/14 и 3/14), Извештајем о стратешкој
процени утицаја Генералног урбанистичког плана Бора
на животну средину („Службени лист општине Бор“, бр.
20/15 и 21/15) и Мишљењем o потреби израде студије о
стратешкој процени утицаја за измену и допуну Плана
генералне регулације градског насеља Бор, које је издао
орган надлежан за послове заштите животне средине –
Одељење за привреду и друштвене делатности,
Канцеларија за заштиту животне средине, број 501246/19-III-02 од 31.10.2019. године.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 350-136/2019
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама
за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', бр.
95/18 и 49/19), члана 6. тачка 5. и чланa 7. став 1. Закона
о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,..... 89/18 усклађени.
дин. изн. и 95/18-др. закон), члана 32. а у вези члана 66.
Закона о локалној самоуправи самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18), и члана 40. став 1. тачка 3) Статута града
Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) Скупштина
града Бора, на седници одржаној 26. новембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних
површина („Службени лист града Бора“ бр. 19/18 и
14/19), у Тарифи накнада за коришћење јавних
површина, Тарифном броју 1. тачка 1. подтачка 8), после
речи: „рекреацију“ додају се речи: „и за остале врсте
коришћења простора на јавним површинама у пословне и
друге сврхе“.
Члан 2.
У Тарифном броју 2. у тачки 1. речи: „за сваки
цео и започети м2 простора који се користи,“, бришу се, а
после речи. „коришћења“ додају се речи: „дневно по м 2“.
Тачка 3. мења се и гласи:
„3. Накнада за површине односно објекте за
оглашавање преко 8м2 плаћа се тако што се за првих 8м2
плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, а за
део површине преко 8м2, накнада се плаћа 40% од
прописаног износа овим тарифним бројем;“
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора'', а
примењује се од 1. јануара 2020. године.
Број: 352-497/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 40. Статута града Бора
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), Скупштина
града Бора, на седници одржаној 26. новембра 2019.
године, донела је
О ДЛУК У
o приступању ревизији Стратегије одрживог развоја
општине Борза период 2011.-2021. године
Члан 1.
Приступа се ревизији Стратегије одрживог развоја
општине Бор за период 2011.-2021. године.
Члан 2 .
За ревизију Стратегије одрживог развоја општине
Бор за период 2011.-2021. година задужује се
Координациони тим који ће именовати Градско веће града
Бора.
Члан 3.
Координацију, праћење и извештавање о
ревизији Стратегије одрживог развоја општине Бор за
период 2011.-2021. година, вршиће координатор тима.
Члан 4.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 016-9/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 29. става 1. тачке 3. и члана 41.
става 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 87/18) и члана 40. става 1. тачке 48.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19, Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Градског штаба за ванредне
ситуације града Бора
I
Образује се Градски штаб за ванредне ситуације
града Бора, (у даљем тексту: Штаб).
II
У Штаб се именују:
1) за команданта:
- Александар Миликић, градоначелник града
Бора;
2) за заменика команданта:
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- Данијел Алексић, члан Градског већа задужен
за ванредне ситуације и представник Горске службе
спасавања;
3) за начелника:
- Миодраг Марковић, начелник Одељења за
ванредне ситуације;
4) за чланове:
- Драган Жикић, председник Скупштине града,
- Милан Стојановић, заменик председника
Скупштине града,
- Љубинка Јелић, начелник Градске управе,
- Бранислав Стојадиновић, начелник
Полицијске управе Бор,
- Милутин Симић, директор ЈКП „Топлана“ Бор,
- Далибор Орсовановић, директор ЈКП
„3.октобар“ Бор,
- Добрица Ђурић, члан Градског већа задужен за
социјалну политику,
- Љубиша Репеђић, члан Градског већа задужен
за пољопривреду,
- Горан Павић, – директор ЈКП „Водовод“ Бор,
- Владан Нововић, директор Радио телевизије
Бор,
- др Весна Радосављевић, директор Дома
здравља Бор,
- др Горан Јоксимовић, директор Опште
болнице Бор,
- Дејан Стојчић, повереник Црвеног крста за
Бор,
- Мирољуб Николић, представник
Електродистрибуције Бор,
- Иван Јанковић, командант Ватрогасно
спасилачког батаљона Бор,
- Саша Перишић, представник Serbia ZiJin Bor
Copper doo Bor,
- Раде Шавија, представник Rakita exploration
doo Bor,
- Драган Рајић, директор „Бортравел“ д.о.о. Бор,
- Зоран Стојковић, представник Електромреже
Србије,
- Давор Прашчевић, представник Команде за
развој Тимочке бригаде Зајечар,
- Вања Ивковић, представник Центра
министарства одбране Бор.
III
Надлежности Штаба одређене су Законом о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама.
IV
Доношењем овог решења, престаје да важи
Решење о образовању општинског штаба за ванредне
ситуације („Службени лист општине Бор“, бр. 21/10,
9/11, 4/12, 13/2013, 2/14, 18/14, 11/15, 3/16, 21/16, 22/17,
28/17, 23/18).
V
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“.
Број: 217-29/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“ бр.
3/19) и Решења о давању претходне сагласности на
Предлог измене Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
град Бор за 2019. годину, Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, број 320-00-3536/2019-09 од
18.10.2019. године, Скупштина града Бора, на седници
одржаној 26. новембра 2019. године, донела је
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА
2019. ГОДИНУ
I
У
Програму
подршке
за
спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
град Бор за 2019. годину („Службени лист града Бора“,
бр. 14/19) у глави I, у ТАБЕЛАРНОМ ПРИКАЗУ
ПЛАНИРАНИХ
МЕРА
И
ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА, табели 3. Мере руралног развоја под
редним бројем 1. Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава број: „14.750.000,00“
замењује се бројем: „15.550.000,00“.
Под редним бројем 5. Економске активности у
циљу подизања конкурентности у смислу додавања
вредности кроз прераду као и на увођење и
сертификација система безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског
порекла на газдинствима број: „2.500.000,00“ замењује се
бројем: „900.000.00“. и
У табели 4. Посебни подстицаји под редним
бројем 1. Подстицаји за промотивне активности у
пољопривреди и руралном развоју број: „1.500.000,00“
замењује се бројем: „2.300.000,00“.
II
Овај програм објављити у „Службеном листу
града Бора“.
Број: 320-101/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019 године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор
за 2019. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма
пословања Јавног комуналног
предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор за 2019. годину
који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор, на седници
одржаној 24.10.2019.године, под бројем 6240/3.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-86/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
10
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „3.октобар“ Бор за 2019. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања
Јавног комуналног
предузећа „3.октобар“ Бор за 2019. годину, који је
усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„3.октобар“, на седници одржаној 17.10.2019. године, под
бројем 1289.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-84/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор
центар“ Бор за 2019. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор за 2019.
годину који је донео вршилац дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
инкубатор центар“ Бор, дана 06.11.2019. године, под
бројем 203/2019.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-164/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. Статута
града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19),
Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма субвенција Друштва са
ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор
центар“ Бор за 2019. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма субвенција Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор за 2019.
годину, који је донео вршилац дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
инкубатор центар“ Бор, дана 30.10.2019. године, под
бројем 195А/2019.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-161/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године

26. новембар 2019.
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На основу члана 22.
Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16),члана
40. Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.
3/19) и члана 30. Одлуке о буџету града Бора за 2019.
годину (''Службени лист града Бора'', бр. 18/18 и 18/19)
Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Oдлуку о расподели добити
за 2018.годину Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити за 2018.годину Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор коју је
донео вршилац дужности директора
Друштва са
ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“
Бор, дана 14.11.2019. године, под бројем 208/2019.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-165/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
13
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана
40. Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.
3/19) и члана 30. Одлуке о буџету града Бора за 2019.
годину (''Службени лист града Бора'', бр. 18/18 и 18/19)
Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Oдлуку о расподели добити
за 2018. годину Јавног комуналног предузећа за
стамбене услуге „Бор“ Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити за 2018.годину Јавног комуналног предузећа за
стамбене услуге „Бор“ Бор коју је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“
Бор, на седници одржаној 24.10.2019. године, под бројем
6240/5.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-85/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
15
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), и члана
40. Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.
3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Oдлуку о покрићу губитка из
ранијих година Јавног предузећа за изградњу и
експлоатацију регионалног водосистема
„Боговина“ Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о покрићу губитка
из ранијих година Јавног предузећа за изградњу и
експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор
коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
изградњу и експлоатацију регионалног водосистема
„Боговина“ Бор, на седници одржаној 28.10.2019. године,
под бројем 961/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-160/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници
одржаној 26. новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника рекламног материјала, стручних публикација и улазница
Музеја рударства и металургије ''Бор'' у Бору
I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању Ценовника рекламног материјала, стручних
публикација и улазница Музеја рударства и металургије ''Бор'', бр.671 од 25. септембра 2019.године, коју је донео Управни
одбор Музеја рударства и металургије ''Бор'' у Бору, на седници одржаној 26. септембра 2019.године под бројем 676 и то:
1. Жртвеник са Рудне Главе, копија – моделована............................................................................................... 1.000,00
2. Привезак за кључеве (дрвени) ............................................................................................................................ 120,00
3. Привезак за кључеве (од пене) ........................................................................................................................... 100,00
4. Група аутора, Бор и околина у праисторији, антици и
средњем веку ......................................................................................................................................................... 1.000,00
5. Душан Кабић, Ликовна уметност у Бору 1900-2000........................................................................................ 1.000,00
6. Ancient mining and metallurgy in southeast Europe ............................................................................................... 500,00
7. Душан Кабић, Ликовна дешавања у Бору 1977-2007 ......................................................................................... 400,00
8. Драгана Игњатовић, Белешке у времену ............................................................................................................ 350,00
9. Татомир Вукомановић, Речник древног рударства у земљама
Централног Балкана XII – XVII века .................................................................................................................. 300,00
10. Живко Аврамовски, Трећи Рајх и Борски рудник .............................................................................................. 300,00
11. Зборник радова Музеја рударства и металургије, књига 2,3/4,5/6,7/9 ................................................................ 300,00
12. Стојан Кесић и Слободан Босиљчић, Раднички покрет у Бору
и околини (до 1941. године) ............................................................................................................................... 200,00
13. Томислав Пајић и Драган Ничић, Брестовачка бања.......................................................................................... 150,00
14. Никола Тасић, Злотска пећина археолошко налазиште ..................................................................................... 150,00
15. Братислав Браца Петровић (1959-2002), каталог ................................................................................................ 150,00
16. Душица Николић и Игор Јовановић, Археолошка истраживања
Музеја рударства и металургије од 1963. до 2004, каталог ............................................................................... 150,00
17. Јелена Милетић, Крваво злато, каталог .............................................................................................................. 150,00
18. Слађана Ђурђекановић-Мирић, Крваво злато, каталог ...................................................................................... 120,00
19. Душица Николић и Сузана Мијић, Испирање злата од праисторије
до XX века, каталог ............................................................................................................................................ 120,00
20. Накит и златовез Косова и Метохије, каталог ...................................................................................................... 30,00
21. Водич Музеја рударства и металургије ................................................................................................................ 50,00
22. Брестовачка бања у време кнеза Милоша, водич ................................................................................................. 70,00
23. Сузана Мијић, Венчања у Бору и околини (1920-1955), каталог ....................................................................... 200,00
24. Данијела Матовић, Никола Граовац-Мотиви из Бора, каталог .......................................................................... 120,00
25. Сузана Мијић, Данијела Матовић, Игор Јовановић, Магија
оностране реалности, каталог ............................................................................................................................. 300,00
26. Данијела Матовић, Радислав Тркуља-Запис о Бору, каталог ............................................................................. 150,00
27. Драгана Игњатовић, Бор до 1941.,каталог .......................................................................................................... 350,00
28. Данијела Матовић, Дводимензионална скулптура, каталог ............................................................................... 250,00
29. Данијела Матовић, Јарослав Кандић – Борска визија, каталог........................................................................... 250,00
30. Сузана Мијић, Рударски идентитет Фрање Шистека, каталог ........................................................................... 150,00
31. Данијела Матовић, Милица Ружичић - Борски пудинг, каталог ........................................................................ 150,00
32. Данијела Матовић, Уметничка колонија Бакар, каталог .................................................................................... 150,00
33. Зборник радова Музеја рударства и металургије, књига 10/12 .......................................................................... 500,00
34. Зборник радова Музеја рударства и металургије, књига 13/15 .......................................................................... 600,00
35. Зборник радова Музеја рударства и металургије, књига 16/18 .......................................................................... 700,00
36. Разгледница .......................................................................................................................................................... 30,00
37. Улазница ............................................................................................................................................................. 100,00
38.Слађана Ђурђекановић Мирић, Ђорђе Андрејевић Кун у Бору,
Бор 2018 ............................................................................................................................................................... 400,00
39.Игор Јовановић, Душица Николић, Марија Јовичић, Каталог
металних предмета из археолошке збирке Музеја рударства и
металургије, Бор 2018 ....................................................................................................................................... 1.500,00
40.Драгана Игњатовић, Траг у времену: деценија изложбене и
издавачке делатности Музеја рударства и металургије 2009 – 2019,
Бор 2019 .............................................................................................................................................................. 400,00
II
Даном почетка примене овог решења престаје
да важи Решење о давању сагласности на Одлуку о
усвајању Ценовника рекламног материјала, стручних
публикација и улазница Музеја рударства и металургије
''Бор'' у Бору, бр. 022-9/2018-I од 21.5.2018. године
(''Службени лист општине Бор'', бр.23/18).

III
Ово решење се примењује почев од 1. децембра
2019. године, а објавиће се у ''Службеном листу града
Бора''.
Број: 022-147/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана
40. Статута града Бора ("Службени лист града Бора" бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о стављању ван снаге Закључка о закључењу Уговора
о заједничком управљању комуналним отпадом
између градова Зајечара и Бора и општина
Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац
I
Ставља се ван снаге Закључак о закључењу
Уговора о заједничком управљању комуналним отпадом
између градова Зајечара и Бора и општина Мајданпек,
Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац, (''Службени
лист града Бора'' бр. 19/18).
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 501-271/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
18
На основу члана 21. Закона о управљању
отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16
и 95/18 - др. закон), члана 11. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16
и 95/18), члана 88. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон,
101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута града Бора
("Службени лист града Бора" бр. 3/19), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 26. новембра 2019. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
О ЗАКЉУЧЕЊУ СПОРАЗУМА О
ЗАЈЕДНИЧКОМ УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ ИЗМЕЂУ ГРАДОВА ЗАЈЕЧАРА И БОРА
И ОПШТИНА МАЈДАНПЕК, НЕГОТИН,
КЊАЖЕВАЦ, КЛАДОВО И БОЉЕВАЦ
Члан 1.
Закључује се Споразум о заједничком
управљању комуналним отпадом између градова
Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин,
Књажевац, Кладово и Бољевац (у даљем тексту:
Споразум)
Члан 2.
Овлашћује се градоначелник града Бора,
Александар Миликић, да у име града Бора потпише
Споразум из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 501-272/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

26. новембар 2019.
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На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07,
83/14 – др. Закон, 101/16- др. закон и 47/18), члана 9.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 2, 4 и 12. Закона о
јавно приватном партнерству и концесијама ("Службени
гласник РС", бр. 88/11, 15/16 и 104/16), и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора" бр.
3/19), Скупштина града Бора на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка за реализацију пројекта јавноприватног партнерства без елемената концесије за
изградњу регионалног центра за управљање отпадом
и пружање услуга третмана и одлагања
комуналног отпада
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин, израда
и предлагање пројекта јавно-приватног партнерства у
поступку јавно-приватног партнерства без елемената
концесије за изградњу регионалног центра за управљање
отпадом и пружање услуга третмана и одлагања
комуналног отпада (у даљем тексту: пројекат ЈПП).
Пројекат ЈПП за свој правни основ има
Споразум о заједничком управљању комуналним
отпадом између града Зајечара и општина Мајданпек,
Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац из
2014.године и Одлуку са 12-ог састанка Координационог
одбора за имплементацију Споразума да се пројекат
финансира кроз ЈПП од 22.2.2018 године.
Члан 2.
Поступак реализације пројекта ЈПП спроводиће
се у складу са одредбама Закона о јавно приватном
партнерству и концесијама.
Јавна тела која учествују у поступку
реализације пројекта ЈПП су град Зајечар, град Бор,
општина Бољевац, општина Кладово, општина
Мајданпек, општина Неготин и општина Књажевац (у
даљем тексту: јавна тела).
Члан 3.
Град Бор је сагласан да се предлог пројекта
ЈПП израђен у складу са Законом о јавно приватном
партнерству и концесијама достави Комисији за јавноприватно партнерство и надлежним органима, пре
усвајања од стране органа за одобравање пројекта.
Град Бор је сагласан да град Зајечар у име
јавних тела достави предлог пројекта ЈПП Комисији за
јавно-приватно партнерство и заступа сва јавна тела у
поступку јавне набавке приватног партнера у својству
наручиоца.
Члан 4.
Надлежни орган за одобравање и давање
сагласности на пројекта ЈПП донеће одлуку у законом
предвиђеном року.
Члан 5.
Надлежно тело у смислу ове одлуке, донеће
одлуку о покретању поступка јавне набавке за избор
приватног партнера, а у складу са поступком
дефинисаним Законом о јавно приватном партнерству и
концесијама и Законом о јавним набавкама.
Члан 6.
Потписивање уговора о јавно-приватном
партнерству може се извршити и на основу ове одлуке, а
по претходно спроведеном поступку у смислу Закона о
јавно приватном партнерству и концесијама и Закона о
јавним набавкама, као и подзаконским актима.
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Члан 7.
Ова одлука представља основ града Бора за
спровођење поступка прописаног Законом о јавно
приватном партнерству и концесијама пред надлежним
институцијама и органима, као и да своја акта, уколико
то буде био случај, може ускладити и/или изменити ради
реализације поступка јавно-приватног партнерства и
пројекта ЈПП.
Члан 8.
На све што овом Одлуком није дефинисано
примењиваће се одредбе Закона о јавно приватном
партнерству и концесијама, Закона о локалној
самоуправи, Закона о јавној својини, као и подзаконска
акта донета на основу наведених закона.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 501-273/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
20
На основу члана 32. а у вези са чланом 66.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18),
члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља
(‘’Службени гласник РС’’ бр.72/18) и члана 40. Статута
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.3/19)
Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА
РОДИТЕЉА ЗА РАДНУ, ОДНОСНО ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
I
Именује се Локални савет родитеља за радну,
односно школску 2019/2020. годину (у даљем тексту:
Локални савет), који чине представници савета родитеља
свих установа образовања и васпитања на територији
града Бора, у саставу:
1. Представници Предшколске установе
''Бамби'' у Бору:
- Ивана Илић Јанковић, члан;
- Жаклина Ранђеловић Чорболоковић,
заменик члана;
2. Представници Основне школе ''Вук Караџић''
у Бору:
- Драгана Спајић, члан
- Александра Милосављевић, заменик члана
3. Представници Основне школе ''Бранко
Радичевић'' у Бору:
- Буђелан Александар, члан
- Томић Славица, заменик члана
4. Представници Основне школе ''Свети Сава'' у
Бору:
- Саша Здравковић, члан
- Мишел Вацић, заменик члана
5. Представници Основне школе ''Душан
Радовић'' у Бору:
- Иван Станчуловић, члан
- Лариса Владимировић, заменик члана
6. Представници Основне школе ''3. октобар'' у
Бору:
- Сандра Иванчевић Андрашевић, члан
- Раде Николић, заменик члана

26. новембар 2019.

7. Представници Основне школе ''Станоје
Миљковић'' у Брестовцу:
- Драгана Ракић, члан
- Бобана Билановић, заменик члана
8. Представници Основне школе ''Петар
Радовановић'' у Злоту:
- Дубравка Оларић, члан;
- Ивана Благојевић, заменик члана
9. Представници Основне школе ''Ђура Јакшић''
у Кривељу:
- Наташа Констандиновић, члан
- Дејан Богдановић, заменик члана
10. Представници Школе основног и средњег
образовања ''Видовдан'' у Бору:
- Наташа Пиљевић, члан
- Данијела Симоновић, заменик члана
11. Представници Основне музичке школе
''Миодраг Васиљевић'' у Бору:
- Милан Динић, члан
- Татјана Ђорђевић, заменик члана
12. Представници Гимназије ''Бора Станковић''
у Бору:
- Снежана Тасов, члан
- Маја Радовановић, заменик члана
13. Представници Машинско-електротехничке
школе у Бору:
- Соња Голубовић, члан
- Ана Жикић, заменик члана
14. Представници Економско-трговинске школе
у Бору:
- Ружица Величковић, члан
- Наташа Јовановић, заменик члана
15. Представници Техничке школе у Бору:
- Бојана Костадиновић, члан
- Александар Стојановић, заменик члана
II
Локални савет ради на седницама.
Локални савет на првој седници бира
председника и заменика председника.
Координатор рада Локалног савета је
руководилац Актива директора основних школа.
Прву седницу сазива и њоме председава, до
избора председника, Координатор рада Локалног савета.
III
Локални савет обавља следеће послове:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже
мере за остваривање права детета, унапређивање
образовања, васпитања и безбедности деце, односно
ученика на територији града;
2) учествује у утврђивању локалних планова и
програма који су од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за
унапређивање једнаког приступа, доступности и
могућности образовања и васпитања за децу, односно
ученике; спречавања социјалне искључености деце
односно ученика из угрожених и осетљивих група на
територији града;
4) пружа подршку савету родитеља свих
установа на територији града у вези са питањима из
њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог
образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији града;
6) сарађује са организацијама које делују у
области образовања и васпитања, заштите здравља,
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права
детета и људских права;
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7) обавља и друге послове у вези
образовањем и васпитањем на територији града.

са

IV
Председник, заменик председника и чланови
Локалног савета послове из своје надлежности обављају
без накнаде.
V
Локални савет саставља полугодишњи извештај
о свом раду и доставља га установама за које је тај
Локални савет именован и Скупштини града Бора.
VI
Административно-техничке послове за рад
Локалног савета, обавља Служба за скупштинске послове
Градске управе града Бора.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.

разрешава скупштина јединица локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Скупштина општине Бор је именовала Школски
одбор ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту, (''Службени
лист општине Бор'', бр.11/15, 21/16, 22/17 и ''Службени
лист града Бора'', бр.8/19), са почетком трајања мандата
од 25.5.2015. године. Чланом 117. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да је 25.5.2019. године истекао
мандат наведеном Школском одбору, Скупштина града
Бора, одлучила је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-37/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године

Број: 020-41/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
`

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту
I
Разрешавају се, дужности члана Школског
одбора ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту, због истека
мандата и то:
1. Биљана Мејесковић, представник запослених,
2. Виолета Предић, представник запослених,
3. Дијана Гаурјановић, представник запослених,
4. Владимир Милановић, представник
родитеља,
5. Дејан Добрић, представник родитеља,
6. Дубравка Оларић, представник родитеља,
7. Драгутин Глигоријевић, представник локалне
самоуправе,
8. Милорад Петријановић, представник локалне
самоуправе,
9. Драгана Страхињић, представник локалне
самоуправе.

26. новембар 2019.
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На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту
I
Именују се у Школски одбор ОШ ''Петра
Радовановић'' у Злоту, за чланове:
1. Бобана Тодоровић, представник запослених,
2. Дијана Гаурјановић, представник запослених,
3. Биљана Мејесковић, представник запослених,
4. Данијела Јанковска, представник родитеља,
5. Дејан Добрић, представник родитеља,
6. Владимир Милановић, представник
родитеља,
7. Драгана Страхињић, представник локалне
самоуправе,
8. Југослав Романовић, представник локалне
самоуправе,
9. Светлана Зајкесковић, представник локалне
самоуправе.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.

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

III
Мандат именованих чланова траје четири
године.

Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 116. став 2. одређено је да орган
управљања чине по три представника из реда запослених
у установи, родитеља, односно других законских
заступника и три представника на предлог јединице
локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5. одређено
је да чланове органа управљања установе именује и

Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 116. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова
органа управљања. Орган управљања чине по три
представника из реда запослених у установи, родитеља,
односно других законских заступника и три

16

БРОЈ 34

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже
васпитно-образовно, односно наставничко веће, а из реда
родитеља – савет родитеља тајним изјашњавањем. Истим
чланом у ставу 13. одређено је да скупштина јединице
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
ОШ ''Петра Радовановић'' у Злоту, је актом
број:553 од 28.3.2019.године доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, a Градско веће града Бора, као овлашћени
предлагач је предложило представнике локалне
самоуправе, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
Увидом у Извештаје Полицијске управе у Бору,
утврђено је да именовани нису осуђивани за кривична
дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 – др. закони и 10/19).
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина града Бора одлучила је као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-174/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године

26. новембар 2019.

Скупштина града Бора је Решењем број:022163/2018-I од 20.8.2018.године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18) именовала Гордану Мундрић као
представника запослених и Владимира Шимшића као
представника родитеља за чланове Школског одбора ОШ
''Душан Радовић'' у Бору.
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору је актом бр.893 од
10.10.2019.године обавестила Скупштину града Бора да
Гордана Мундрић, представник запослених, није више
радник школе, а да дете Владимира Шимшића више није
ученик ове школе.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 117. став 3. тачка 4) одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган управљања установе, у случају да
се покрене иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно
због престанка основа по којем је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
града Бора одлучила је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-150/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
23
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора ОШ ''Душан Радовић'' у Бору:
1. Гордана Мундрић, представник запослених и
2. Владимир Шимшић, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 –
др. закони и 10/19), у члану 116. став 2. одређено је да
орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других
законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5.
одређено је да чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединица локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа управљања.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
24
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору
I
Именују се у Школски одбор ОШ ''Душан
Радовић'' у Бору, за чланове:
1. Мирјана Божић Кузмановић, представник
запослених и
2. Слободан Златић, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
III
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022163/2018-I од 20.8.2018.године (''Службени лист града
Бора'', бр. 5/18).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17
и 27/18 – др. закони и 10/19), у члану 116. одређено је да
чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
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чланова органа управљања. Орган управљања чине по
три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже
васпитно - образовно, односно наставничко веће, а из
реда родитеља - савет родитеља тајним изјашњавањем.
Истим чланом у ставу 13. одређено је да скупштина
јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору, је актом бр.893 од
10.10.2019.године, доставила предлог Наставничког већа
као овлашћеног предлагача за именовање новог члана
Школског одбора Мирјане Божић Кузмановић, као
представника запослених, уместо Гордане Мундрић која
је разрешeна дужности на основу члана 117. став 3. тачка
4) Закона о основама система образовања и васпитања и
предлог Савета родитеља као овлашћеног предлагача за
именовање новог члана Школског одбора Слободана
Златића, као представника родитеља, уместо Владимира
Шимшића који је разрешњна дужности на основу члана
117. став 3. тачка 4) Закона о основама система
образовања и васпитања.
Увидом у Извештаје Полицијске управе Бор,
број:05.19.3.235-3-3029/19 од 13.9.2019.године и И
број:05.18.3.235-4-646/19 од 20.9.2019.године, утврђено
је да именовани нису осуђивани за кривична дела
утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина града Бора одлучила је као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-175/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
25
На основу члана 116. и 117. Закона о
основама
система
образовања
и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони
и 10/19), члана 136. Закона о општем управном
поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18аутентично тумачење) и члана 40. Статута града Бора
(''Службени лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина
града Бора, на седници одржаној 26. новембра 2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору
I
Разрешава се Дејан Радоњић дужности чланa
Школског одбора Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору,
представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
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Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 –
др. закони и 10/19), у члану 116. став 2. одређено је да
орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других
законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5.
одређено је да чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединица локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Скупштина града Бора је Решењем број: 022160/2018-I од 20.8.2018.године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18). именовала Дејана Радоњића, као
представника родитеља, за члана Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору.
Гимназија ''Бора Станковић'' у Бору је актом
бр.544 од 8.10.2019.године обавестила Скупштину града
Бора да је престао основ за чланство у школском одбору
Дејана Радоњића, због завршетка школовања његовог
детета.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 117. став 3. тачка 4) одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган управљања установе, у случају да
се покрене иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно
због престанка основа по којем је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
града Бора одлучила је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-149/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
26
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 26.
новембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Гимназије
''Бора Станковић'' у Бору
I
Именује се Славица Лазић за члана Школског
одбора Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору, представник
родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
III
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:022-
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160/2018-I од 20.8.2018.године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 –
др. закони и 10/19), у члану 116. одређено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања. Орган управљања чине по
три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже
васпитно - образовно, односно наставничко веће, а из
реда родитеља - савет родитеља тајним изјашњавањем.
Истим чланом у ставу 13. одређено је да скупштина
јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Гимназијa ''Бора Станковић'' у Бору, је актом
бр.544 од 8.10.2019.године, доставила предлог Савета
родитеља као овлашћеног предлагача за именовање
новог члана Школског одбора Славице Лазић, као
представника родитеља, уместо Дејана Радоњића који је
разрешњна дужности на основу члана 117. став 3. тачка
4) Закона о основама система образовања и васпитања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, И
број:05.18.3.235-4-676/19 од 4.10.2019.године, утврђено
је да именована није осуђивана за кривична дела
утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио кандидата за члана Школског одбора,
Скупштина града Бора одлучила је као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-176/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
27
На основу члана 26 и 27. Закона о јавној својини
(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и
члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града
Бора'' бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници
одржаној 26. новембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
I. Предлаже се Влади Републике Србије - да
пренесе право јавне својине на непокретностима:
- кп.бр.11267 КО Доња Бела Река, уписане у лист
непокретности број 73 КО Доња Бела Река ( врста
земљишта – земљиште у грађевинском подручју - укупне
површине 1372 м2,
-кп.бр.11266 – земљиште у грађевинском подручју укупне површине 1050 м2,
-кп.бр.11266 - објекат бр.1
- помоћна зграда у
површини од 291 м2
-кп.бр.11266 - објекат бр.2
- помоћна зграда у
површини од 107 м2
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-кп.бр.11266 - објекат бр.3 - остале зграде у површини од
121 м2, уписане у лист непокретности број 73 КО Доња
Бела Река власника - Република Србија ,
те је
неопходано извршити пренос права својине са Републике
Србије на град Бор, без накнаде, а у циљу стварања
основа да град Бор може да планира неопходна средства
за одржавање предметних непокретности.
II. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном листу града Бора.
Образложење
Град Бор има основане потребе за улагањима у
објекте за спорт и физичку културу, као и у објекте који
могу подстаћи развој предузетништва а кроз адаптацију
постојећих и отварање нових пословних простора који
су од значаја за град Бор, а по Закону о буџетском
систему нема основа за издвајањем средстава за те
намене обзиром да наведене непокретности нису у
јавној својини града Бора.
Ова одлука се доноси обзиром да су предметне
непокретности у јако лошем стању и да је потребно на
кп бр. 11267 КО Доња Бела Река,на којој је тренутно
стадион за мале спортове, извршити замену постојећих
реквизита ( кошеви, голови за фудбал, са клупама и
осталим мобилијаром за опремање паркића за децу и
терена за мале спортове) док је на кп бр 11266 КО Доња
Бела Река потребно адаптирати руиниране објекте и
ставити их у функцију као пословни простор) . Имајући у
виду да је Република Србија уписана као власник
наведених непокретности , а чињеница да је као
корисник уписана Земљорадничка задруга ''Д.Б.Река'',
није од утицаја јер се ради о погрешном упису код
надлежне службе за катастар непокретности у Бору,
обзиром да је Решењем Привредног суда у Зајечару број.
1.Ст.8/2012 од 28.03.2012 године над Земљорадничком
задругом Д.Б.Река закључен стечај и сва имовина
стечајног дужника
са стањем на дан доношења
предметног решења прешла у својину републике Србије.
Подаци о решењу и току поступка јавно су доступни на
сајту Министарства правде,Привредног суда у Зајечару
под напред наведеним бројем, и на основу истих је
утврђено да је решење о стечају постало правоснажно
дана 11.08.2015 године, а извршно дана 16.10.2012
године. Имајући у виду наведено град Бор се обратио
Републичком правобранилаштву да у име Републике
Србије , на основу поменутог решења о стечају, поднесе
захтев за брисање ЗЗ ''Д.Б.Река'' као корисника на
наведеним непокретностима.
Са уписом права јавне својине града Бора на
наведеним непокетностима стварају се услови да град
Бор може да планира средства и инвестира у одржавање
истих.
Имајући у виду наведено, а у складу са чланом
26. Закона о јавној својини донета је одлука као у
диспозитиву.
Одлуку доставити: Влади Републике Србије –
Републичкој Дирекцији за имовину Р.Србије и уз списе
предмета.
Број: 463-315/19-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, 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, 142/14,
65/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и
72/19), и члана 40. Статута града Бора (''Службени лист
града Бора'' бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 26. новембра 2019. године, донела је

26. новембар 2019.

запослених медицинских радника у 2019.години због
дежурстава, ноћног и сменског рада.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана у довољном обиму Предлогом финансијског
плана Градске управе града Бора за 2019.годину, а самим
тим ни Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
1.130.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРСЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ
I
Усваја се Извештај о извршењу буџета града
Бора за период јануар-септембар 2019. године.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 401-850/2019-I
У Бору, 26. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, 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, 63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/19) и члана 27.
Одлуке о буџету града Бора за 2019.годину («Службени
лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник
града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018 и 18/2019), у Разделу 5-Градска управа града
Бора, Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација-0602-0009-Текућа
буџетска
резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, позиција 211 и економска класификација
49912 -“Текућа резерва”, одобравају се средства у износу
од 1.130.000 динара, Градској управи града Бора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1. - Градска управа града Бора, Програма 12 Здравствена заштита, Програмска класификација - 18010003 – Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље, функција 740 – Услуге јавног
здравља, на позицију 176 и економску класификацију 464
– Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењу за финансије Градске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе помоћника
Градоначелника града Бора потребно је обезбедити
додатна средства за исплату плата, додатака и накнада

Број: 401-816/2019-II
У Бору, 12.11.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, 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, 63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/19) и члана 27.
Одлуке о буџету града Бора за 2019.годину («Службени
лист града Бора» бр. 18/2018 и 18/2019), градоначелник
града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2019.годину («Службени лист града Бора»
бр. 18/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 211 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 3.600.000
динара Градској управи града Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.- Градска управа града Борa, Програм 2- Комуналне
делатности, на следећи начин:
*Утврђује се Пројекат-1102-П33-Пројекат:
Студија процене стања постојећег водоводног система
градског насеља Бора, са предлозима за унапређења
система, функција 620- Развој заједнице, са позицијом и
економском
класификацијом
109-8424
Специјализоване услуге – 1.200.000 динара и
*Утврђује се Пројекат-1201-П34-Пројекат:
Студија процене стања постојећег канализационог
система на територији града Бора, са предлозима за
унапређење система, функција 620-Развој заједнице, са
позицијом и економском класификацијом 109-9 -424Специјализоване услуге – 2.400.000 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењу за финансије Градске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе председника
Стручне комисије за координацију активности на изради
пројектно-техничке документације и изградњу водоводне
и канализационе мреже на територији града Бора,
потребно је обезбедити средства за: Студију процене
стања постојећег водоводног система градског насеља
Бора, са предлозима за унапређења система (1.200.000
динара) и Студију процене стања постојећег
канализационог система на територији града Бора, са
предлозима за унапређење система (2.4000.000 динара).
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Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Предлогом финансијског плана Градске
управе града Бора за 2019.годину, а самим тим ни
Одлуком о буџету града Бора за 2019.годину, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 3.600.000
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 837 / 2019-II
У Бору, 14.11.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

26. новембар 2019.
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