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На основу члана 63. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број: 54/2009) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
број: 7/2008), Скупштина општине Бор на седници
одржаној дана 10. новембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Бор за 2010. годину
(''Службени лист општине Бор'', број 5/2010, 9/2010 и
12/2010), члану 1, став 1, алинеја 1 износ од
«921.500.000» замењује се износом од «981.228.625».
У истим члану, став 1, алинеја 2 износ од
«901.200.000» замењује се износом од «964.168.625».
У истим члану, став 1, алинеја 3 износ од
«20.300.000» замењује се износом од «17.060.000».
У истим члану, став 1, алинеја 5 износ од
«8.000.000» замењује се износом од «14.000.000».
У истим члану, став 1, алинеја 6 износ од
«26.800.000» замењује се износом од «29.560.000».
Члан 2.
У члану 2 износ од «8.000.000» замењује се
износом од «14.000.000».
Члан 3.
У члану 3 износ од «1.860.000» замењује се
износом од «1.991.195».
Члан 4.
У члану 4 износ од «9.464.363» замењује се
износом од «100.000».
Члан 5.
У члану 5 износ од «29.180.000» замењује се
износом од «33.482.500».
Члан 6.
У члану 6, у табели рачун прихода и примања,
расхода и издатака буџета општине врше се следеће
измене:
- за опис «I Укупнa примања» износ у колони 3
«921.500.000» замењује се износом од «981.228.625»,
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи»
износ у колони 3 «921.500.000» замењује се износом од
«981.228.625»,
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи»
износ у колони 3 од «517.558.929» замењује се износом
«573.077.554»,
- за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на
доходак, добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од
«305.244.529» замењује се износом «315.244.529»,
- за економску класификацију 712+713+716+719 –
«1.3.Остали порески приходи» износ у колони 3 од
«169.500.000» замењује се износом «215.018.625»,
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- за економску класификацију 74 – «2. Непорески
приходи, од чега:» износ у колони 3 од «172.773.113»
замењује се износом «173.273.113»,
- за економску класификацију 733 – «3. Транфери» износ
у колони 3 од «231.167.958» замењује се износом
«234.877.958»,
- за опис «II Укупни издаци» износ у колони 3
«901.200.000» замењује се износом од «964.168.625»,
- за економску класификацију 4 – «Текући расходи»
износ у колони 3 од «849.335.191» замењује се износом
«912.889.816»,
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за
запослене» износ у колони 3 од «305.921.851» замењује
се износом «319.647.607»,
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга
и роба» износ у колони 3 од «237.041.653» замењује се
износом «261.129.818»,
- за економску класификацију 44 – «3. Отплата камате»
износ у колони 3 од «2.380.000» замењује се износом
«3.922.500»,
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ
у колони 3 од «110.342.967» замењује се износом
«147.463.118»,
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци за
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «8.109.913»
замењује се износом «8.861.913»,
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали
расходи» износ у колони 3 од «78.996.025» замењује се
износом «60.733.378»,
- за економску класификацију 46 – «7. Трансфери
осталом нивоу власти» износ у колони 3 од
«106.542.782» замењује се износом «111.131.482»,
-за економску класификацију 5–«Капитални расходи»
износ у колони 3 од «51.864.809» замењује се износом
«51.278.809»,
- за опис «III Буџетски суфицит (буџетски дефицит) (III)» износ у колони 3 од «20.300.000» замењује се
износом од «17.060.000»,
- за економску класификацију 91 – «V Примања од
задуживања» износ у колони 3 од «8.000.000» замењује
се износом «14.000.000»,
- за економску класификацију 911 – «1. Примања од
домаћих задуживања» износ у колони 3 од «8.000.000»
замењује се износом «14.000.000»,
-за
економску
класификацију
9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119
–
«1.2.
Задуживање код осталих извора» износ у колони 3 од
«8.000.000» замењује се износом «14.000.000»,
- за економску класификацију 61 – «VII Отплата
главнице» износ у колони 3 од «26.800.000» замењује се
износом «29.560.000»,
- за економску класификацију 611 – «1. Отплата главнице
домаћим кредиторима» износ у колони 3 од «26.800.000»
замењује се износом «29.560.000»,
- за економску класификацију 6113+6114 – «1.1. Отплата
главнице домаћим јавним финансијским институцијама и
пословним банкама» износ у колони 3 од «26.800.000»
замењује се износом «29.560.000»,
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- за опис «VIII Нето финансирање (IV + V – VI – VII = –
III)» износ у колони 3 од «-20.300.000» замењује се
износом од
«-17.060.000»,
- за опис «В. Укупни фискални суфицит (укупни
фискални дефицит)» износ у колони 3 од «18.800.000»
замењује се износом од «15.560.000».
Члан 7.
У члану 7, у табели примања буџета општине Бор
за 2010. годину врше се следеће измене:
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3
од «571.394.887» замењује се износом «575.604.887»,
- за економску класификацију 733150 – «Текући
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општине» износ у колони 3 од «231.167.958» замењује се
износом «234.877.958»,
- за економску класификацију 733154 – «Текући
наменски трансфери» износ у колони 3 од «0» замењује
се износом «3.710.000»,
- за економску класификацију 743320 – «Приход од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје» износ у
колони 3 од «5.100.000» замењује се износом
«5.600.000»,
- за економску класификацију 743324 – «Приход од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје» износ у
колони 3 од «5.100.000» замењује се износом
«5.600.000»,
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од
«350.105.113» замењује се износом «405.623.738»,
- за економску класификацију 711140 – «Порез на
приходе од имовине (прих.од непокрет., на прих. од
пољоп. и шумар., на земљ.» износ у колони 3 од
«33.000.000» замењује се износом «43.000.000»,
- за економску класификацију 711147 – «Порез на
земљиште» износ у колони 3 од «33.000.000» замењује се
износом «43.000.000»,
- за економску класификацију 713120 – «Порез на
имовину» износ у колони 3 од «87.000.000» замењује се
износом «122.518.625»,
- за економску класификацију 713122 – «Порез на
имовину (осим на земљиште, акције и удела) од правних
лица» износ у колони 3 од «80.000.000» замењује се
износом «115.518.625»,
- за економску класификацију 716110 – «Комунална
такса на фирму» износ у колони 3 од «61.050.000»
замењује се износом «71.050.000»,
- за економску класификацију 716111 – «Комунална
такса за истицање фирме на пословном простору» износ
у колони 3 од «61.000.000» замењује се износом
«71.000.000»,
- за опис «Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине» износ у колони 3 од «8.500.000»
замењује се износом «14.500.000»,
- за економску класификацију 911551 – «Примања од
задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист
нивоа општине» износ у колони 3 од «8.000.000»
замењује се износом «14.000.000»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«930.000.000» замењује се износом «995.728.625».
Члан 8.
У члану 8, у табели издаци буџета врше се следеће
измене:
- за економску класификацију 410000 – «Издаци за
запослене» износ у колони 3 од «305.921.851» замењује
се износом «319.647.607»,
- за економску класификацију 420000 – «Коришћење
услуга и роба» износ у колони 3 од «237.041.653»
замењује се износом «261.129.818»,
- за економску класификацију 440000 – «Отплата камата»
износ у колони 3 од «2.380.000» замењује се износом
«3.922.500»,
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- за економску класификацију 450000 – «Субвенције»
износ у колони 3 «110.342.967» замењује се износом
«147.263.118»,
- за економску класификацију 460000 – «Трансфери
осталим нивоима власти» износ у колони 3 од
«106.542.782» замењује се износом «111.131.482»,
- за економску класификацију 470000 – «Социјална
заштита из буџета» износ у колони 3 од «8.109.913»
замењује се износом «8.861.913»,
- за економску класификацију 480000 – «Остали издаци»
износ у колони 3 од «67.671.662» замењује се износом
«58.642.183»,
- за економску класификацију 499110–«Стална резерва»
износ у колони 3 од «1.860.000» замењује се износом
«1.991.195»,
-за економску класификацију 499120–«Текућа резерва»
износ у колони 3 од «9.464.363» замењује се износом
«100.000»
- за економску класификацију 510000 – «Основна
средства» износ у колони 3 од «51.749.809» замењује се
износом «51.163.809»,
- за економску класификацију 610000 – «Отплата
главнице» износ у колони 3 од «26.800.000» замењује се
износом «29.560.000»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«930.000.000» замењује се износом «995.728.625».
Члан 9.
У члану 9 врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 2 табеле «1. Примања без прихода од
задуживања у износу од», износ из колоне 3
«922.000.000» замењује се износом «981.728.625»;
- за тачку из колоне 2 табеле «2. Прихода од задуживања
у износу од», износ из колоне 3 «8.000.000» замењује се
износом «14.000.000»;
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«930.000.000» замењује се износом «995.728.625».
Члан 10.
У члану 10 врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 2 табеле «1. Појединачне издатке у
износу од», износ из колоне 3 «889.495.637» замењује се
износом «960.154.930»;
- за тачку из колоне 2 табеле «2. Сталну буџетску резерву
од», износ из колоне 3 «1.860.000» замењује се износом
«1.991.195»,
- за тачку из колоне 2 табеле «3. Текућу буџетску резерву
од», износ из колоне 3 «9.464.363» замењује се износом
«100.000»,
- за тачку из колоне 2 табеле «4. Отплату кредита и
камата у износу од», износ из колоне 3 «29.180.000»
замењује се износом «33.482.500»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«930.000.000» замењује се износом «995.728.625».
Члан 11.
У члану 11 врше се следеће измене:
- за економску класификацију 410 – «Издаци за
запослене» износ у колони 3 од «305.921.851» замењује
се износом «319.647.607», износ у колони 4 од
«3.160.000» замењује се износом «4.960.000» и износ у
колони 5 од «309.081.851» замењује се износом
«324.607.607»,
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и
додаци за запослене» износ у колони 3 од «229.317.826»
замењује се износом «239.192.905» и износ у колони 5 од
«229.317.826» замењује се износом «239.192.905»,
- за економску класификацију 412 – «Социјални
доприноси (на терет послодавца)» износ у колони 3 од
«41.400.960» замењује се износом «43.574.835» и износ у
колони 5 од «41.400.960» замењује се износом
«43.574.835»,
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- за економску класификацију 414 – «Социјална давања
запосленима – отпремнине и помоћи» износ у колони 3
од «21.026.400» замењује се износом «22.232.702», износ
у колони 4 од «3.160.000» замењује се износом
«4.960.000» и износ у колони 5 од «24.186.400» замењује
се износом «27.192.702»,
- за економску класификацију 415 – «Накнаде за превоз
на посао и са посла» износ у колони 3 од «7.346.665»
замењује се износом «8.217.165» и износ у колони 5 од
«7.346.665» замењује се износом «8.217.165»,
- за економску класификацију 417 – «Додатак изабраним
лицима-волонтерски рад» износ у колони 3 од
«2.000.000» замењује се износом «1.600.000» и износ у
колони 5 од «2.000.000» замењује се износом
«1.600.000»,
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и
услуга» износ у колони 3 од «237.041.653» замењује се
износом «261.129.818», износ у колони 4 од «46.469.806»
замењује се износом «52.242.234» и износ у колони 5 од
«283.511.459» замењује се износом «313.372.052»,
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови»
износ у колони 3 од «59.735.731» замењује се износом
«55.709.502», износ у колони 4 од «10.201.211» замењује
се износом «10.618.211» и износ у колони 5 од
«69.936.942» замењује се износом «66.327.713»,
- за економску класификацију 4211 – «Услуге платног
промета» износ у колони 3 и у колони 5 од «1.600.000»
замењује се износом «1.950.000»,
- за економску класификацију 422 – «Трошкови за
пословна путовања» износ у колони 3 од «2.443.694»
замењује се износом «2.323.694», износ у колони 4 од
«583.000» замењује се износом «736.000» и износ у
колони 5 од «3.026.694» замењује се износом
«3.059.694»,
- за економску класификацију 423 – «Опште услуге по
уговору» износ у колони 3 од «20.163.624» замењује се
износом «21.660.054», износ у колони 4 од «3.453.838»
замењује се износом «4.103.766» и износ у колони 5 од
«23.617.462» замењује се износом «25.763.820»,
- за економску класификацију 4239 – «Услуге по
повереним комуналним пословима» износ у колони 3 и у
колони 5
од «72.500.000» замењује се износом
«90.285.000»,
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване
услуге» износ у колони 3 од «9.134.500» замењује се
износом «9.663.807», износ у колони 4 од «3.639.204»
замењује се износом «3.396.454» и износ у колони 5 од
«12.773.704» замењује се износом «13.060.261»,
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и
одржавање» износ у колони 3 од «58.122.300» замењује
се износом «66.396.300», износ у колони 4 од «5.193.565»
замењује се износом «8.407.996» и износ у колони 5 од
«63.315.865» замењује се износом «74.804.296»,
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ
у колони 3 од «13.341.804» замењује се износом
«13.141.461», износ у колони 4 од «23.398.988» замењује
се износом «24.979.807» и износ у колони 5 од
«36.740.792» замењује се износом «38.121.268»,
- за економску класификацију 440 – «Отплата камате»
износ у колони 3 и у колони 5 од «2.380.000» замењује
се износом «3.922.500»,
- за економску класификацију 444 – «Пратећи трошкови
задуживања» износ у колони 3 и у колони 5 од
«2.130.000» замењује се износом «3.672.500»,
- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ
у колони 3 и у колони 5 од «110.342.967» замењује се
износом «147.263.118»,
- за економску класификацију 4511 – «Текуће субвенције
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и
у колони 5 од «110.342.967» замењује се износом
«137.063.118»,
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- за економску класификацију 4512 – «Капиталне
субвенције нефинансијским предузећима и орг.» износ у
колони 3 и у колони 5 од «0» замењује се износом
«10.400.000»,
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим
нивоима власти и орг. социј.осигурања» износ у колони 3
од «106.542.782» замењује се износом «111.131.482» и
износ у колони 5 од «121.662.782» замењује се износом
«123.451.482»,
- за економску класификацију 4631 – «Трансфери
осталим нивоима власти-школе,МЗ, соц.заштита» износ у
колони 3 од «106.542.782» замењује се износом
«111.131.482» и износ у колони 5 од «121.662.782»
замењује се износом «123.451.482»,
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита
из буџета» износ у колони 3 од «8.109.913» замењује се
износом «8.861.913» и износ у колони 5 од «11.609.913»
замењује се износом «12.361.913»,
- за економску класификацију 4727 – «Студенске накнаде
и стипендије и друга давања у науци, култури и
образовању, превоз и смештај ученика» износ у колони 3
и у колони 5 од «7.574.913» замењује се износом
«8.326.913»,
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци»
износ у колони 3 од «67.671.662» замењује се износом
«58.642.183», износ у колони 4 од «2.530.060» замењује
се износом «2.480.060» и износ у колони 5 од
«70.201.722» замењује се износом «61.122.243»,
- за економску класификацију 481 – «Дотације
непрофитним организ.» износ у колони 3 и у колони 5 од
«21.102.000» замењује се износом «17.895.356»,
- за економску класификацију 482 – «Порези, обавезне
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом»
износ у колони 3 од «687.360» замењује се износом
«701.360», износ у колони 4 од «2.265.060» замењује се
износом «2.215.060» и износ у колони 5 од «2.952.420»
замењује се износом «2.916.420»,
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и
пенали по решењима судова и суд. тела» износ у колони
3 од «45.331.302» замењује се износом «39.494.467» и
износ у колони 5 од «45.581.302» замењује се износом
«39.744.467»,
- за економску класификацију 510 – «Основна средства»
износ у колони 3 од «51.749.809» замењује се износом
«51.163.809», износ у колони 4 од «146.215.853»
замењује се износом «137.868.900» и износ у колони 5 од
«197.965.662» замењује се износом «191.832.709»,
- за економску класификацију 511 – «Издаци за
нефинансијску имовину зграде и грађевински објекти»
износ у колони 3 од «28.451.000» замењује се износом
«26.363.500», износ у колони 4 од «121.046.000»
замењује се износом «118.696.000» и износ у колони 5 од
«149.497.000» замењује се износом «145.059.500»,
- за економску класификацију 5113 – «Капитално
одржавање зграда и објеката» износ у колони 3 од
«4.758.500» замењује се износом «4.160.500» и износ у
колони 5 од «17.908.500» замењује се износом
«17.310.500»,
- за економску класификацију 5114 – «Израда пројеката и
просторног и урбанистичких планова» износ у колони 3
од «9.600.000» замењује се износом «13.401.000», износ у
колони 4 од «6.307.893» замењује се износом «71.000» и
износ у колони 5 од «15.907.893» замењује се износом
«13.472.000»,
- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема»
износ у колони 3 од «7.450.309» замењује се износом
«5.997.809», износ у колони 4 од «5.471.960» замењује се
износом «5.711.900» и износ у колони 5 од «12.922.269»
замењује се износом «14.509.709»,
- за економску класификацију 515 – «Остала основна
средства» износ у колони 3 од «1.390.000» замењује се
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износом «1.141.000» и износ у колони 5 од «1.630.000»
замењује се износом «1.381.000»,
- за економску класификацију 610 – «Отплата главнице»
износ у колони 3 и у колони 5 од «26.800.000» замењује
се износом «29.560.000»,
- за економску класификацију 611 – «Отплата главнице
домачим кредиторима» износ у колони 3 и у колони 5 од
«26.800.000» замењује се износом «29.560.000»,
- за економску класификацију 499000 – «Средства
резерви» износ у колони 3 и у колони 5 од «11.324.363»
замењује се износом «2.091.195»,
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.860.000» замењује се
износом «1.991.195»,
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «9.464.363» замењује се
износом «100.000»,
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од
«930.000.000» замењује се износом «995.728.625», износ
у колони 4 од «218.434.719» замењује се износом
«217.610.194» и износ у колони 5 од «1.148.434.719»
замењује се износом «1.213.338.819».
Члан 12.
У члану 12, у ставу 1 износ од «930.000.000»
замењује се износом од «995.728.625» за средства буџета
и износ од «218.429.719» замењује се износом од
«217.610.194» за сопствена средства.
У истом ставу, у табели, у Разделу 1 –
«Скупштина општине Бор, Председник општине и
општинско веће», за финкцију 110 – «Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови» врше
се следеће измене:
- на позицији број 1 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и колони 8 од «8.093.910» замењује се износом
«7.397.910»,
- на позицији број 2 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «1.764.689» замењује се износом
«1.340.910»,
- на позицији број 6 и економској класификацији 417 –
«Додатак изабраним лицима-општинско веће» износ у
колони 6 и колони 8 од «2.000.000» замењује се износом
«1.600.000»,
- на позицији број 7 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.277.000» замењује се износом «757.000»,
- на позицији број 8 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 и
колони 8 од «750.000» замењује се износом «650.000»,
- на позицији број 9 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «7.580.000» замењује се износом «6.495.000»,
- на позицији број 10 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 и колони 8
од «2.500.000» замењује се износом «2.000.000»,
- на позицији број 11 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и
колони 8 од «320.000» замењује се износом «570.000»,
- на позицији број 13 и економској класификацији 481 –
«Дотације-средства
за
финансирање
политичких
странака» износ у колони 6 и колони 8 од «800.000»
замењује се износом «1.006.385»,
- на позицији број 15 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд.
тела» износ у колони 6 и колони 8 од «41.000.000»
замењује се износом «33.163.165»,
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110
– «Стална резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.860.000» замењује се износом «1.991.195»,
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- на позицији број 19 и економској класификацији 499120
– «Текућа резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«9.464.363» замењује се износом «100.000»,
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од
«82.353.962» замењује се износом «62.015.565»,
- на позицији број 22 и економској класификацији 4511 –
«Субвенције јавном линијском саобраћају и ђачки
превоз» износ у колони 6 и колони 8 од «55.000.000»
замењује се износом «79.974.799»,
- на позицији број 24 и економској класификацији 4511 –
«Субвенције – средства за подстицај развоја
пољопривреде, туризма и др. делатности» износ у колони
6 и колони 8 од «2.500.000» замењује се износом
«3.870.759»,
- на позицији број 25 и економској класификацији 511 –
«Издаци
за
нефинансијску
имовину-зграде
и
грађ.објекти» износ у колони 6 и колони 8 од «300.000»
замењује се износом «2.850.000»,
- позиција број 26-0 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање - саобраћај» и износ у
колони 6 и колони 8 од «1.275.000» брише се,
- позиција број 26 мења се и гласи:
економска
класификација 463 – «Текући трансфери осталим
нивоима власт-саобраћај» износ у колони 6 и у колони 8
износи «2.800.000»,
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од
«61.400.000» замењује се износом «90.545.558»,
- на позицији број 31 и економској класификацији 4727 –
«Давања у науци, култури, образовању», додаје се «и
спорту» и износ у колони 6 и колони 8 од «4.750.000»
замењује се износом «5.052.000»,
- на позицији број 34 и економској класификацији 444 –
«Пратећи трошкови задуживања» износ у колони 6 и
колони 8 од «2.100.000» замењује се износом
«3.620.000»,
- на позицији број 35 и економској класификацији 611 –
«Отплата главнице домаћимкредиторима» износ у
колони 6 и колони 8 од «26.800.000» замењује се
износом «29.560.000»,
- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од
«29.150.000» замењује се износом «33.430.000».
У истом разделу, глава 1.2.«ЈКП 3.октобар–
поверени послови», функција 620– «развој заједнице»
врше се следеће измене:
- на позицији број 36 и економској класификацији 4239 –
«Услуге одржавања чистоће у граду и насељима у
општини Бор» износ у колони 6 и у колони 8 од
«37.830.000», замењује се износом «43.680.000»,
- на позицији број 37 и економској класификацији 4239 –
«Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и
рекреационих површина и поправка реквизита» износ у
колони 6 и у колони 8 од «14.282.500», замењује се
износом «15.282.500»,
- на позицији број 38 и економској класификацији 4239 –
«Услуге зимског одржавања улица и тротоара, пешачких
стаза и паркинг простора» износ у колони 6 и у колони 8
од «10.387.500», замењује се износом «15.887.500»,
- на позицији број 39 и економској класификацији 4239 –
«Програм мера заштите животиња (паса и мачака
луталица)» износ у колони 6 и у колони 8 од «4.000.000»,
замењује се износом «5.600.000»,
- отвара се нова позиција број 39–2 и економска
класификација 4239 – «Услуге реализације пројекта
санације и рекултивације девастираног земљишта» износ
у колони 6 и у колони 8 износи «2.900.000»,
- отвара се нова позиција број 39–3 и економска
класификација 4239 – «Услуге уклањања мањих
монтажних, помоћних и других мањих грађевинских
објеката и шкољки аутомобила» износ у колони 6 и у
колони 8 износи «685.000»,
- отвара се нова позиција број 39–4 и економска
класификација 4239 – «Услуге исељавања бесправно
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усељених лица» износ у колони 6 и у колони 8 износи
«250.000»,
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8
износ од «72.500.000», замењује се износом «89.285.000»,
- укупан износ за главу 1.2. у колони 6 и колони 8 износ
од «72.500.000», замењује се износом «89.285.000»,
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 износ од
«253.653.962» замењује се износом «286.194.584».
У
Разделу
2
–
«Општинско
јавно
правобранилаштво», за функцију 330 – «судови» врше се
следеће измене:
- на позицији број 40 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и колони 8 од «2.000.336» замењује се износом
«2.050.336»,
- на позицији број 41 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «358.060» замењује се износом
«373.060»,
- укупан износ за функцију 330 у колони 6 и колони 8
износ од «3.284.483», замењује се износом «3.349.483»,
- укупан износ за раздео 2 у колони 6 и колони 8 износ од
«3.284.483», замењује се износом «3.349.483».
У Разделу 3 – «Општинска управа Бор», за
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће
измене:
- на позицији број 52 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и колони 8 од «79.813.041» замењује се износом
«78.113.041»,
- на позицији број 53 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «14.286.495» замењује се
износом «13.986.495»,
- на позицији број 56 и економској класификацији 415 –
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ у колони
6 и колони 8 од «2.000.000» замењује се износом
«2.400.000»,
- на позицији број 58 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«9.800.000» замењује се износом «11.100.000»,
- на позицији број 59 и економској класификацији 4211 –
«Услуге платног промета» износ у колони 6 и колони 8
од «1.600.000» замењује се износом «1.950.000»,
- на позицији број 60 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 и
колони 8 од «795.000» замењује се износом «695.000»,
- на позицији број 61 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «2.380.000» замењује се износом «3.530.000»,
- на позицији број 64 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и
колони 8 од
«4.017.220» замењује се износом «4.264.236»,
- на позицији број 65 и економској класификацији 444 –
«Пратећи трошкови задуживања» износ у колони 6 и
колони 8 од «30.000» замењује се износом «52.500»,
- на позицији број 68 и економској класификацији 5113 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у
колони 6 и колони 8 од «450.000» замењује се износом
«1.000»,
- на позицији број 69 и економској класификацији 5114 –
«Услуге пројектовања и израде урбанистичких планова»
износ у колони 6 и колони 8 од «50.000» замењује се
износом «1.000»,
- на позицији број 71 и економској класификацији 515 –
«Нематеријална имовина» износ у колони 6 и колони 8
од «250.000» замењује се износом «1.000»,
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од
«137.048.756» замењује се износом «137.671.272».
У Разделу 3, глава 3.1. «Установа у делатности
културе», функција 820 – «услуге културе» врше се
следеће измене:
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- на позицији број 72 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и колони 8 од «35.675.765» замењује се износом
«34.475.765»,
- на позицији број 75 и економској класификацији 415 –
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ у колони
6 и колони 8 од «705.000» замењује се износом
«725.000»,
- на позицији број 77 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «5.561.000»
замењује се износом «5.092.000» и износ у колони 8 од
«5.787.000» замењује се износом «5.318.000»,
- на позицији број 78 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 од
«441.700» замењује се износом «521.700» и износ у
колони 8 од «661.700» замењује се износом «741.700»,
- на позицији број 79 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«2.810.280» замењује се износом «3.180.280», износ у
колони 7 од «491.511» замењује се износом «661.591» и
износ у колони 8 од «3.301.791» замењује се износом
«3.841.871»,
- на позицији број 80 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од
«1.730.000» замењује се износом «2.896.500», износ у
колони 7 од «660.084» замењује се износом «670.084» и
износ у колони 8 од «2.390.084» замењује се износом
«3.566.584»,
- на позицији број 81 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«1.469.600» замењује се износом «1.568.600», износ у
колони 7 од «292.000» замењује се износом «298.5004» и
износ у колони 8 од «1.761.600» замењује се износом
«1.867.100»,
- на позицији број 82 и економској класификацији 426 ––
«Материјали» износ у колони 6 од «1.158.500» замењује
се износом «1.488.000» и износ у колони 8 од «1.356.588»
замењује се износом «1.686.088»,
- на позицији број 84 и економској класификацији 482 –
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом» износ у колони 6 од «110.000»
замењује се износом «124.000» и износ у колони 8 од
«137.000» замењује се износом «151.000»,
- на позицији број 86 и економској класификацији 5113 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у
колони 6 и колони 8 од «421.000» замењује се износом
«921.000»,
- на позицији број 86-1 и економској класификацији 5114
– «Пројктно планирање» износ у колони 7 од «6.307.893»
замењује се износом «71.000» и износ у колони 8 од
«6.757.893» замењује се износом «521.000»,
- на позицији број 87 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «897.000»
замењује се износом «863.500», износ у колони 7 од
«1.740.960» замењује се износом «1.339.900» и износ у
колони 8 од «2.637.960» замењује се износом
«2.203.400»,
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од
«59.593.977» замењује се износом «60.470.477», износ у
колони 7 од «10.522.536» замењује се износом
«4.071.163» и износ у колони 8 од «70.116.513» замењује
се износом «64.541.640»,
- укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «59.593.977»
замењује се износом «60.470.477», износ у колони 7 од
«10.522.536» замењује се износом «4.071.163» и износ у
колони 8 од «70.116.513» замењује се износом
«64.541.640».
У Разделу 3, глава 3.2. «Друштвена брига о деци
Установа за децу «Бамби», функција 040 – «породица и
деца» врше се следеће измене:
- на позицији број 89 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
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6 и колони 8 од «67.555.342» замењује се износом
«66.555.342»,
- на позицији број 90 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «12.126.319» замењује се
износом «11.926.319»,
- на позицији број 95 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «5.494.000»
замењује се износом «6.434.000» и износ у колони 8 од
«13.788.625» замењује се износом «14.728.625»,
- на позицији број 98 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» » износ у колони 7 и колони 8
од «2.030.000» замењује се износом «1.792.250»,
- на позицији број 99 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 7 од
«1.500.000» замењује се износом «1.636.931» и износ у
колони 8 од «3.500.000» замењује се износом
«3.636.931»,
- на позицији број 100 и економској класификацији 426–
«Материјали» износ у колони 7 и колони 8 од
«18.450.000» замењује се износом «18.800.819»,
- на позицији број 102 и економској класификацији 472–
«Накнаде за социјалну заштиту из буџета (треће дете) »
додаје се «и бесплатна регресирана ужина» и износ у
колони 6 и колони 8 од «2.824.913» замењује се износом
«3.274.913»,
- на позицији број 103 и економској класификацији 482 –
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом» износ у колони 7 и колони 8 од
«1.400.000» замењује се износом «1.150.000»,
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 од
«93.865.574» замењује се износом «94.055.574» и износ у
колони 8 од «131.570.199» замењује се износом
«131.760.199»,
- укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «93.865.574»
замењује се износом «94.055.574» и износ у колони 8 од
«131.570.199» замењује се износом «131.760.199».
У Разделу 3, глава 3.3. «Комунална делатност –
ЈП «Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој
заједнице» врше се следеће измене:
- на позицији број 118 и економској класификацији 426–
«Материјали» износ у колони 6 од «1.441.000» замењује
се износом «528.000» и износ у колони 8 од «1.486.000»
замењује се износом «573.000»,
- на позицији број 120 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд.
тела» износ у колони 6 од «3.956.302» замењује се
износом «5.956.302» и у колони 8 од «3.986.302»
замењује се износом «5.986.302»,
- на позицији број 123 и економској класификацији 421 –
«Трошкови јавне расвете-електрична енергија» износ у
колони 6 и колони 8 од «22.200.000» замењује се
износом «17.200.000»,
- на позицији број 125 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање путне мреже општине,
вертикалне и хоризонталне сигнализације» износ у
колони 6 и колони 8 од «33.500.000» замењује се
износом «42.500.000»,
- на позицији број 126 и економској класификацији 511 –
«Текуће поправке и одржавање путне мреже општине,
вертикалне и хоризонталне сигнализације» износ у
колони 6 и колони 8 од «10.000.000» замењује се
износом «5.500.000»,
- на позицији број 129 и економској класификацији 5114
– «Услуге пројектовања и израде планова» износ у
колони 6 и колони 8 од «5.600.000» замењује се износом
«9.450.000»,
- отвара се нова позиција број 129–1 и економска
класификација 423 – «Услуге уклањања нелегалних
грађевинских објеката по решењима надлешжних
одељења ОУ» износ у колони 6 и у колони 8 износи
«500.000»,
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- укупан износ за функцију 620 у колони 6 од
«129.579.371» замењује се износом «134.516.371» и износ
у колони 8 од «129.879.371» замењује се износом
«134.816.371»,
- укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «129.579.371»
замењује се износом «134.516.371» и износ у колони 8 од
«129.879.371» замењује се износом «134.816.371».
У Разделу 3, глава 3.4. «Месне заједнице – све»,
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на
другом месту» врше се следеће измене:
- на позицији број 130 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «5.895.620»
замењује се износом «5.935.620», износ у колони 7 од
«674.586» замењује се износом «738.586» и у колони 8 од
«6.570.206» замењује се износом «6.674.206»,
- на позицији број 131 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«383.100» замењује се износом «344.100», износ у колони
7 од «847.827» замењује се износом «993.327» и износ у
колони 8 од «1.230.927» замењује се износом
«1.337.427»,
- на позицији број 132 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «107.000»
замењује се износом «53.000», износ у колони 7 од
«219.120» замењује се износом «204.120» и износ у
колони 8 од «326.120» замењује се износом «257.120»,
- на позицији број 133 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«2.119.500» замењује се износом «2.319.500», износ у
колони 7 од «2.741.565» замењује се износом «4.806.565»
и износ у колони 8 од «4.861.065» замењује се износом
«7.126.065»,
- на позицији број 134 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 од «1.318.797» замењује
се износом «1.445.123», износ у колони 7 од «1.840.900»
замењује се износом «2.095.900» и износ у колони 8 од
«3.159.697» замењује се износом «3.541.023»,
- на позицији број 138 и економској класификацији 511 –
«Изградња објекта и пројектно планирање» износ у
колони 7 од «102.750.000» замењује се износом
«100.400.000» и износ у колони 8 од «102.751.000»
замењује се износом «100.401.000»,
- на позицији број 139 и економској класификацији 5113
– «Капитално одржавање зграда и објеката» износ у
колони 6 од «1.150.000» замењује се износом «501.000» и
износ у колони 8 од «14.200.000» замењује се износом
«13.551.000»,
- на позицији број 140 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «1.461.539»
замењује се износом «1.277.539», износ у колони 7 од
«487.000» замењује се износом «478.000» и износ у
колони 8 од «1.948.539» замењује се износом
«1.755.539»,
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од
«12.493.916» замењује се износом «11.934.242», износ у
колони 7 од «122.729.058» замењује се износом
«122.884.558» и у колони 8 износ од «135.222.974»
замењује се износом «134.818.800»,
- укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «12.493.916»
замењује се износом «11.934.242», износ у колони 7 од
«122.729.058» замењује се износом «122.884.558» и у
колони 8 износ од «135.222.974» замењује се износом
«134.818.800».
У Разделу 3, глава 3.5. «Туристичка организација
Бор», функција 473 – «туризам» врше се следеће измене:
- на позицији број 141 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и колони 8 од «2.074.560» замењује се износом
«2.170.560»,
- на позицији број 142 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
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колони 6 и колони 8 од «374.508» замењује се износом
«390.508»,
- на позицији број 144 и економској класификацији 415 –
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ у колони
6 и колони 8 од «42.525» замењује се износом «93.025»,
- на позицији број 146 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «384.000»
замењује се износом «184.000», износ у колони 7 од
«122.000» замењује се износом «172.000» и износ у
колони 8 од «506.000» замењује се износом «356.000»,
- на позицији број 148 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«800.000» замењује се износом «970.000» и у колони 8 од
«1.611.000» замењује се износом «1.781.000»,
- на позицији број 149 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «294.500»
замењује се износом «194.500» и у колони 8 од «559.500»
замењује се износом «459.500»,
- на позицији број 151 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 од «260.000» замењује се
износом «277.000» и износ у колони 8 од «470.000»
замењује се износом «487.000»,
- на позицији број 155 и економској класификацији 511 –
«Пројектно планирање» износ у колони 6 од «150.000»
замењује се износом «12.500» и износ у колони 8 од
«446.000» замењује се износом «308.500»,
- на позицији број 156 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 7 од «1.304.000»
замењује се износом «1.254.000» и износ у колони 8 од
«1.433.770» замењује се износом «1.383.770»,
- укупан износ за функцију 473 у колони 6 од «5.007.357»
замењује се износом «4.919.357» и у колони 8 износ од
«8.628.357» замењује се износом «8.540.357»,
- укупан износ за главу 3.5. у колони 6 од «5.007.357»
замењује се износом «4.919.357» и у колони 8 износ од
«8.628.357» замењује се износом «8.540.357».
У Разделу 3, глава 3.6. «Установа спортски центар
Бор», функција 810 – «услуге рекреације и спорта» врше
се следеће измене:
- на позицији број 159 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и колони 8 од «18.933.164» замењује се износом
«33.258.243»,
- на позицији број 160 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «3.389.036» замењује се износом
«6.455.690»,
- на позицији број 161 и економској класификацији 414 –
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ у
колони 6 од «300.000» замењује се износом «1.506.302»,
износ у колони 7 од «200.000» замењује се износом
«2.000.000» и у колони 8 од «500.000» замењује се
износом «3.506.302»,
- на позицији број 162 и економској класификацији 415 –
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ у колони
6 и колони 8 од «1.527.500» замењује се износом
«1.927.500»,
- на позицији број 164 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 7 од «500.000»
замењује се износом «800.000» и у колони 8 од
«7.500.000» замењује се износом «7.800.000»,
- на позицији број 165 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 7 од
«50.000» замењује се износом «200.000» и у колони 8 од
«152.000» замењује се износом «302.000»,
- на позицији број 166 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 од
«300.000» замењује се износом «600.000» и у колони 8 од
«600.000» замењује се износом «900.000»,
- на позицији број 168 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 7 од
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«300.000» замењује се износом «1.300.000» и у колони 8
од «2.485.000» замењује се износом «3.485.000»,
- на позицији број 169 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 7 од «750.000» замењује се
износом «1.750.000» и у колони 8 од «1.550.000»
замењује се износом «2.550.000»,
- отвара се нова позиција број 170-1 и економска
класификација 481 – «Дотације за Народну кухињу»
износ у колони 6 и у колони 8 износи «401.000»,
- на позицији број 171 и економској класификацији 482 –
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом» износ у колони 7 и колони 8 од
«100.000» замењује се износом «300.000»,
- на позицији број 174 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 7 од «300.000»
замењује се износом «1.000.000» и у колони 8 од
«2.550.000» замењује се износом «3.250.000»,
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 од
«40.075.200» замењује се износом «59.474.235», износ у
колони 7 од «3.200.000» замењује се износом «8.650.000»
и у колони 8 износ од «43.275.200» замењује се износом
«68.124.235»,
- укупан износ за главу 3.6. у колони 6 од «40.075.200»
замењује се износом «59.474.235», износ у колони 7 од
«3.200.000» замењује се износом «8.650.000» и у колони
8 износ од «43.275.200» замењује се износом
«68.124.235».
У Разделу 3, глава 3.7. «Фонд за противпожарну
заштиту», функција 320 – «услуге противпожарне
заштите» врше се следеће измене:
- на позицији број 175 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 7 од «0» замењује се
износом «3.000» и у колони 8 од «4.000» замењује се
износом «7.000»,
- на позицији број 176 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 7 од
«0» замењује се износом «3.000» и у колони 8 од «4.500»
замењује се износом «7.500»,
- на позицији број 177 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 од «8.500»
замењује се износом «9.000» и у колони 8 од «36.500»
замењује се износом «37.000»,
- на позицији број 179 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 7 од «0»
замењује се износом «6.000» и у колони 8 од «40.000»
замењује се износом «46.000»,
- на позицији број 180 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 од «102.000» замењује се
износом «112.000», износ у колони 7 од «0» замењује се
износом «5.000» и износ у колони 8 од «102.000»
замењује се износом «117.000»,
- укупан износ за функцију 320 у колони 6 од «340.500»
замењује се износом «350.500», износ у колони 7 од
«8.500» замењује се износом «26.000» и у колони 8 износ
од «349.000» замењује се износом «376.500»,
- укупан износ за главу 3.7. у колони 6 од «340.500»
замењује се износом «350.500», износ у колони 7 од
«8.500» замењује се износом «26.000» и у колони 8 износ
од «349.000» замењује се износом «376.500».
У Разделу 3, глава 3.8. «Буџетски фонд за
заштиту животне средине», функција 560 – «заштита
животне средине некласифицирана на другом месту»
врше се следеће измене:
- на позицији број 183 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«100.000» замењује се износом «1.000»,
- на позицији број 185 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «1.200.000» замењује се износом «1.280.000»,
- укупан износ за функцију 560 износ у колони 6 и
колони 8 од «8.103.000» замењује се износом
«8.084.000»,
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- укупан износ за главу 3.8. износ у колони 6 и колони 8
од «8.103.000» замењује се износом «8.084.000».
- укупан износ за раздео 3 у колони 6 од «488.207.651»
замењује се износом «513.576.028», износ у колони 7 од
«178.085.719» замењује се износом «177.257.346» и у
колони 8 износ од «666.293.370» замењује се износом
«690.833.374».
У Разделу 4, «Основно образовање», функција
912 – «основно образовање», за 4631 «текући трансфери
осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 190 и економској класификацији 414 –
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ у
колони 6 и у колони 8 од «150.000» замењује се износом
«200.000»,
- на позицији број 191 и економској класификацији 415 –
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ у колони
6 и колони 8 од «950.000» замењује се износом
«1.450.000»,
- на позицији број 193 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «43.796.000»
замењује се износом «45.051.000» и износ у колони 8 од
«43.839.000» замењује се износом «45.094.000»,
- на позицији број 194 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 од
«1.975.000» замењује се износом «2.225.000» и износ у
колони 8 од «2.045.000» замењује се износом
«2.295.000»,
- на позицији број 195 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«3.552.100» замењује се износом «3.462.100» и износ у
колони 8 од «17.782.100» замењује се износом
«17.692.100»,
- на позицији број 196 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «242.044»
замењује се износом «382.044» и износ у колони 8 од
«257.044» замењује се износом «397.044»,
- на позицији број 197 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и
колони 8 од «2.280.000» замењује се износом
«2.830.000»,
- на позицији број 198 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и колони 8 од
«3.525.000» замењује се износом «3.545.000»,
- на позицији број 199 и економској класификацији 4727
– «Услуге регресиране исхране ученика ОШ» износ у
колони 6 и колони 8 од «1.200.000» замењује се износом
«1.400.000»,
- на позицији број 199 – 1 и економској класификацији
483 – «Новчане казне и пенали по решењима судова и
с.т.» износ у колони 6 и колони 8 од «150.000» замењује
се износом «200.000»,
- на позицији број 200 и економској класификацији 511 –
«Капитално одржавање објеката и пројектно планирање»
износ у колони 6 и колони 8 од «3.000.000» замењује се
износом «2.000.000»,
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 од
«61.725.144» замењује се износом «63.650.144» и у
колони 8 износ од «76.683.144» замењује се износом
«78.608.144»,
- укупан износ за раздео 4 у колони 6 од «61.725.144»
замењује се износом «63.650.144» и у колони 8 износ од
«76.683.144» замењује се износом «78.608.144».
У Разделу 5, «Средње образовање», функција 920
– «средње образовање», за 4631 «текући трансфери
осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 208 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 од
«1.280.000» замењује се износом «1.540.000» и износ у
колони 8 од «1.305.000» замењује се износом
«1.565.000»,
- на позицији број 209 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
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«1.227.800» замењује се износом «1.327.800» и износ у
колони 8 од «1.234.800» замењује се износом
«1.334.800»,
- на позицији број 211 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«1.130.000» замењује се износом «1.340.000» и износ у
колони 8 од «1.155.000» замењује се износом
«1.365.000»,
- на позицији број 212 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 од «1.741.000» замењује
се износом «2.141.000» и износ у колони 8 од «1.816.000»
замењује се износом «2.216.000»,
- на позицији број 213 и економској класификацији 511 –
«Капитално одржавање објеката и пројектно планирање»
износ у колони 6 и колони 8 од «2.000.000» замењује се
износом «666.461»,
- укупан износ за функцију 920 у колони 6 од
«33.672.500» замењује се износом «33.308.961» и у
колони 8 износ од «33.804.500» замењује се износом
«33.440.961»,
- укупан износ за раздео 5 у колони 6 од «33.672.500»
замењује се износом «33.308.961» и у колони 8 износ од
«33.804.500» замењује се износом «33.440.961».
У Разделу 6, «Социјална заштита – Центар за
социјални рад», функција 070 – «социјална помоћ
угроженом становништву», за 4631 «текући трансфери
осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 218 и економској класификацији 415 –
«Накнаде за превоз на посао и са посла» износ у колони
6 и колони 8 од «130.000» замењује се износом
«155.000»,
- на позицији број 222 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и
колони 8 од «30.000» замењује се износом «232.239»,
- укупан износ за функцију 070 у колони 6 и у колони 8
износ од «7.375.084» замењује се износом «7.602.323»,
- укупан износ за раздео 6 у колони 6 и колони 8 износ
од «7.375.084» замењује се износом «7.602.323».
У Разделу 8, «Физичка култура – Спортске
организације – за реализацију спортских манифестација
и масовни спорт», функција 810 – «услуге рекреације и
спорта», врши се измена:
- на позицији број 238 и економској класификацији 481 –
«Дотације спортским и омладинским организацијама за
реализацију спортсаких манифестација и масовни спорт»
износ у колони 6 и колони 8 од «14.000.000» замењује се
износом «9.000.000»,
- укупано за функцију 810 у колони 6 и колони 8 износ од
«14.000.000» замењује се износом «9.000.000»,
- укупан износ за раздео 8 у колони 6 и колони 8 износ
од «14.000.000» замењује се износом «9.000.000».
У Разделу 9-1, ЈП «ШРИФ» Бор, функција 830 –
«услуге емитовања и издаваштва», врши се измена:
- на позицији број 239-1 и економском класификацијом
4511 - «Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама» износ у колони 6 и
колони 8 од «13.000.000» замењује се износом
«13.354.593»,
- отвара се нова позиција број 239-2 и економска
класификација 4512 – «Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама» износ у
колони 6 и у колони 8 износи «10.400.000»,
- укупано за функцију 830 у колони 6 и колони 8 износ
од «13.000.000» замењује се износом «23.754.593»,
- укупан износ за раздео 9-1 у колони 6 и колони 8 од
«13.000.000» замењује се износом «23.754.593».
У Разделу 10, «ЈП Боговина Бор», функција 630 –
«водоснабдевање», врши се измена:
- на позицији број 240 и економској класификацији 4511
–
«Текуће
субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и организацијама» износ у колони 6 и
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колони 8 од «11.850.000» замењује се износом
«12.070.000»,
- укупано за функцију 630 у колони 6 и колони 8 износ од
«11.850.000» замењује се износом «12.070.000»,
- укупан износ за раздео 10 у колони 6 и колони 8 од
«11.850.000» замењује се износом «12.070.000».
У Разделу 11 «Невладине и друштвене
организације и удружења», функција 160 – «опште јавне
услуге некласификоване на другом месту», врше се
измене:
- на позицији број 242 и економској класификацији 481 –
«Дотације осталим непрофитним институцијаманевладине и др. организације» износ у колони 6 и колони
8 од «6.000.000» замењује се износом «6.603.250»,
- укупано за функцију 160 у колони 6 и колони 8 износ од
«6.300.000» замењује се износом «6.903.250»,
- укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од
«6.300.000» замењује се износом «6.903.250».
У Разделу 14 «Изборна комисија општине Бор»,
функција 160 – «опште јавне услуге некласификоване на
другом месту», врше се измене:
- на позицији број 256 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«60.000» замењује се износом «37.571»,
- на позицији број 257 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «370.000» замењује се износом «102.189»,
- на позицији број 258 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и колони 8 од «170.000»
замењује се износом «82.815»,
- укупано за функцију 160 у колони 6 и колони 8 износ од
«4.100.000» замењује се износом «3.722.575»,
- укупан износ за раздео 14 у колони 6 и колони 8 од
«4.100.000» замењује се износом «3.722.575».
У Разделу 18 «Стратегија социјалне политике»,
функција 090 – «социјална заштита некласификована на
другом месту на другом месту», врше се измене:
- на позицији број 270 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«76.800» замењује се износом «81.000»,
- на позицији број 272 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «555.200» замењује се износом «1.060.441»,
- на позицији број 273 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 и колони 8
од «1.000» замењује се износом «130.807»,
- на позицији број 275 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и колони 8 од «237.000»
замењује се износом «287.000»,
- на позицији број 276 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од
«66.000» замењује се износом «126.000»,
- на позицији број 277 и економској класификацији 481 –
«Дотације за стратегију социјалне политике» износ у
колони 6 и колони 8 од «1.000» замењује се износом
«583.721»,
- укупано за функцију 090 у колони 6 и колони 8 износ од
«939.000» замењује се износом «2.270.969»,
- укупан износ за раздео 18 у колони 6 и колони 8 од
«939.000» замењује се износом «2.270.969».
У Разделу 19 «Центар за културу општине Бор у
ликвидацији», функција 820 – «услуге културе», врши се
измена:
- на позицији број 278 и економској класификацији 4511
– «субвенције Центру за културу општине Бор у
ликвидацији» износ у колони 6 и колони 8 од «4.000.000»
замењује се износом «5.000.000»,
- укупано за функцију 820 у колони 6 и колони 8 износ од
«4.000.000» замењује се износом «5.000.000»,
- укупан износ за раздео 19 у колони 6 и колони 8 од
«4.000.000» замењује се износом «5.000.000».
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У Разделу 20, «Јавна Установа Спортски
центар Бор у ликвидацији», функција 810 – «услуге
рекреације и спорта», врши се измена:
- на позицији број 279 и економској класификацији 4511
– «субвенције Јавнној Установи Спортски центар Бор у
ликвидацији» износ у колони 6 и колони 8 од
«12.000.000» замењује се износом «10.800.000»,
- укупано за функцију 810 у колони 6 и колони 8 износ од
«12.000.000» замењује се износом «10.800.000»,
- укупан износ за раздео 20 у колони 6 и колони 8 од
«12.000.000» замењује се износом «10.800.000».
У Разделу 23, Пројекат «Проширење приступа
предшколском припремном програму», функција 070 –
«социјална помоћ угроженом становништву», врши се
измена:
- на позицији број 285 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 7 од «30.000» замењује се
износом «33.848» и износ у колони 8 од «30.000»
замењује се износом «33.848»,
- укупан износ за функцију 070 у колони 7 од «215.000»
замењује се износом «218.848» и у колони 8 износ од
«435.000» замењује се износом «438.848»,
- укупан износ за раздео 23 у колони 7 од «215.000»
замењује се износом «218.848» и у колони 8 износ од
«435.000» замењује се износом «438.848».
У Разделу 24, Пројекат сервисни центар
«Прелазна кућа са прихватном станицом», функција 070
– «социјална помоћ угроженом становништву», врше се
измене:
- на позицији број 287 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «619.044» замењује се износом «732.044»,
- на позицији број 288 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 и колони 8
од «432.000» замењује се износом «319.000»,
- на позицији број 290 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и колони 8 од «397.400»
замењује се износом «417.400»,
- на позицији број 291 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од
«220.000» замењује се износом «200.000»,
- укупано за функцију 070 у колони 6 и колони 8 износ од
«2.100.000» замењује се износом «2.100.000»,
- укупан износ за раздео 24 у колони 6 и колони 8 од
«2.100.000» замењује се износом «2.100.000».
За опис из колоне 5 «Укупно буџет» износ у
колони 6 од «930.000.000» замењује се износом
«995.728.625», у колони 7 износ од «218.434.719»
замењује се износом «217.610.194», а износ у колони 8 од
«1.148.434.719» замењује се износом «1.213.338.819».

Члан 13.
У укупан износ средстава утврђен овом Одлуком
о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за
2010. годину урачунате су промене текуће буџетске
резерве на основу појединачних решења председника
општине Бор за коришћење средстава резерве, промене
апропријација и повећање апропријација из сопствених
средстава, промене на основу Одлуке о преносу
неутрошених средстава са одговарајућих апропријација у
текућу буџетску резерву, као и промене на основу
Одлука о отварању одговарајућих апропријација по
основу наменских пренетих средстава из буџета
Републике Србије и увећања тих апропријација за
извршење расхода.
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Члан 14.
У члану 22. став 1 мења се и гласи:
«Директни корисник буџетских средстава, уз
одобрење Општинског органа управе надлежног за
финансије, може вршити преусмеравање апропријације
одобрене на име одређеног расхода у износу до 5%
вредности апропријације за расход чији се износ
умањује.»
Члан 15.
Члан 29. мења се и гласи:
«Члан 29
Ако у току године дође до промене околности
која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
председник општине Бор доноси одлуку да се износ
апропријације који није могуће искористити, пренесе у
текућу буџетску резерву и може се користити за намене
које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису
предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 1. Овог
члана не може бити већи од износа разлике између
буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и
максимално могућег износа средстава текуће буџетске
резерве утврђеног законом.»
Члан 16.
После члана 44. додаје се нови члан 44а. који
гласи:
«Члан 44а
У циљу смањења трошкова у функционисању
свих директних, индиректних и осталих корисника
средстава буџета општине Бор, доносе се следеће мере
штедње:
1. Ограничење дневница за службено путовање у
земљи на 1.000 динара дневно;
2. Ограничења месечних трошкова коришћења
мобилних телефона код свих корисника
буџетских средстава;
3. Обустава набавке службених аутомобила;
4. Максимална
рационализација
службених
путовања у иностранство;
5. Смањење ангажовања стручних услуга,
учествовања на семинарима и саветовањима;
6. Укидање права коришћења угоститељских
услуга на терет буџета; изабрана, постављена и
остала лица запослена у Општинској управи
могу користити угоститељске услуге на основу
Наредбе о ограничењу коришћења услуга
угоститељских објеката;
7. Одобравање само хитних интервенција на
одржавању пословних просторија и опреме,
8. Уштеда у набавци материјала, стручне
литературе, трошкова горива. »
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор».
Број: 400- 87 /2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
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На основу члана 8. Закона о матичним књигама
(''Службени гласник РС'', бр. 20/09) и 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), а
по претходно прибављеном мишљењу Министарства за
државну управу и локалну самоуправу број:20-0096/2009-04 од 14. 01. 2010. године, Скупштина општине
Бор, на седници одржаној дана 10. новембра 2010.
године, донела је
О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА
Тачка 1.
Овом одлуком одређују се матична подручја на
територији општине Бор за које ће се водити матичне
књиге рођених, матичне књиге венчаних и матичне
књиге умрлих.
Тачка 2.
Матична подручја на територији општине Бор
су:
1. матично подручје Бор које обухвата
насељено место Бор са седиштем у Бору.
2. матично подручје Брестовац које обухвата
насељено место Брестовац са седиштем у Брестовацу.
3. матично подручје Бучје
које обухвата
насељено место Бучје са седиштем у Бучју.
4. матично подручје Горњане које обухвата
насељено место Горњане са седиштем у Горњану,
5. матично подручје Доња Бела Река које
обухвата насељено место Доња Бела Река са седиштем у
Доњој Белој Реци,
6. матично подручје Злот које обухвата
насељено место Злот са седиштем у Злоту,
7. матично подручје Кривељ које обухвата
насељено место Кривељ са седиштем у Кривељу,
8. матично подручје Лука које обухвата
насељено место Лука и Топла са седиштем у Луки,
9. матично подручје Метовница које обухвата
насељено место Метовница са седиштем у Метовници,
10. матично подручје Оштрељ које обухвата
насељено место Оштрељ са седиштем у Оштрељу,
11. матично подручје Слатина које обухвата
насељено место Слатина са седиштем у Слатини,
12. матично подручје Танда које обухвата
насељено место Танда са седиштем у Танди и
13. матично подручје Шарбановац које обухвата
насељено место Шарбановац са седиштем
у
Шарбановцу.
Тачка 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању матичних подручја за вођење
матичних књига на територији општине Бор (''Службени
лист општина'', бр. 15/90 и 6/03).
Тачка 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Бор, а
примењиваће се почев од 01.01.2011 године.
Број: 200-68/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 38. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 10. новембра 2010. године, донела је
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На приземљима свих објеката могу бити
постављене тенде искључиво сферног облика.
Боја тенде мора бити усаглашена са бојом
фасаде, односно мора бити у једној од боја фасаде.
Правила једнообразног изгледа приземља
објеката

ОДЛУКУ
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
Председник Скупштине општине је на сталном
раду у Скупштини општине Бор.
Права по основу става 1. овог члана председник
Скупштине остварује у Скупштини општине Бор.
Члан 2.
Административно-мандатна комисија одлучује
о правима председника Скупштине општине из члана 1.
ове одлуке.
Члан 3.
Права из ове одлуке председник Скупштине
остварује од дана избора на функцију.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о радноправном статусу изабраних лица у
органима Општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 10/09).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 120-18/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈЕДНООБРАЗНОМ ИЗГЛЕДУ ФАСАДА
У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ У БОРУ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се спољни изглед
објеката у улици Моше Пијаде у Бору, и то изглед
објеката са десне стране улице Моше Пијаде (број 24, 26,
28, 38, 46, 54, 60, 62, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, заједно
са објектом бр.1 који припада улици Ђ. А. Куна) као и
објеката са леве стране улице Моше Пијаде (број 27,
27/1, 29/1, 31/1, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49 заједно са
објектима бр.2 који припада улици 1. маја, и бр. 1 и 2
који припадају улици 7.јула).

Члан 3.
Одлука о једнообразном изгледу фасада садржи
услове којима се регулише боја објеката, боја
архитектонских елемената објеката (како индивидуалних
тако и вишеспратних) као и облик тенди које могу бити
постављене изнад отвора на фасадама објеката.
1 - Код приземних објеката који имају фасадну
опеку и архитектонске елементе и испаде на фасадама (а
то су оквир око прозора или улаза, венац, сокла,
прозорски банак и сл.), део са фасадном опеком обојити
браон бојом, а архитектонске елементе и фасадне испаде
обојити жутом бојом. На објектима је могуће постављати
тенде изнад појединачних отвора сферног облика.
2 - Код приземних објеката који немају фасадну
опеку а имају архитектонске елементе и испаде на
фасадама, фасаду обојити жутом бојом, а архитектонске
елементе и фасадне испаде обојити браон бојом. На
објектима је могуће постављати тенде изнад
појединачних улаза сферног облика.
3 - Код приземних објеката који немају фасадну
опеку а од архитектонских испада на фасадама имају
само соклу, фасаду обојити прљаво белом или жутом
бојом, а соклу обојити тамнијом нијансом исте боје или
браон бојом. На објектима је могуће постављати тенде
изнад појединачних улаза сферног облика.
4 - Код вишеспратних објеката задржава се боја
приземља у којој је фасада већ обојена, са нагласком да
приликом реконструкција или извођења грађевинских
радова цело приземље објекта према улици Моше Пијаде
мора бити једнообразно обојено одједном. На објектима
је могуће постављати тенде изнад појединачних улаза
сферног облика.
Члан 4.
Саставни делови ове Одлуке су:
1) Графички прилози на којима је приказана
граница одлуке тј. просторни распоред
објеката у улици Моше Пијаде са изгледом
фасада,
2) Изглед са фотографијама.
Члан 5.
Рок за спровођење ове Одлуке је 6 месеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење
за инспекцијске послове Општинске управе Бор.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Бор“.
Број: 35-4/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Члан 2.
Циљ доношења Одлуке јесте очување
просторно - историјске целине града а да би се
допринело лепшем изгледу улице.
На фасадама објеката користити елементе
традиционалне архитектуре са симетричним отворима и
обавезно косим кровним равнима првенствено на
приземним објектима.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС'', бр. 46/95, 66/01, 61/05, 95/05
62/06) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници оджаној дана 10. новембра 2010. године, донела
је
ОДЛУКУ
о ауто-такси превозу путника
I – OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се обављање ауто-такси
превоза путника путничким моторним возилима на
територији општине Бор.
Члан 2.
Ауто-такси превоз је ванлинијски превоз
путника за који се превозни пут и накнада за извршену
услугу одређују посебно за сваку вожњу.
Превозни пут одређује корисник услуге, а
накнада за извршену услугу дефинисана је износом који
покаже таксиметар.
Ауто-такси превоз обавља се путничким
возилом које испуњава услове прописане Законом о
превозу у друмском саобраћају и овом Одлуком.
Такси возач је физичко лице које обавља такси
превоз као предузетник или као лице које у радном
односу код правног лица, у складу са Законом и овом
Одлуком.
Члан 3.
Ауто-такси превоз могу обављати физичка лица
односно предузетници, привредна друштва и друга
правна лица који испуњавају услове предвиђене законом
и овом одлуком.
Ауто-такси превоз физичка лица могу обављати
само у случају да нису у радном односу.
Предузетник може обављати ауто-такси превоз
са једним возилом којим управља он лично и за које му
је надлежни орган општинске управе издао евиденциони
картон.
Правно лице ауто-такси превоз може обављати
са више возила за која је надлежни орган издао
евиденциони картон.
Правно лице не може возило уступити другом
превознику.
Члан 4.
Општина доноси годишњи план потреба за такси
превозом.
Годишњи план потреба за такси превозом доноси
Председник Општине Бор крајем текуће године за
наредну годину на предлог Одељења за привреду и
друштвене делатности, у сарадњи са општинским
саобраћајним инспектором и представницима такси
возача.
Годишњи план потреба за ауто-такси превозом
садржи број такси возила, а потребан број преиспитује се
у јуну месецу текуће године за наредну годину.
Слободно место према важећем годишњем
плану за такси возила попуњава се по редоследу
подношења захтева за издавање одобрења за обављање
такси превоза.
II – УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 5.
Поред услова предвиђених законом, за
обављање ауто-такси превоза, физичко лице односно
предузетник је обавезан да испуни следеће услове:
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1. да има важећу возачку дозволу „Б“ категорије
и најмање пет година поседовања исте;
2. да је власник возила или држалац возила по
основу уговора о лизингу;
3. да има пребивалиште на територији
општине Бор;
4. да је држављанин Републике Србије;
5. да му правоснажном судском одлуком није
забрањено обављање делатности ауто – такси превоза,
односно да му правоснажним решењем о прекршају није
изречена заштитна мера забране обављања ауто-такси
превоза, односно забрана управљања возилима „Б“
категорије;
6. да има слободно место према годишњем
плану потреба из члана 4. ове одлуке.
Члан 6.
За обављање ауто-такси превоза, привредно
друштво или друго правно лице мора испуњавати
следеће услове:
1. да возачи такси возила у предузећу имају
радни однос, као и да испуњавају услове прописане
чланом 5. тачка 1., 3. и 4. ове одлуке и да им
правоснажним решењем о прекршају није изречена
заштитна мера забрана управљања возилима „Б“
категорије;
2. да је власник возила или држалац возила по
основу уговора о лизингу;
3. да има седиште на територији општине
Бор;
4. да има слободно место према годишњем
плану потреба из члана 4. ове одлуке;
5. да му правоснажном судском одлуком није
забрањено обављање делатности ауто-такси превоза,
односно да му правоснажним решењем о прекршају није
изречена заштитна мера забране обављања ауто-такси
превоза.
III – УПРАВНИ ПОСЛОВИ
Члан 7.
Захтев за издавање евиденционог броја и
идентификациног картона подноси се Општинској
управи – органу надлежном за послове привреде (у
даљем тексту: надлежни орган).
Уз захтев из става 1. овог члана такси возач је
дужан да приложи акт о регистрацији у Регистру
привредних субјеката и доказе о испуњености услови из
члана 5. или 6. и члана 15. ове одлуке.
Уколико надлежни орган, на основу доказа из
става 2. овог члана утврди да су испуњени услови за
обављање такси превоза, доноси решење о одређивању
евиденционог броја за такси возило и издаје
идентификациони картон.
О додељеним евиденционим бројевима и издатим
идентификационим картонима надлежни орган води
евиденцију.
Члан 8.
Образац идентификационог картона прописује
надлежни орган.
Идентификациони картон садржи следеће
податке: фотографију возача, редни број из евиденције
издатих евиденционих картона, име и презиме возача,
потпис возача, ЈМБГ за возача, адреса становања возача,
број и датум решења о упису у Регистар Агенције за
привредне регистре, датум почетка рада, потпис
овлашћеног лица, марку, тип и регистарску ознаку
возила, пуно пословно име предузетника или правног
лица, порески идентификациони број и матични број
предузетника или правног лица.
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Члан 9.
Захтев за издавање допунске табле подноси се
Општинској управи Бор- надлежном органу.
Уз захтев из става 1. овог члана треба
приложити: фотокопију саобраћајне дозволе, фотокопију
решења Агенције за привредне регистре са важећим
подацима
из
Регистра
АПР,
фотокопију
идентификациног картона и доказ о уплати накнаде за
издавање допунске табле, а чији износ прописује
Општинска управа Бор.
Такси превозници који још увек не поседују
идентификациони картон су у обавези да приликом
подношења захтева за издавање идентификационог
картона уплате и накнаду за издавање допунске табле.
Члан 10.
Општинска управа, Одељење за инспекцијске
послове–саобраћајни инспектор проверава испуњеност
услова за обављање ауто-такси превоза сходно
одредбама члана 5. став 1. тачка 1. и тачка 2, односно
члана 6. став 1. тачка 2. и члана 15. ове одлуке о аутотакси превозу путника, о чему доноси решење и издаје
налепницу која садржи ознаку године за коју је донето
решење.
Испуњеност услова доказује се
доказима о
испуњености услова из члана 5. став 1. тачка 1. и тачка
2, односно члана 6. став 1. тачка 2. и члана 15. ове
одлуке.
О донетим решењима и издатим налепницама
саобраћајни инспектор је дужан да води евиденцију.
Такси возач је дужан да налепницу постави у
горњи десни угао предњег ветробранског стакла са
унутрашње стране.
Такси возач је дужан да једном годишње поднесе
писани захтев за преглед саобраћајном инспектору за
утврђивање испуњености услова из става 1. овог члана
најкасније до истека решења о испуњености услова за
такси возило из става 1. овог члана.
Члан 11.
Предузетник или правно лице може привремено
престати са обављањем такси превоза због:
1. поправке возила којим се обавља такси
превоз у трајању до 12 месеци;
2. притвора или издржавања затворске казне
затвора до 6 месеци, као и за време трајања мере
безбедности, односно заштитне мере забране управљања
моторним возилом;
3. других случајева у складу са Законом.
Члан 12.
Правно лице и предузетник су поред Законом
прописаних обавеза дужни:
- да у року од 3 дана од дана подношења захтева
за брисање из Регистра Агенције за привредне регистре
надлежном органу врате идентификациони картон,
налепницу и допунску таблу;
- да у року од 3 дана од дана подношења захтева
Агенцији за привредне регистре о привременом прекиду
обављања делатности такси превоза надлежном органу
врате идентификациони картон и допунску таблу;
- да у року од 3 дана по правоснажности
решења о брисању из регистра донетом по сили закона,
надлежном органу врате идентификациони картон,
налепницу и допунску таблу.
Превозник не сме обављати такси превоз у
периоду за који је пријавио привремени прекид
обављања делатности Агенцији за привредне Регистре.
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IV – ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 13.
Предузетник престаје са обављањем превоза у
случају:
- брисања из регистра;
- ако престану да постоје услови из члана 5. и
15. осим тачке 9. 10 и 11. Одлуке о ауто-такси превозу
путника и
- у другим случајевима прописаним Законом.
Члан 14.
Привредно друштво или друго правно лице
престаје са обављањем такси превоза:
- брисањем из регистра;
- наступањем околности које су у супротности
са чланом 6. и 15. осим тачке 9. 10 и 11. Одлуке о аутотакси превозу путника и
- у другим случајевима прописаним Законом.
V – ВОЗИЛО
Члан 15.
Путничко моторно возило за обављање такси
превоза (у даљем тексту: такси возило) поред услова
прописаних законом, мора да испуњава и следеће услове:
1. да има највише 5 седишта, рачунајући и
седиште возача;
2. да има најмање четворо врата;
3. да има мотор максималне снаге од најмање
36,8 KW (50 KS); да је произведено у складу са условима
прописаним нормом ЕУРО 3 и да возило које има
уграђен плински уређај за исти поседује одговарајући
атест;
4. да има таксиметар који мора бити технички
исправан, баждарен, пломбиран и постављен тако да
откуцани износ буде лако видљив за кориснике превоза;
5. да су вентилација и грејање исправни;
6. да има исправан апарат за гашење пожара;
7. да возило има светлећу кровну ознаку на
којој пишпе „ТАКСИ“ и назив удружења ако је такси
превозник члан удружења или пословно име привредног
субјекта, уколико је превозник правно лице. Возило мора
имати и допунску таблу беле боје на којој се налази грб
Општине Бор и број са идентификационог картона.
Светло на кровној ознаци искључује се приликом
укључивања таксиметра, а на допунској табли остаје
укључено;
8. да је важећи ценовник услуга постављен у
возилу тако да буде лако видљив за путнике, као и
подаци о такси превознику, односно идентификациони
картон са прописаним подацима;
9. да је без оштећења и уредно обојено;
10. да је чисто;
11. да рекламне поруке и евентуалне налепнице
(ако их има) не буду на стакленим површинама, као и на
предњој и задњој страни возила.
Члан 16.
Такси возилом не могу се превозити:
1. деца испод 6 година старости без пратиоца,
осим ако је родитељ или старатељ у споразуму са такси
возачем, поверио превоз детета до одредишта;
2. лица под очигледним дејством алкохола или
других опојних средстава и лица оболела од заразних
болести;
3. лица која својом одећом могу упрљати или на
други начин оштетити унутрашњост возила;
4. посмртни остаци;
5. угинуле животиње;
6. експлозивне, лако запаљиве, отровне,
радиоактивне, заразне, нагризајуће и друге материје које
због својих агресивних особина могу бити опасне по
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безбедност и здравље људи или могу нанети другу
штету.
VI – ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 17.
Таски стајалиште је јавна површина намењена за
стајање такси возила у граду.
Такси стајалиште се обележава саобраћајним
знаком и саобраћајним ознакама.
Члан 18.
О одржавању такси стајалишта, постављању и
одржавању саобраћајне сигнализације, стара се Јавно
предузеће „Дирекција за изгрању Бора“.
Члан 19.
Такси стајалишта одређује Председник општине,
на предлог органа управе надлежног за послове
саобраћаја.
Члан 20.
На такси стајалишту редослед такси возила се
одређује према редоследу доласка у границама
обележених места.
VII – ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 21.
У току рада такси возач је обавезан да буде у
свом такси возилу или у непосредној близини.
Није дозвољено држати такси возила закључана и
паркирана на такси станици.
Члан 22.
У случају да такси возач користи такси возило за
сопствене потребе, обавезан је да са крова возила уклони
ознаку „TAXI“ и допунску таблу.
Члан 23.
Такси возач не сме такси возило зауставити и
паркирати изван такси стајалишта, осим у случајевима
пријема односно искрцавања путника.
Такси возила не смеју да врше пријем или
искрцавање путника на местима на
којима је
вертикалном саобраћајном сигнализацијом забрањено
заустављање и паркирање.
Члан 24.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког
путника у оквирима расположивих места, као и лични
пртљаг путника у оквирима величине и носивости
пртљажног простора, осим путника и ствари из члана 16.
ове одлуке.
Под личним пртљагом подразумевају се путне
торбе и кофери чија укупна маса не прелази 50 кг.
Такси возач је обавезан да се за време обављања
такси превоза према путницима опходи са пажњом и
предусретљиво.
Члан 25.
Такси возач је обавезан да такси превоз започне:
 са такси стајалишта;
 на радио и телефонски позив и
 са места пријема путника.
Члан 26.
Такси возач је обавезан да по уласку путника у
возило укључи таксиметар.
Члан 27.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави
путем који одреди путник, односно најкраћим путем до
одредишта у складу са важећим режимом саобраћаја.

БРОЈ 20

304

Члан 28.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза
буде уредан (чист, подшишан, обријан или са негованом
брадом и брковима, са чистом одећом и обућом).
Такси возач не сме у току рада бити одевен у
тренерку, кратке панталоне, шорц, мајицу без рукава,
односно без кошуље или мајице, без ципела, патика или
сандала на ногама.
Члан 29.
Током обављања такси превоза у возилу се мора
налазити:
1.
важећи
евиденциони
картон такси
превозника, истакнут у кабини возила на видном месту
за путнике;
2. важеће Решење о испуњености услова за
обављање ауто-такси превоза;
3. одговарајуће Решење о упису у регистар
привредних субјеката;
4. важећа полиса осигурања путника у јавном
превозу од последица несрећног случаја.
VIII – НАКНАДА
ПРЕВОЗА

ЗА

ОБАВЉАЊЕ

ТАКСИ

Члан 30.
Цена услуга такси превоза утвруђује се решењем о
максимизирању цена такси превоза путника које доноси
Председник Општине.
Такси возач је обавезан да по извршеној услузи
изда рачун који мора да садржи следеће податке:
- пословно име правног лица или предузетника;
- редни број;
- име и презиме такси возача;
- регистарску ознаку возила;
- датум и време вожње;
- релацију вожње и
- цену за извршену услугу.
Цена такси превоза наплаћује се у износу који
показује таксиметар.
У цену такси превоза урачунат је пртљаг путника.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на
почетку вожње, путник није у обавези да плати цену
такси превоза.
Члан 31.
У случају немогућности да изврши започети такси
превоз на територији општине Бор, такси возачу припада
као накнада, половина износа који у моменту прекида
такси превоза покаже таксиметар, осим у случају квара
возила.
Члан 32.
О пријему других путника у току такси превоза до
одредишта, одлучује путник који је први започео
коришћење такси превоза уз сагласност такси возача.
У случају да путник који је примљен за време такси
превоза, наставља коришћење такси превоза и после
одредишта путника који је први започео коришћење
такси превоза, наставак вожње се сматра као започињање
коришћења такси превоза.
Члан 33.
Ако више путника истовремено користи такси
превоз до истог одредишта, накнаду за обављени такси
превоз плаћа путник који је први започео коришћење
такси превоза.
IX – НАДЗОР
Члан 34.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
саобраћајни инспектор Одељења за инспекцијске послове
Општинске управе Бор.
Саобраћајни инспектор овлашћен је да ради
контроле заустави такси возило истицањем знака на коме
је уписано „СТОП – ИНСПЕКЦИЈА“.
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Такси возач је дужан да на знак саобраћајног
инспектора заустави возило.
Такси превозник, дужан је да саобраћајном
инспектору омогући несметано вршење контроле, стави
на увид сва потребна документа, да у року који
инспектор одреди достави потребне податке и да поступи
по налогу инспектора.
Члан 35.
Саобраћајни инспектор је дужан да:
1. контролише да ли се такси превоз врши у
складу са одредбама ове Одлуке;
2. контролише да ли такси возило испуњава
прописане услове;
3. контролише превозне исправе и другу
документацију која се односи на такси превоз;
4. утврђује идентитет такси возила и такси
возача.
У поступку надзора над спровођењем одредаба
ове Одлуке инспектор је овлашћен да:
1. наложи отлањање недостатака у погледу
испуњавања прописаних услова за обављање ауто такси
превоза путника, као и остале услове из ове Одлуке;
2. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка;
3. на лицу места наплати мандатну казну за
учињени прекршај;
4. искључи возило којим се врши превоз
супротно одредбама Закона и ове Одлуке, одреди место
паркирања и одузме саобраћајну дозволу, регистарске
таблице у трајању од 48 сати, а у случају поновног
искључења возила истог превозника, привредног
друштва или другог правног лица, предузетника у
трајању од 5 дана.
X – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара
казниће се за прекршај привредно друштво, односно
друго правно лице ако:
1. обавља превоз возилом за које му надлежни
орган није издао евиденциони картон из члана 3. став 4.
Одлуке;
2. не испуњава услове и не пријави промену
података из члана 6. Одлуке;
3. не поседује важеће решење о испуњености
услова за обављање такси превоза из члана 10. став 5.
Одлуке;
4. не поступи у складу са чланом 12. Одлуке:
5. поступи супротно члану 15.став 1. тачка 3.
4. 6 и 7. Одлуке;
6. поступи супротно члану 21. Одлуке;
7. поступи супротно члану 22. Одлуке;
8. поступи супротно члану 24. Одлуке;
9. поступи супротно члану 26. Одлуке;
10. поступи супротно члану 27. Одлуке;
11. не поступи у складу са чланом 29. став 1.
тачка 1. 2. 3 и тачка 4. Одлуке;
12. поступи супротно члану 30. став 2. Одлуке;
13. поступи супротно члану 34. став 3 и став 4.
Одлуке.
Возач запослен у правном лицу, казниће се
новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара ако поступи
супротно одредбама члана 21. 22. 24. 26. 27. 29. и 34. став
4. Одлуке.
Члан 37.
Новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара
казниће се за прекршај предузетник ако:
1. обавља превоз возилом за које му надлежни
орган није издао евиденциони картон из члана 3. став 3.
Одлуке;
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2. не испуњава услове и не пријави промену
података из члана 5. Одлуке;
3. не поседује важеће решење о испуњености
услова за обављање такси превоза из члана 10. став 5.
Одлуке;
4. не поступи у складу са чланом 12. Одлуке;
5. поступи супротно члану 15.став 1. тачка 3. 4.
6 и 7. Одлуке;
6. поступи супротно члану 21. Одлуке;
7. поступи супротно члану 22. Одлуке;
8. поступи супротно члану 24. Одлуке;
9. поступи супротно члану 26.Одлуке;
10. поступи супротно члану 27. одлуке;
11. поступи супротно члану 29. став 1. тачка 1.
2. 3 и тачка 4. Одлуке;
12. поступи супротно члану 30. став 2. Одлуке;
13. поступи супротно члану 34. став 3 и став 4.
Одлуке.
Члан 38.
Новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара
казниће се за
прекршај физичко лице ако није
регистровано као предузетник, привредно друштво или
друго правно лице и не поседује идентификациони
картон издат од стране надлежног органа што је
предвиђено чланом 3. став 1. 3 и 4. Одлуке.
Члан 39.
Мандатном казном на
месту извршења
прекршаја у износу од 5.000 динара казниће се за
прекршај, привредно друштво или друго правно лице
ако:
1. је возило оштећено, није уредно обојено и
није чисто у складу са чланом 15. став 1. тачка 9. и 10.
Одлуке;
2. не започне такси превоз у складу са чланом
25. Одлуке;
3. возач такси возила није уредан и није одевен
у складу са чланом 28. став 1 и 2. Одлуке.
Мандатном казном на месту извршења прекршаја
у износу од 1.000 динара казниће се возач у привредном
друштву или другом правном лицу ако:
1. не започне такси превоз у складу са чланом
25. Одлуке;
2. возач такси возила није уредан и није одевен
у складу са чланом 28. став 1 и 2. Одлуке.
Члан 40.
Мандатном казном на
месту извршења
прекршаја у износу од 2.500 динара казниће се за
прекршај , предузетник ако:
1. је возило оштећено, није уредно обојено и
није чисто у складу са чланом 15. став 1. тачка 9. и 10.
Одлуке;
2. не започне такси превоз у складу са чланом
25. Одлуке;
3. возач такси возила није уредан и није одевен
у складу са чланом 28. став 1 и 2. Одлуке.
XI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Привредна друштва и друга правна лица, као и
предузетници који врше такси превоз у друмском
саобраћају, обавезни су да своје пословање ускладе са
одредбама ове одлуке даном ступања на снагу ове
одлуке, осим
члана
15. став 1. тачка 3. до
31.12.2011.године и тачка 7. у делу који се односи на
допунске табле у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Ако привредна друштва и друга правна лица и
предузетници који врше такси превоз у друмском
саобраћају, не ускладе своје пословање у складу са
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претходним ставом, орган надлежан за послове
саобраћаја–саобраћајни инспектор обавестиће Агенцију
за привредне регистре да нису испуњени услови за
обављање ауто-такси превоза.
Поступак по пријави за упис у регистар за
обављање ауто-такси превоза који је започет, а по коме
није донето решење до дана почетка примене ове одлуке
наставиће се по одредбама ове Одлуке.
Члан 42.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о ауто-такси превозу путника у општини Бор
(''Службени лист општина'', бр.1/04, 15/05 и 27/06 и
''Службени лист општине Бор'' број 1/08 и 6/10).
Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 344-202/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
315
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 10. новембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену трговинских,
угоститељских и занатских објеката (''Службени лист
Општина'', бр. 11/05, 15/05,13/06,19/06 и 12/07 и
''Службени лист општине Бор'', бр. 5/10), у члану 2. реч:
''Предузећа'', замењује се речима: ''Привредно друштво''.
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
''Члан 6.
Радно време у радне дане у свим врстама
угоститељских објеката може почети најраније у 06,00
часова и трајати најдуже до 23,00 часа, осим ноћних
барова, диско барова, дансинг барова и кабаре барова
чије се радно време може утврдити у времену од 06,00 до
02,00 часова наредног дана, с тим што се у објектима за
смештај мора обезбедити сталан пријем гостију.
У дане викенда ( петак на суботу и субота на
недељу) радно време из става 1. овог члана у свим
врстама угоститељских објеката може почети најраније у
06,00 часова и трајати најдуже до 01,00 часа, наредног
дана, осим ноћних барова, диско барова, дансинг барова
и кабаре барова чије се радно време може утврдити у
непромењеном времену од 06,00 до 02,00 часова
наредног дана.
Радно време ноћних барова, диско барова, дансинг
барова и кабаре барова који се налазе у колективним
стамбеним објектима може се утврдити од 06,00 до 24,00
часа.
У угоститељским објектима који имају баште,
терасе и сл. просторе не може се на отвореном емитовати
музика и изводити забавни програм након 23,00 часа
радним даном, а у дане викенда (петак и субота),
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државних и верских празника и у периоду од 1. јула до
31. августа, након 24,00 часа.''
Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:
''Члан 8.
Радно време у свим врстама угоститељских
објеката, за време прослава Нове године и то: 31.12. на
01.01. и 01.01. на 02.01., као и 13.01. на 14.01.) може да
траје и дуже од радног времена утврђеног чланом 6. ове
одлуке, али не дуже од 05,00 часова.''
Члан 4.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћен текст Одлуке о радном времену трговинских,
угоститељских и занатских објеката.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 130-7/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШ ТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
316
На основу члана 30. и члана 35. Закона о
прекршајима (''Службани гласник РС'', бр. 101/05, 116/08
и 111/09) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 10. новембра 2010. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКА КОЈИМА СУ
ПРОПИСАНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене одлука којима су
прописане новчане казне за прекршаје, ради усклађивања
висине новчаних казни са Законом о прекршајима .
Члан 2.
У Одлуци о комуналним делатностима
(''Службени лист општина'', бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04,
15/04, 10/07, 15/05 и 15/07) у члану 154. став 1. речи: ''од
5.000. до 500.000 динара'', замењују се речима: ''од 50.000
до 1.000.000 динара''.
У члану 154. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000.
динара''.
У члану 155. став 1. речи: ''од 5.000 до 500.000
динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до 1.000.000
динара''.
У члану 155. став 2. речи:''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до 1.000.000
динара''.
У члану 155. став 3. речи: ''од 2.500. до 250.000
динара'', замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000
динара''.
У члану 156. став 1. речи: '' од 5.000 до 500.000
динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до 1.000.000
динара''.
У члану 156. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 156. став 3. речи: ''од 2.500. до 250.000.
динара'', замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000
динара''.
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У члану 156. став 4. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 157. речи: ''1.000 динара'', замењују се
речима: ''2.500 динара''.
Члан 3.
У Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама
(''Службени лист општина'', бр. 14/03, 15/05 и ''Службени
лист општине Бор'', бр. 6/10) у члану 27. став 1., речи: ''од
5.000 до 500.000 динара'', замењују се речима: ''од 50.000
до 1.000.000''.
У члану 27. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''2.500 до 75.000 динара''.
У члану 27. став 3. речи: ''од 2 500 до 250.000
динара'', замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000
динара''.
У члану 27. став 4. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 28. став 1. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 29. став 1. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 30. став 1. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
Члан 4.
У Одлуци о постављању мањих монтажних
објеката на јавним површинама (''Службени лист
општина'', бр.14/03, 15/05, 2/06, 10/07 и 15/07), у члану
56. став 1. речи: ''од 5.000 до 500.000 динара'', замењују
се речима: '' 50.000 до 1.000.000 динара''.
У члану 56. став 2. речи: ''од 2.500 до 250.000
динара'', замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000
динара''.
У члану 56. став 3. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
Члан 5.
У Одлуци о пијацама (''Службени лист
Општина'', бр.19/03 и15/05), у члану 52. став 1. речи: ''од
5.000 до 500.000 динара'', замењују се речима: ''од 50.000
до 1.000.000 динара''.
У члану 52. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 52. став 3. речи: ''од 2.500 до 250.000
динара'', замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000
динара''.
У члану 52. став 4. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''2.500 до 75.000 динара''.
У члану 53. став 1. речи: ''од 5.000 до 500.000
динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до 1.000.000
динара''.
У члану 53. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''2.500 до 75.000 динара''.
У члану 54. речи: ''1.000 динара'', замењују се
речима: ''2.500 динара''.
Члан 6.
У Одлуци о општим условима за изградњу,
искоришћавање и одржавање сеоских водовода на
територији општина Бор (''Службени лист општина'',
бр.19/01 и 15/05), у члану 31. став 1. речи: ''од 5.000 до
500.000 динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до
1.000.000 динара''.
У члану 31. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 32. став 1. речи: ''од 5.000 до 500.000
динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до 1.000.000
динара''.
У члану 32. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
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Члан 7.
У
Одлуци о пружању услуга грејања и
снабдевања топлом водом (''Службени лист општина'',
бр.3/03 и 15/05), у члану 50. став 1. речи: ''од 5.000 до
500.000 динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до
1.000.000 динара''.
У члану 50. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 51. став 1. речи: ''од 5.000 до 500.000
динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до 1.000.000
динара''.
У члану 51. став 2. речи: ''од 2.500 до 250.000
динара'', замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000
динара''.
У члану 51. став 3. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 51. став 4. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 52. речи: ''1.000 динара'', замењују се
речима: ''2.500 динара''.
Члан 8.
У Одлуци о уређењу гробља и сахрањивању
(''Службени лист општина'', бр.5/02 и 15/05) у члану 28.
став 1. речи: ''од 5.000 до 500.000 динара'', замењују се
речима: ''од 50.000 до 1.000.000 динара''.
У члану 28. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 28. став 3. речи: ''од 2.500 до 250.000
динара'', замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000
динара''.
У члану 29. став 1. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 30. речи: ''1.000 динара'', замењују се
речима: ''2.500 динара''.
Члан 9.
У Одлуци о условима за држање домаћих и
егзотичних животиња и хумано хватање и уништавање
паса и мачака луталица(''Службени лист општина'',
бр.5/02, 4/05, 15/05 и ''Службени лист општине Бор'', бр.
1/08 и 6/2010), у члану 32. став 1. речи: ''од 5.000 до
500.000 динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до
1.000.000 динара''.
У члану 32. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 32. став 3. речи: ''од 2.500 до 250.000
динара'', замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000
динара''.
У члану 33. став 1. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
Члан 10.
У
Одлуци о уређењу јавног превоза на
територији општине Бор (''Службени лист општина'', бр.
7/97, 9/97, 19/01 и 15/05), у члану 19. став 1. речи: ''од
5.000 до 500.000 динара'', замењују се речима: ''од 50.000
до 1.000.000 динара''.
У члану 19. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 20. речи: ''од 250 до 25.000 динара'',
замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 21. речи: ''од 250 до 25.000 динара'',
замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 22. речи: ''1.000 динара'', замењују се
речима: ''2.000 динара''.
У члану 22. а) речи: ''1.000 динара'', замењују се
речима: ''2.500 динара''.
Члан 11.
У
Одлуци о техничком регулисању и
безбедности друмског саобраћаја на територији општине
Бор (''Службени лист општина'', бр. 8/90, 26/91, 3/94 и
15/05), у члану 38. став 1. речи: ''од 5.000 до 500.000
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динара'', замењују се речима: ''од 50.000 до 1.000.000
динара''.
У члану 38. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 39. став 1. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 40. став 1. речи: ''1.000 динара'',
замењују се речима: ''2.500 динара''.
У члану 40. став 2. речи: ''1.000 динара'',
замењују се речима: ''2.500 динара''.
Члан 12.
У Одлуци о условима и мерама за рушење
објеката (''Службени лист општина'', бр.19/01 и 15/05), у
члану 10. став 1. речи: ''од 5.000 до 500.000 динара'',
замењују се речима: ''од 50.000 до 1.000.000 динара''.
У члану 10. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 10. став 3. речи: ''од 2.500 до 250.000
динара'', замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000
динара''.
У члану 10. став 4. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
Члан 13.
У Одлуци о ауто такси превозу путника
(''Службени лист општина'', бр. 1/04, 15/05, 27/06 и
''Службени лист општине Бор'', бр. 1/08 и 6/2010), у члану
32. речи: ''од 5.000 до 500.000 динара'', замењују се
речима: ''од 50.000 до 1.000.000 динара''.
У члану 32. став 2. речи: ''од 250 до 25.000
динара'', замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 33. речи: ''од 2.500 до 250.000 динара'',
замењују се речима: ''од 5.000 до 250.000 динара''.
У члану 34. речи: ''од 250 до 25.000 динара'',
замењују се речима: ''од 2.500 до 75.000 динара''.
У члану 35. речи: ''1.000 динара'', замењују се
речима: ''2.500 динара''.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 434-23/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
317
На основу члана 28. став 3. Закона о туризму
(''Службени гласник РС'', бр. 45/05), члана 4. Закона о
јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и
71/94) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 10. новембра 2010. године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
''БОР''
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Туристичке организације
општине ''Бор'' (''Службени лист општина'', бр. 19/06 и
''Службени лист општине Бор'', бр. 14/08) у члану 16.
став 1. тачка 6. брише се.
Тачке 7. до 11. постају тачке 6. до 10.
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Члан 2.
У члану 19. став 1. тачка 6. мења се и гласи:
''6. доноси Правилник о организацији
систематизацији послова;''

и

Члан 3.
Туристичка организација ''Бор'' дужна је да
Статут усклади са овом одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-339/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
318
На основу члана 46. Закона о локалним
изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 10. новембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборнику
Скупштине општине Бор
I
Утврђује се престанак мандата Ненаду Гачићу,
одборнику Скупштине општине Бор, због подношења
писмене оставке на функцију одборника у Скупштини
општине Бор.
Образложење
Одборник, Ненад Гачић доставио је Скупштини
општине Бор оставку у форми оверене писане изјаве,
како је то утврђено у члану 46. став 2. Закона о локалним
изборима.
Чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима
је регулисано да о оставци, коју је одборник поднео
између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на
првој наредној седници.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-40/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор ("Службени лист општине Бор",
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 10. новембра 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника, чланова и секретара
Изборне комисије општине Бор у сталном саставу и
њихових заменика
I
Разрешавају се дужности у Изборној комисији
општине Бор у сталном саставу и то:
1. Сузана Бранковић, дипл. правник,
председник,
Рајко Кајмаковић, дипл. правник, заменик
председника,
2. Вишња Станојев, члан,
Саша Радосављевић, заменик члана,
3. Никола Милановић, члан,
Драган Курко, заменик члана,
4. Златко Марковић, члан,
Негрица Ђорђевић, заменик члана,
5. Стеван Радивојевић, члан,
Миливоје Милосављевић, заменик члана,
6. Градимир Пајић, члан,
Небојша Терзић, заменик члана,
7. Владимир Тасић, члан,
Давор Николић, заменик члана,
8. Милан Петровић, члан,
Ненад Лападатовић, заменик члана,
9. Славиша Ранђеловић, члан,
Небојша Бућан, заменик члана,
10. Љубинка Јелић, дипл. правник, секретар,
Весна Драгашановић-Кочовски, дипл.
правник, заменик секретара.
II
Образложење
После конституисања Скупштине општине, на
основу члана 14. Закона о локалним изборима
одборничке групе предложиле су нове чланове Изборне
комисије општине Бор сразмерно броју одборника у
Скупштини општине Бор, те је постојеће чланове
Изборне комисије било потребно разрешити.
Обзиром на изнето, Скупштина општине је
донела Решење о разрешењу.
Против овог решења допуштена је жалба
Управном суду у Београду у року од 24 часа од његовог
доношења.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 013-12/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор ("Службени лист општине Бор",
бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 10. новембра 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника, чланова и секретара
Изборне комисије општине Бор у сталном саставу и
њихових заменика
I
Именују се у Изборну комисију општине Бор у
сталном саставу, и то:
1. Лидија Начић, дипл. правник, за председника, предлог
Одборничке групе Уједињени региони Србије,
Милица Мустеровић, дипл. правник, за зам.
председника, предлог Одборничке групе Српске
напредне странке,
2. Никола Милановић, за члана, предлог Одборничке
групе Демократске странке,
Драган Курко, за заменика члана, предлог Одборничке
групе Демократске странке,
3. Вишња Денисенко, за члана, предлог Одборничке
групе Демократске странке,
Саша Радосављевић, за заменика члана, предлог
Одборничке групе Демократске странке,
4. Јово Кртинић, за члана, предлог Одборничке групе
Социјалистичке партије Србије,
Негрица Ђорђевић, за заменика члана, предлог
Одборничке
групе
Социјалистичке
партије
Србије,
5. Југослав Јовановић, за члана, предлог Одборничке
групе Српске напредне странке,
Живојин Јовановић, за заменика члана, предлог
Одборничке групе Српске напредне странке,
6. Свјетлана Савичић, за члана, предлог Одборничке
групе Српске напредне странке
Александар Јакшић, за заменика члана, предлог
Одборничке групе Уједињени региони Србије,
7. Винко Николић, за члана, предлог Одборничке групе
СДПС,
Благоје Петровски, за заменика члана, предлог
Одборничке групе СДПС,
8. Небојша Милошевић, за члана, предлог Одборничке
групе ВДСС – ДСС,
Милан Петровић,за заменика члана, предлог
Одборничке групе ВДСС-ДСС,
9. Небојша Бућан, за члана, предлог Одборничке групе
Уједињени региони Србије,
Саша Марковић, за заменика члана, предлог
Одборничке групе Уједињени региони Србије,
10. Љубинка Јелић, дипл. правник, за секретара и
Весна Драгашановић-Кочовски, дипл. правник, за
заменика секретара.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образл ожењ е
На основу члана 14. Закона о локалним
изборима после конституисања нове Скупштине
општине, одборничке групе предложиле су горе
именоване чланове Изборне комисије општине Бор
сразмерно броју одборника у Скупштини општине.
Обзиром на изнето, Скупштина општине је
донела Решење о именовању.
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Против овог решења допуштена је жалба
Управном суду у Београду у року од 24 часа од његовог
доношења.

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

Број: 013-13/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године

Број: 02-44/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

321
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је

323
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Савета за буџет и финансије

РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Савета за урбанизам, стамбене послове,
комуналне делатности и грађевинско земљиште

I
У Савет за буџет и финансије бирају се:
- за председника
Видоје Адамовић;
- за заменика председника
Милинко Живковић;
- за чланове:
1. Соња Станковић,
2. Драган Жикић,
3. Предраг Крачуновић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-43 /2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
322
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Савета за питања локалне самоуправе
I
У Савет за питања локалне самоуправе
бирају се:
- за председника
Горан Вукадиновић;
- за заменика председника
Драган Васиљевић;
- за чланове:
1. Матеј Ернек,
2. Љубинка Станојевић,
3. Драгица Вељковић.

I
У Савет за урбанизам, стамбене послове,
комуналне делатности и грађевинско земљиште
бирају се:
- за председника
Вукосав Антонијевић;
- за заменика председника
Дејан Ђокић;
- за чланове:
1. Саша Вукадиновић
2. Ивана Стефановић,
3. Александар Јакшић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-45/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
324
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Савета за привреду и приватно
предузетништво
I
У Савет за привреду
предузетништво бирају се:
- за председника
Мирослав Спасковски;
- за заменика председника
Милован Ступар;
- за чланове:
1. Горан Стојановски,
2. Дејан Ивашковић,
3. Југослав Марић.

и

приватно
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-46/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-48/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
325
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Савета за друштвене делатности
I
У Савет за друштвене делатности бирају се:

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић с.р.
327
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Комисије за прописе
I
У Комисију за прописе бирају се:
- за председника
Добрица Ђурић;

- за председника
Јелена Видојковић;
- за заменика председника
Снежана Арсов;
- за чланове:
1. Светлана Голубовић-Шупут,
2. Слободан Китановић,
3. Јелена Антић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-47/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године

- за заменика председника
Драган Марковић;
- за чланове:
1. Милинко Никодијевић,
2. Миодраг Димитријевић,
3. Милорад Рошић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-49/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
326
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Савета за заштиту животне средине
I
У Савет за заштиту животне средине бирају
се:
- за председника
Светлана Голубовић-Шупут;
- за заменика председника
Ивица Николић;
- за чланове:
1. Дејан Јанковић,
2. Милован Ступар,
3. Невенка Мирошевић.

328
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Комисије за информисање, развој и примену
информатичке технологије
I
У Комисију за информисање, развој и
примену информатичке технологије бирају се:
- за председника
Ненад Вушовић;
- за заменика председника
Добрица Ђурић;
- за чланове:
1. Нена Богић,
2. Ненад Димитровски,
3. Дејан Петровски.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-50/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-52/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
329
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
331
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Административно- мандатне комисије

РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Комисије за стамбене односе
I
У Комисију за стамбене односе бирају се:
- за председника
Горан Стојановски;

I
У Административно- мандатну комисију
бирају се:
- за председника
др Злата Марковић;
- за заменика председника
Благоје Спасковски;

- за заменика председника
Златан Мејлановић;

- за чланове:
1. Милица Кабић,
2. Жарко Тимотијевић,
3. Ратко Апостоловић.

- за чланове:
1. Ивица Максимовић,
2. Драги Чорболоковић,
3. Радомир Миловановић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-51/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-53/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
330
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је

332
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Комисије за кадровска питања, одликовања
и друга јавна признања

РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника и
чланова Комисије за представке и предлоге

I
У
Комисију
за
кадровска
питања,
одликовања и друга јавна признања бирају се:
- за председника
Милица Кабић;
- за заменика председника
Саша Вукадиновић;
- за чланове:
1. Јелена Видојковић,
2. Дејан Вељковић,
3. Завиша Журж.

I
У Комисију за представке и предлоге бирају
се:
- за председника
Драгана Живковић-Обрадовић;
- за заменика председника
Ратко Апостоловић;
- за чланове:
1. Горан Николић,
2. Златан Мејлановић,
3. Марија Шутуловић.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-54/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
333
На основу члана
32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 10. новембра 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Музеја рударства
и металургије ''Бор'' у Бору
I
Даје се сагласност на Статут Музеја рударства и
металургије ''Бор'' у Бору, који је донео Управни одбор те
установе на седници одржаној 14.09.2010. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-24/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
334
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10.
новембра 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени Статута
ЈКП ''3. октобар'' у Бору
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута
ЈКП ''3. октобар'' у Бору, који је донео Управни одбор тог
предузећа на седници одржаној 04.10.2010. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-28/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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335
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10.
новембра 2010. године, донела је
РЕШ ЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута
ЈКП ''3. октобар'' у Бору
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
ЈКП ''3. октобар'' у Бору, који је донео Управни одбор тог
предузећа на седници одржаној 22.09.2010. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-28/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
336
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10.
новембра 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору,
који је донео Управни одбор тог предузећа на седници
одржаној 27.08.2010. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-31/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
337
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10.
новембра 2010. године, донела је
РЕШ ЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
''Штампа, радио и филм'' Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
''Штампа, радио и филм'' у Бору, који је донео Управни
одбор тог предузећа на седници одржаној 11.10.2010.
године.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-32/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић с.р.
338
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05-испр) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измену Програма пословања
ЈКП „3. октобар“ Бор за 2010. годину
I
Даје се сагласност на измену Програма
пословања ЈКП „3. октобар“ Бор за 2010. годину, који је
донео Управни одбор тог предузећа, на седници
одржаној 30.07.2010. године, под бројем 543.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-57/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
339
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Основне школе ''Вук Караџић'' у Бору
Именују се у Школски одбор ОШ ''Вук
Караџић'' у Бору, чланови:
1. Дане Сарафинов, представник запослених
2. Негрица Ђорђевић, представник запослених
3. Драгана Динуловић, представник запослених
4. Биљана Мишић, представник родитеља
5. Дарко Петровић, представник родитеља
6. Бранкица Чанковић, представник родитеља
7. Бојана Видојковић, представник локалне
самоуправе
8. Слободан Стојановић, представник локалне
самоуправе
9. Миодраг Јовић, представник локалне
самоуправе
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Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Вук Караџић'' у Бору, је актом бр. 1720 од
27.10.2010. године, са прилозима доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
Увидом у Извештај Полицијеске управе Бор,
стр. пов. бр.2111/10 од 02.11.2010. године и стр. пов. бр.
2214/10 од 05.11.2010. године, утврђено је да именовани
нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 54.
став 10. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09).
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, уроку
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-330/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић с.р.
340
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10.
новембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Управног одбора
Установе за децу ''Бамби'' у Бору
Разрешавају се дужности члана Управног
одбора Установе за децу ''Бамби'' у Бору, и то:
1. Гордана Жикић, представник родитеља,
2. Милош Луковић, представник родитеља,
3.Ивана Митрашиновић, представник родитеља,
4. Љиљана Радичевић, представник запослених.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022284/08-I од 26.09.2008. године именовала Гордану
Жикић, Милоша Луковић, Ивану Митрашиновић као
представнике родитеља и Љиљану Радичевић као
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представника запослених за чланове Управног одбора
Установе за децу ''Бамби'' Бор.
Установа за децу ''Бамби'' Бор је актом број:
1247 од 14.09.2010. године обавестила Скупштину
општине Бор да је именованима престао основ по коме су
именовани у орган управљања, односно да је наступио
услов из члана 54. став 10.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. и 5. одређено је да
ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити,
пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, ако овлашћени предлагач покрене
иницијативу за разрешење члана органа управљања због
престанка основа по коме је именован у орган
управљања, односно ако наступи услов из члана 54. став
10. овог закона.
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: 022-322/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
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предлагача, за именовање нових чланова Управног
одбора, Радмиле Милојевић, Зорана Нешковића,
Александра Муцуља и Невенке Рајковић, уместо Гордане
Жикић, Милоша Луковић, Иване Митрашиновић и
Љиљане Радичевић, јер су разрешени дужности због
престанка основа по коме су именовани у орган
управљања, односно преузимањем посла, дужности или
функиције неспојиве са обављањем посла у орган
управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр.2110/10 од 02.11.2010. године, утврђено је да
именовани нису осуђивани за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09).
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-340/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
341
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора
Установе за децу ''Бамби'' у Бору
Именују се у Управни одбор Установе за децу
''Бамби'' у Бору, чланови:
1. Радмила Милојевић, представник родитеља,
2. Зоран Нешковић, представник родитеља,
3. Александар Муцуљ, представник родитеља,
4. Невенка Рајковић, представник запослених.
Мандат именованим траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022284/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 10/08).
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Установа за децу ''Бамби'' у Бору, је актом бр.
1247 од 14.09.2010. године, доставила предлог Васпитно
образовног већа и Савета родитеља, као овлашћених

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
342
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
10. новембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о поништавању Решења о именовању председника и
члана Надзорног одбора Установе за децу ''Бамби''
Бор
I
Поништава
се
Решење
о
именовању
председника и члана Надзорног одбора Установе за децу
''Бамби'' Бор, број: 022-310/2010-I од 13. августа 2010.
године (''Службени лист општине Бор'', бр. 18/2010) због
не постојања основа за његово доношење.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-318/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 10. новембра 2010. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
ЈКП ''3. октобар'' у Бору, због истека мандата:
- председник
Сава Милић;
- заменик председника
Никола Манић;
- чланови:
1. Бобан Испировић,
2. Радмила Зајкесковић,
3. Далибор Врчежић,
4. Славиша Ранђеловић.
5. Милан Кубуровић,
6. Биљана Пауновић,
7. Зоран Белчић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-105/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
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Мандат именованима траје пет година.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-112/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
345
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 10. новембра 2010. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Управног одбора ЈКП
''Топлана'' у Бору
I
Разрешавају се дужности члана у Управном
одбору ЈКП ''Топлана'' у Бору из реда запослених, и то:
1.
2.

I
У Управни одбор ЈКП ''3. октобар'' у Бору
именују се:
- за председника
Сава Милић;
- за заменика председника
Никола Манић;
- за чланове:
1. Бобан Испировић,
2. Радмила Зајкесковић,
3. Далибор Врчежић,
4. Славиша Ранђеловић,
5. Зоран Никољесковић,
6. Милан Кубуровић,
7. Воја Анђелковић.

Ненад Пауновић и
Срђан Соринкановић.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-96/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
344
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 10. новембра 2010. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика председника и
чланова Управног одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
346
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 10. новембра 2010. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора ЈКП
''Топлана'' у Бору
I
Именују се за члана у Управном одбору ЈКП
''Топлана'' у Бору из реда запоселних, и то:
1.
2.

Драгиша Ђорђевић и
Љубиша Василић.

Мандат именованима траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 02326/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 10/08).
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-113/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
347
На основу члана 35. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр.72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10.
новембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Установе ''Центар за културу
општине Бор''
I
Исидора Ивановић, дипломирани историчар
уметности, из Бора, именује се за директора Установе
''Центар за културу општине Бор’', са даном 10.11.2010.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-325/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
348
На основу члана 76. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09 и 73/2010) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 10. новембра 2010. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРСЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ
I
Усваја се Извештај о извршењу буџета Општине
Бор за период јануар-септембар 2010. године.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-955/2010-I
У Бору, 10. новембра 2010. године
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На основу члана 3. Пословника о раду
Општинског већа општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/08), Општинско веће, на седници
одржаној 02. новембра 2010. године, донело је
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОБЛАСТИ
I
Овом одлуком задужују се чланови Општинског
већа за одређене области из надлежности Општине, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мирко Ђурић, за предузетништво и
пројекте;
Игор Јанковић, за пољопривреду;
Слободан Кнежевић, за просвету;
Нихад Мислимоски, за рад, социјалну
политику и људска и мањинска права;
Дарко Михајловић, за културу
и информисање;
Миодраг Николић, за однос РТБ-а
и Општине Бор;
Жика Ракић, за Општинску управу и верска
питања;
Саша Скробоња, за спорт;
Љубиша Стаменковић, за рад јавних
предузећа.

II
Чланови Општинског већа, у оквиру задужења
из тачке I ове одлуке, имају право и дужност да предлажу
расправљање појединих питања, дају иницијативе за
припремање одлука и других аката које доноси
Скупштина општине и да остварују сарадњу са свим
субјектима из области за коју су задужени.
III
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-42/2010-IV
У Бору, 02. новембра 2010. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
Небојша Виденовић, с.р.
350
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 34.054,80 динара Општинској
управи Бор , по захтеву за плаћање број 160/10-ОУ од
15.09.2010.године,за набавку међународних образаца-
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Извода из МК рођених, Извода из МК венчаних и Извода
из МК умрлих, обзиром да такви трошкови нису
планирани Одлуком о буџету општине Бор за
2010.годину.
За износ средстава од 34.054,80 динара смањује
се план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо
затечених “5.000.853,55” динара износи “4.966.798,75”
динара, а повећава се план позиције број 64
за
економскоу класификацију 426 - “Материјали”, у
оквиру раздела 3 - «Општинска управа Бор» и уместо
затечених “4.220.180,00“ динара износи “4.254.234,80”
динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије ради реализације, Управи за
трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА БОР
Број: 401-752/ 2010-II
У Бору, 16.септембар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
351
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 100.000,00 Установи „Центар за
културу општине Бор“, по захтеву за трансфер средстава
бр.075 од 21.09.2010.године (за ОД за емитовање радио
и тв програма „СЕЗАМ“– за реализацију традиционалне
манифестације “Принцеза истока„ 2010), обзиром да
такви трошкови нису планирани Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину.
За износ средстава од 100.000,00
динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених “4.966.798,75”
динара износи
“4.866.798,75” динара, а повећава се план позиције број
80 за економскоу класификацију 424 -“Специјализоване
услуге”, у оквиру раздела 3-«Општинска управа Бор»,
главе 3.1.-«Установе у делатности културе» и уместо
затечених «1.855.000,00» динара износи “1.955.000,00”
динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација Установи „Центар за културу општине
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Бор“ из Прилога уз Раздео 3 , главу 3.1. Одлуке о
буџету општине Бор за 2010.годину – подглаве 3.1.3.Установа „Центар за културу општине Бор“ на позицији
број
80
и
економској
класификацији
424“Специјализоване услуге”
и уместо
затечених
«1.285.000,00» динара износи «1.385.000,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Установи „Центар за
културу општине Бор“, Одељењу за финансије ради
реализације, Управи за трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА БОР
Број: 401- 781/ 2010-II
У Бору, 22.септембар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
352
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 120.000,00 динара Удружењу
одгајивача говеда сименталске расе подручја општине
Бор,за организацију изложбе квалитетних приплодних
говеда, обзиром да такви трошкови нису планирани
Одлуком о буџету општине Бор за 2010.годину.
За износ средстава од 120.000,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених “4.866.798,75”
динара износи
“4.746.798,75” динара, а повећава се план позиције број
24 за економскоу класификацију 4511 - “Субвенцијесредства за подстицај развоја пољопривреде, туризма и
других делатности”, у оквиру раздела 1-«Скупштина
општине Бор, председник општине и Општинско веће »,
функције 490-„Економски послови некласификовани на
другом месту“ и уместо планираних «2.500.000,00»
динара износи “2.620.000,00” динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
О ПШ Т И Н А Б О Р

III
Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије ради реализације, Управи за
трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА БОР

Број: 401-788/ 2010-II
У Бору, 24.септембар 2010. године

Број: 401-716/ 2010-II
У Бору, 23.септембар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
353
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од
1.808.316,67 динара као
недостајућа средства за исплату дела 4.рате по Решењу о
поравнању са ДД“БОРТРАВЕЛ“ Бор (за обављени
превоз путника у градском и приградском саобраћају на
територији општине Бор).
За износ средстава од 1.808.316,67 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених “4.746.798,75”
динара износи
“2.938.482,08” динара, а повећава се план позиције број
22 за економскоу класификацију 4511 - “Субвенције
јавном линијском саобраћају и ђачки превоз”, у оквиру
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће », функције 490-„Економски
послови некласификовани на другом месту“ и уместо
затечених «57.166.482,39» динара износи “58.974.799,06
” динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе Бор, Управи за трезор и архиви .

Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
354
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 46.569,00 динара ЈП „Штампа,
радио и филм“ Бор, за исплату накнаде Митровић
Радославу (по Уговору о делу за јун 2010.године) ,
обзиром да такви трошкови нису планирани Одлуком о
буџету општине Бор за 2010.годину.
За износ средстава од 46.569,00 динара смањује
се план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо
затечених “2.938.482,08” динара износи “2.891.913,08”
динара, а повећава се план позиције број 239-1 за
економскоу класификацију 4511-“Текуће субвенције
јавним нефинасијским предузећима”, у оквиру раздела
9-1-«ЈП „Штампа ,радио и филм“ Бор» и уместо
затечених “13.308.023,76“ динара износи “13.354.592,76“
динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину .
II
Решење ступа а снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: ЈП „Штампа, радио и
филм“,Одељењу за финансије Општинске управе,
Управи за трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
О ПШ Т И Н А Б О Р
Број: 401-794/2010- II
У Бору, 27.септембар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
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355
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 1.000.000,00 динара ЈКП
„3.октобар“
Бор, по основу Анекса I Уговора о
поверавању обављања послова зоохигијенске службе (
бр.323-7/2010- II од 04.10.2010.године).
За износ средстава од 1.000.000,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «2.891.913,08» динара, износи
«1.891.913,08» динара, а повећава се план позиције 39 за
економску класификацију 4239-«Програм мера заштите
животиња(пса и мачака луталица)» у оквиру Раздела 1-«
Скупштина општине Бор, председник општине и
Општинско веће», функције 620-«Развој заједнице » и
уместо планираних «4.000.000,00 » динара износи
«5.000.000,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе Бор, Управи за трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА БОР
Број: 401- 814/2010-II
У Бору, 04.октобар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
356
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28. Одлуке о
буџету општине Бор за 2010.годину («Службени лист
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку
извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
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ор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1-«Скупштина
општине Бор, Председник општине и Општинско веће
» , са економске класификације 499120 и позиције
број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се средства у
износу од 1.753.733,00 динара Установи спортски центр
«Бор», за исплату плата–други део маја 2010.године(на
основу члана 1. Одлуке о преносу неутошених средстава
са одговарајућих апропријација у текућу буџетску
резерву).
За износ средстава од 1.753.733,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «3.645.646,08» динара, износи
«1.891.913,08» динара.
Средства из става 1 овог решења у износу од
1.753.733,00 динара расподељују се на апропријације
утврђену у оквиру раздела 3-«Општинска управа Бор»
главе 3.6.-«Установа спортски центар “Бор“» и то на
следећи начин:
1.За износ средстава од 1.503.051,50 динара
повећава се план позиције број 159 за економску
класификацију
411 - «Плате,накнаде и додаци за
запослене» и уместо затечених «18.916.056,92» динара
износи «20.419.108,42» динара.
2.За износ средстава од 250.681,50 динара
повећава се план позиције број 160 за економску
класификацију 412-«Социјални доприноси (натерет
послодавца)» и уместо затечених «3.406.143,08» динара
износи «3.656.824,58» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Установи спортски центар
«Бор» Бор, Одељењу за финансије Општинске управе
Бор, Управи за трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
О ПШ Т И Н А Б О Р
Број: 401- 817/2010-II
У Бору, 04.октобар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
357
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
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средства у износу од 200.758,58 динара ДОО Бизнис
инкубатор центру Бор“, као недостајућа средства за
исплату зараде за мај месец 2010.године.
За износ средстава од 200.758,58 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених “1.891.913,08”
динара износи
“1.691.154,50” динара, а повећава се план позиције број
24 за економскоу класификацију 4511 - “Субвенцијесредства за подстицај развоја пољопривреде, туризма и
других делатности”, у оквиру раздела 1-«Скупштина
општине Бор, председник општине и Општинско веће »,
функције 490-„Економски послови некласификовани на
другом месту“ и уместо затечених «2.620.000,00» динара
износи “2.820.758,58” динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије ради реализације, Управи за
трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА БОР
Број: 401- 831/2010-II
У Бору, 07.октобар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
358
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 197.239,36 динара Центру за
социјални рад Бор, за извођење грађевинских радова на
адаптацији зграде Центра за социјални рад , обзиром да
такви трошкови нису планирани Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину.
За износ средстава од 197.239,36 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених “1.691.154,50”
динара износи
“1.493.915,14 ” динара, а повећава се план позиције број
222 за економскоу класификацију 425-“Текуће поправке
и одржавање”, у оквиру раздела 6-«Социјана заштитаЦентар за социјални рад» и уместо планираних
“30.000,00“ динара износи “227.239,36“ динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
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где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину .
II
Решење ступа а снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Центру за социјални рад,
Одељењу за финансије Општинске управе, Управи за
трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
О ПШ Т И Н А Б О Р
Број: 401- 837/2010-II
У Бору, 07.октобар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
359
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 281.500,00 динара Установи
„Центар за културу општине Бор“, по захтеву за
трансфер средстава од 07.10.2010.године (41.500,00
динара за помоћ КУД-у „Бранислав Нушић“ из
Шарбановца и 240.000,00 динара за ОД“СЕЗАМ“ Бор, за
издавање ДВД издања под називом „VI фестивал влашке
изворне песме“), обзиром да такви трошкови нису
планирани Одлуком о буџету општине Бор за
2010.годину.
За износ средстава од 281.500,00
динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «1.493.915,14» динара, износи
«1.212.415,14» динара.
Средства из става 1 овог решења у износу од
281.500,00 динара расподељују се на апропријације
утврђену у оквиру Раздела 3-«Општинска управа Бор»,
главе 3.1.-«Установе у делатности културе» и то на
следећи начин:
1. За износ средстава од 41.500,00 динара
повећава се план позиције 80 за економску
класификацију 424-«Специјализоване услуге» и уместо
затечених «1.955.000,00» динара износи «1.996.500,00»
динара, и то за Установу „Центар за културу општине
Бор“ из Прилога уз Раздео 3 , главе 3.1., подглаве 3.1.3. Одлуке о буџету општине Бор за 2010.годину – на
позицији број 80 и економској класификацији 424 “Специјализоване услуге”
и уместо
затечених
«1.385.000,00» динара износи «1.426.500,00» динара.
2. За износ средстава од 240.000,00 динара
повећава се план позиције 82 за економску
класификацију 426-«Материјали» и уместо затечених
«1.203.000,00» динара износи «1.443.000,00» динара, и
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то за Установу „Центар за културу општине Бор“ из
Прилога уз Раздео 3 , главе 3.1., подглаве 3.1.3. - Одлуке
о буџету општине Бор за 2010.годину – на позицији број
82 и економској класификацији 426 -“Материјали ” и
уместо планираних «600.000,00» динара износи
«840.000,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину .
II
Решење ступа а снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Центру за социјални рад,
Одељењу за финансије Општинске управе, Управи за
трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА БОР
Број: 401- 847/2010-II
У Бору, 08.октобар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
360
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28. Одлуке о
буџету општине Бор за 2010.годину («Службени лист
општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у поступку
извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 1.000.000,00 динара за исплату
дела 4.рате по Решењу
о поравнању са
ДД“БОРТРАВЕЛ“ Бор (за обављени превоз путника у
градском и приградском саобраћају на територији
општине Бор) обзиром да су средства са планиране
апропријације за 2010.годину за ту намену, на позицији
расхода из Одлуке о буџету општине Бор за 2010.годину
број 22, у целости потрошена.
За износ средстава од 1.000.000,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених “1.212.415,14”
динара износи
“212.415,14” динара, а повећава се план позиције број 22
за економскоу класификацију 4511 - “Субвенције
јавном линијском саобраћају и ђачки превоз”, у оквиру
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник
општине и Општинско веће », функције 490-„Економски
послови некласификовани на другом месту“ и уместо
затечених «58.974.799,06» динара износи “59.974.799,06”
динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
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где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе Бор, Управи за трезор и архиви.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 851/2010-II
У Бору, 12.октобар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
361
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 100.000,00 динара Општинској
управи Бор, као недостајућа средства у плану
апропријације за услуге платног промета.
За износ средстава од 100.000,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених “212.415,14”
динара износи
“112.415,14” динара, а повећава се план позиције број 59
за економскоу класификацију 4211-“Услуге платног
промета ”, у оквиру раздела 3-«Општинска управа Бор»,
функције 130-„Опште јавне услуге“
и уместо
планираних “1.600.000,00“ динара износи “1.700.000,00“
динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину .
II
Решење ступа а снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе, Управи за трезор и архиви.
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IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
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IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
О ПШ Т И Н А Б О Р

БОР

Број: 401- 852/2010-II
У Бору, 12.октобар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.

362
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/09) и члана 28.
Одлуке
о
буџету
општине
Бор
за
2010.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.5/2010,
9/2010 и 12/2010), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2010.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.5/2010, 9/2010 и 12/2010), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120
и позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се
средства у износу од 2.567.832,00 динара Установи
спортски центр «Бор», за исплату плата–први део јуна
2010.године(на основу члана 1. Одлуке о преносу
неутошених средстава са одговарајућих апропријација у
текућу буџетску резерву).
За износ средстава од 2.567.832,00 динара
смањује се план позиције број 19-Текућа резерва, који
уместо затечених «2.680.247,14» динара, износи
«112.415,14» динара.
Средства из става 1 овог решења у износу од
2.567.832,00 динара расподељују се на апропријације
утврђену у оквиру раздела 3-«Општинска управа Бор»
главе 3.6.-«Установа спортски центар “Бор“» и то на
следећи начин:
1.За износ средстава од 2.097.786,00 динара
повећава се план позиције број 159 за економску
класификацију
411 - «Плате,накнаде и додаци за
запослене» и уместо затечених «20.419.108,42» динара
износи «22.516.894,42» динара.
2.За износ средстава од 470.046,00 динара
повећава се план позиције број 160 за економску
класификацију 412-«Социјални доприноси (натерет
послодавца)» и уместо затечених «3.656.824,58» динара
износи «4.126.870,58» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2010.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Установи спортски центар
«Бор» Бор, Одељењу за финансије Општинске управе
Бор, Управи за трезор и архиви .

Број: 401- 915/2010-II
У Бору, 27.октобар 2010. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је
да се у Решењу о разрешењу председника, заменика
председника и чланова Управног одбора ЈП за стамбене
услуге ''Бор'' у Бору, објављеном у ''Службеном листу
општине Бор'' број 18/2010, поткрала грешка, па се на
основу члана 7. Одлуке о објављивању општинских
прописа и других аката и о издавању ''Службеног листа
општине Бор'' (''Службени лист општине Бор'' број: 1/07)
даје
ИСПРАВКА
У Решењу у тачки I под бројем 4. уместо речи:
''Сава Милић'' треба да стоје речи: ''Радмила
Зајкесковић''.
СКУПШ ТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа, с.р.
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је
да се у Решењу о разрешењу председника, заменика
председника и чланова Управног одбора ЈКП ''3. октобар''
Бор, објављеном у ''Службеном листу општине Бор'' број
18/2010, поткрала грешка, па се на основу члана 7.
Одлуке о објављивању општинских прописа и других
аката и о издавању ''Службеног листа општине Бор''
(''Службени лист општине Бор'' број: 1/07) даје
ИСПРАВКА
У Решењу у тачки I под бројем 4. уместо речи:
''Радмила Зајкесковић'' треба да стоје речи: ''Сава
Милић''.
СКУПШ ТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа, с.р.
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је
да се у Решењу о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора ЈП ''Дирекција
за изградњу Бора'' Бор, објављеном у ''Службеном листу
општине Бор'' број 18/2010, поткрала грешка, па се на
основу члана 7. Одлуке о објављивању општинских
прописа и других аката и о издавању ''Службеног листа
општине Бор'' (''Службени лист општине Бор'' број: 1/07)
даје
ИСПРАВКА
У Решењу у тачки I под бројем 4. уместо речи:
''Јовичић'' треба да стоји реч: ''Јовић''.
СКУПШ ТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа, с.р.
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По сравњењу са изворним текстом, утврђено је
да се у Решењу о именовању председника и чланова
Управног одбора Установе Спортски центар ''Бор'' у
Бору, објављеном у ''Службеном листу општине Бор''
број 18/2010, поткрала грешка, па се на основу члана 7.
Одлуке о објављивању општинских прописа и других
аката и о издавању ''Службеног листа општине Бор''
(''Службени лист општине Бор'' број: 1/07) даје
И С П Р АВ К А
У Решењу у тачки I под бројем 4. уместо речи:
''Мејлановић'' треба да стоји реч: ''Милановић''.
СКУПШ ТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа, с.р.
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