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На основу члана 7. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010), Привремени орган општине Бор, на седници
одржаној 16. марта 2010. године, донео је
ПОСЛОВНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се организација,
начи рада и одлучивања Привременог органа општине
Бор (у даљем тексту: Привремени орган), права и
дужности и одговорности чланова Привременог органа и
друга питања од значаја за рад Привременог органа.
Ако неко питање у вези са организацијом и
радом Привременог органа није уређено овим
пословником, Привремени орган уређује то питање
посебном одлуком.
Члан 2.
Привремени орган користи печат Скупштине
општине Бор, Општинског већа и председника Општине
Бор у зависности од органа из чије се надлежности
доноси акт а у складу са законом и овлашћењем.
За акт којим се сазива седница Привременог
органа, користи се печат Скупштине општине Бор.
За акта које доносе радна тела Привременог
органа користи се печат Скупштине општине Бор, а за
акта повремених радних тела користе се печати органа из
чије су надлежности основани.
Члан 3.
Рад Привременог органа и радних тела, које
образује Привремени орган досптупан је јавности.
Привремени орган обавештава јавност о свом
раду давањем информација о свом раду средствима
јавног информисања. Информације о раду Привременог
органа за јавност даје председник Привременог органа.
Председник Привременог органа може овластити члана
Привременог органа или лице запослено у Општинској
управи општине Бор да даје информације о раду
Привременог органа.
У случају предвиђеним законом, Статутом
општине Бор и овим пословником, а на предлог
председника Привременог органа јавност рада се може
делимично или у потпуности искључити.
Представницима средстава јавног информисања
стављају се на располагање предлози одлука, других
прописа и општих аката, као и информативни и
документациони материјал о питањима из рада
Привременог органа и његових радних тела.
Члан 4.
Привремени орган обавља послове из
надлежности Скупштине општине Бор, председника
Општине Бор и Општинског већа општине Бор утврђене
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Законом и Статутом општине Бор до конституисања
Скупштине општине Бор и избора извршних органа
општине Бор.
II – САСТАВ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 5.
Привремени орган има председника и четири
члана које је именовала Влада Републике Србије.
Привремени орган представља председник
Привременог органа, који се стара о правилној примени
овог пословника.
Председник организује рад Привременог
органа, председава његовим седницама и обавља друге
послове које му повери Привремени орган.
У случају спречености или одсутности
председника, замењује га члан Привременог органа кога
председник овласти.
Члан 6.
Привремени орган има секретара који се стара о
обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Привременог органа и његових
радних тела и руководи административно-правним
пословима везаних за њихов рад.
Секретара именује Привремени орган, на
образложен предлог председника Привременог органа,
већином гласова од укупног броја чланова Привременог
органа.
Члан 7.
За секретара Привременог органа може бити
именовано лице са завршеним правним факултетом,
положеним стручним испитом за рад у органима управе
и радним искуством од најмање три године.
Привремени орган може на образложени
предлог председника Привременог органа разрешити
секретара, на исти начин на који је именован.
III – СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 8.
О припремању седнице Привременог органа
стара се председник Привременог органа уз помоћ
секретара.
Организациона једница Општинске управе, која
у управном поступку решава о правима и обавезама из
изворног делокруга Општине у првом степену,
благовремено Привременом органу доставља жалбу на
првостепено решење или закључак са свим списима који
се односе на предмет и предлаже решења по овим
жалбама.
Припремање
материјала
за
седницу
Привременог органа врши Служба за скупштинске
послове Општинске управе општине Бор.
Нацрте аката Општинска управа општине Бор
доставља председнику Привременог органа у циљу
сачињавања предлога дневног реда.
Нацрти општих и појединачних аката треба да
садрже образложење.
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Образложење мора да садржи правни основ и
разлоге за доношење акта и садржај акта. Ако се
предлогом акта стварају финансијске обавезе за буџет,
образложење садржи и процену износа финансијских
средстава за његово спровођење.
Предлози извештаја, анализа и других
докумената треба поред објашњења да садрже и
закључак који се прадлаже Привременом органу.
Члан 9.
Предлог дневног реда седнице утврђује
председник, који у предлог дневног реда уноси питања из
надлежности Скупштине општине, Општинског већа и
председника Општине.
Члан 10.
Привремени орган ради и одлучује на
седницама.
Седнице
Привременог
органа
сазива
председник по потреби, а најмање једном месечно.
Председник Привременог органа дужан је
сазвати седницу ако то писменим путем затраже најмање
два члана Привременог органа и то у року од 5 дана од
дана подношења захтева тако да се седница одржи
најкасније у року од 8 дана од дана подношења захтева.
Писмени предлог за сазивање седнице Привременог
органа мора садржати предлог дневног реда седнице у
којем могу бити предложене само тачке дневног реда из
надлежности Привременог органа утврђене законом и
Статутом општине Бор.
Ако предлог не испуњава услове предвиђене
ставом 3. овог члана председник Привременог органа ће
исти предлог одбацити.
Ако председник не сазове седницу у случају из
става 3. овог члана седницу може сазвати првопотписани
члан Привременог органа у предлогу за сазивање
седнице.
Члан 11.
Седнице
Привременог
органа
председник, по правилу, писменим путем.

сазива

Члан 12.
Позив за седницу садржи место и време
одржавања седнице.
Седница Привременог органа сазива се, по
правилу, најкасније три дана пре њеног одржавања.
Уз позив за седницу члановима Привременог
органа доставља се предлог дневног реда, записник са
претходне седнице и материјал за предложени дневни
ред.
Седница се може сазвати и у краћем року, и
телефонским путем, када председник Привременог
органа процени да за то постоје посебни разлози и у том
случају материјал за седницу се доставља непосредно
пред саму седницу Привременог органа.
Председник Привременог органа одређује коме
се поред чланова Привременог органа упућује позив за
седницу Привременог органа.
Отварање седнице
Члан 13.
Председник отвара седницу и по извештају о
присуству утврђује да ли постоји кворум потребан за
рад.
Седницама Привременог органа председава
председник, а у случају његове спречености или
одсутности, седницама председава члан Привременог
органа кога овласти председник.
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Привремени орган ради и одлучује на седници
којој присуствује већина од укупног броја чланова
Привременог органа.
Ако се на седници констатује да не постоји
већина за одлучивање, председник одлаже седницу за
одређен дан и час са истим дневним редом.
На седнице Привременог органа поред чланова
могу да се позову и друга лица која одреди председник
Привременог органа.
Ток седнице
Члан 14.
Дневни ред се утврђује на почетку седнице
Привременог органа.
Председник или чланови Привременог органа
могу предлагати измене и допуне предложеног дневног
реда.
Предлагач је дужан да образложи разлоге због
којих предлаже измене и допуне дневног реда.
Ако се предлаже допуна дневног реда,
члановима Привременог органа, се уз предлог за допуну
дневног реда обавезно даје и материјал по предложеној
допуни.
Образложење предлагача за све предлоге за
измену и допуну дневног реда седнице може да траје
најдуже 10 минута.
О предлозима за измену и допуну дневног реда
одлучује се без расправе.
Члан 15.
Чланови Привременог органа се посебно
изјашњавају, прво о сваком предлогу за измену и допуну
предложеног дневног реда, а затим о предложеном
дневном реду у целини.
Привремени орган може у току седнице, без
расправе извршити измене у редоследу разматрања
појединих
тачака
дневног
реда
на
предлог
председавајућег и сваког члана Привременог органа.
Нове тачке које су унете у дневни ред на основу
предлога за допуну дневног реда увршћују се у дневни
ред по редоследу предлагања, после задње тачке дневног
реда, осим ако је предлагач предложио други редослед
разматања, о чему се Привремени орган изјашњава без
претреса и ако је овим пословником другачије одређено.
Предлагач чији је предлог утврђен у предлог
дневног реда може одустати од свог предлога и након
што је дневни ред утврђен. У том случају сматра се да је
одговорајућа тачка дневног реда скинута са дневног реда
и сматра се да предлог није поднет.
Члан 16.
После усвајања дневног реда прелази се на
расправу по појединим тачкама дневног реда по
утврђеном редоследу.
На почетку и у току расправе сваке тачке
дневног реда предлагач, односно представник предлагача
може образложити предлог или дати допунска
објашњења.
О предлогу акта на седници Привременог
органа води се јединствена расправа.
Свако питање се расправља док о њему има
пријављених говорника.
Када се закључи расправа о поједином питању,
не може се поновно отварати.
Члан 17.
Привремени орган на предлог председника
Привременог органа може одлучити да по одређеним
питањима саслуша представнике предузећа, органа,
организација и грађана.
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Члан 18.
Пријава за реч подноси се председнику
Привременог органа по отварању претреса и може се
подносити све до закључења расправе.
Председник даје реч говорницима по реду
пријаве.
Говорник може да добије реч по други пут по
истом питању, само ако то питање које на дневном реду,
по оцени председника Привременог органа, није
довољно расправљано.
Председник може и преко реда дати реч
представнику предлагача.
Члан 19.
На седници Привременог органа сваки члан има
право да говори.
Нико не може да говори на седници
Привременог органа пре него што добије реч од
Председника.
Када председник Привременог органа оцени да
ће претрес појединих питања трајати дуже, може
предложити Привременом органу да се ограничи трајање
говора сваког учесника у расправи и да сваки учесник у
расправи по истом питању говори само једанпут.
Ограничење трајања говора може предложити
сваки члан Привременог органа.
О предлозима из става 3. и 4. овог члана
Привремени орган одлучује без расправе.
Ограничење трајања говора је 5 минута.
Уколико говорник прекорачи предвиђено време
за дискусију председник ће га опоменути, а ако говорник
не заврши говор у наредном минуту, председник му
одузима реч.
Члан 20.
Говорник може да говори само о питању које се
разматра у оквиру тачке која је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда,
председник ће га опоменути и позвати да се држи
дневног реда. Уколико члан Привременог органа настави
да говори, председник ће му одузети реч.
Нико не може прекидати говорника, нити га
опомињати, осим председника Привременог органа у
случајевима предвиђеним овим пословником.
Члан 21.
Члану Привременог органа који жели да говори
о повреди овог пословника, председник даје реч одмах по
завршеном излагању претходног говорника.
Члан Привременог органа је дужан да наведе
која је одредба пословника по његовом мишљењу
повређена и да образложи у чему се састоји повреда.
Трајање говора о повреди пословника је три
минута.
Председник је дужан да да објашњење у
погледу стављене примедбе.
Ако и после објашњења председника, члан
Привременог органа остаје при том да је пословник
повређен, председник позива Привремени орган да без
претреса одлучи о изреченој повреди наведеног члана
овог пословника.
Члан 22.
Уколико се члан Привременог органа у свом
излагању на седници увредљиво изрази о другом члану
Привременог органа или погрешно протумачи његово
излагање, члан Привременог органа на кога се излагање
односи има право да затражи реч – право на реплику.
Постојање основа за реплику цени председник
Привременог органа.
Уколико председник Привременог органа
процени постојање основа за реплику лицима из става 1.
овог члана даје реч чим је затраже.
Реплика не може да траје дуже од три минута.

БРОЈ 3

40

Није дозвољена реплика на реплику.
Одлучивање
Члан 23.
Привремени орган о сваком предлогу, који је
стављен на дневни ред седнице одлучује после расправе,
осим о случајевима у којима је овим пословником
одређено да се одлучује без расправе.
Пре и после расправе Привремени орган може
да одлучи да се поједино питање скине са дневног реда.
Члан 24.
После закључења расправе прелази се на
гласање о предлогу.
Приликом одлучивања, гласа се најпре о
предлозима за измену и допуну предложеног актаамандманима, а потом за предлог акта у целини.
Члан 25.
Привремени орган одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја чланова
Привременог органа.
Привремени орган одлучује већином гласова од
укупног броја чланова Привременог органа.
Члан 26.
Гласање на седници Привременог органа је
јавно.
Чланови
Привременог
органа
гласају
изјашњавањем ''за'' предлог или ''против'' предлога или се
''уздржавају'' од гласања.
Гласање се врши дизањем руке-поименично
прозивком.
Када се гласа дизањем руке, председник прво
позива да се изјасне подизањем руке чланови који гласају
''за'', затим они који гласају ''против'' и најзад чланови
који се ''уздржавају'' од гласања.
Поименично се гласа тако што чланови по
прозивци изјављују да гласају ''за'' или ''против'' или да се
''уздржавају'' од гласања.
Поименично гласање врши се ако га одреди
председник Привременог органа или ако то Привремени
орган одлучи на предлог чланова, ради тачног
утврђивања резултата гласања.
Након обављеног гласања, председник утврђује
резултате гласања и на основу резултата гласања,
објављује да ли је предлог о коме се гласа усвојен или
одбијен.
Члан 27.
Председник може да одреди паузу у току
седнице Привременог органа ради обављања потребних
консултација или прибављања мишљења за спровођење
претреса и закључивања или због другог оправданог
разлога.
Кад услед обимности дневног реда или из
других разлога не може да се заврши претрес по свим
тачкама дневног реда Привремени орган може одлучити
да се седница прекине и да се закаже наставак у одређени
дан о чему се писмено обавештавају само одсутни
чланови.
Одржавање реда на седници
Члан 28.
О реду на седници Привременог органа стара се
председник Привременог органа.
За повреду реда на седници председник може да
изрекне меру упозорења или одузимања речи.
Привремени орган, на предлог председника,
може да изрекне меру удаљења са седнице.
Члан 29.
Мера упозорења изриче се члану Привременог
органа који својим понашањем, узимањем речи када му
председник Привременог органа није дао, који и поред
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упозорења председника Привременог органа говори о
питању које није на дневном реду, ако прекида говорника
у излагању или добацује, односно омета говорника или
на други начин угрожава слободу говора и ако другим
поступцима нарушава ред на седници или поступа
противно одредбама овог пословника.
Члан 30.
Мера одузимања речи изриче се члану
Привременог органа коме су претходно изречене две
мере упозорења.
Члан 31.
Мера удаљења са седнице изриче се члану који
и после изречене мере упозорења, односно мере
одузимања речи омета или спречава рад на седници.
Члан Привременог органа може бити удаљен са
седнице на којој је повредио ред.
Члан коме је изречена мера удаљења дужан је
да се одмах удаљи из просторије у којој се седница
одржава.
Ако председник Привременог органа редовним
мерама не може да одржи ред на седници, одређује
прекид седнице.
Члан 32.
Одредбе о одржавању реда на седници
Привременог органа примењују се и на све друге
учеснике на седници Привременог органа.
Записник
Члан 33.
О раду на седници Привременог органа води се
записник. О вођењу записника стара се секретар
Привременог органа.
У записник се обавезно уноси време и место
одржавања
седнице,
имена
председавајућег
и
записничара, имена оправдано и неоправдано одсутних
чланова, имена лица која су присуствовала седници по
позиву и као гости, кратак ток седнице са назнаком
питања о којима се расправљало и одлучивало и именима
говорника, резултат гласања по појединим питањима,
назив свих аката донетих на седници.
Председник формулише закључке који се уносе
у записник. Исто то право има и сваки говорник у
погледу формулације својих предлога и мишљења.
Записник са претходне седнице Привременог
органа усваја се пре преласка на утврђивање дневног
реда текуће седнице.
Сваки члан Привременог органа има право
изнети примедбу на записник са претходне седнице.
О основаности примедбе на записник одлучује
се на седници без расправе.
Ако се примедба прихвати, извршиће се у
записнику одговарајућа измена.
Усвојени записник потписује председавајући и
лице које води записник.
Члан 34.
На седници Привременог органа врши се
електронско снимање. Тонски запис користе председник
и чланови Привременог органа као и Служба за
скупштинске послове у циљу израде записника са
седнице Привременог органа.
Оригинали
записника
чувају
се
у
документацији Скупштине општине.
IV – ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И
ДРУГИХ АКАТА ПРИВРЕМНОГ ОРГАНА
Члан 35.
Привремени орган доноси: пословник, одлуке,
решења, закључке, препоруке, правилнике, наредбе,
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упутства и друга акта и даје аутентична тумачења аката
које доноси.
Поступак за доношење одлука и других аката
Члан 36.
Предлог одлуке и других аката може да поднесе
председник, сваки члан Привременог органа и стално
радно тело Привременог органа у складу са Статутом
општине Бор и овим пословником.
Предлог одлуке и других аката подноси се у
облику у коме се доноси и мора бити образложен.
Образложење мора да садржи правни основ, разлоге за
доношење и садржину, а ако се предлогом акта стварају
финансијске обавезе за буџет општине образложење
садржи и процену износа финансијских средстава за
његово спровођење.
Члан 37.
Предлог одлуке и других аката који је упућен
Привременом органу председник доставља члановима
Привременог органа.
Ако предлог одлуке и других аката није у
складу са овим пословником, председник Привременог
органа га може одбацити и затражити од предлагача да
предлог одлуке и других аката усклади са одредбама овог
пословника.
Члан 38.
Предлагач одлуке и других аката има право да
повуче предлог одлуке и других аката све до завршетка
претреса предлога одлуке и других аката на седници
Привременог органа.
Члан 39.
По хитном поступку може да се донесе акт
којим се регулишу питања и односи за чије уређивање
постоји неодложна потреба, односно ако би доношење
таквог акта у редовном поступку могло да изазове
штетне последице.
Председник или члан Привременог органа могу
поднети предлог да се о одређеном питању одлучи по
хитном поступку.
Предлог да се акт донесе по хитном поступку
мора бити образложен.
Ако Привремени орган усвоји предлог да се акт
донесе по хитном поступку, предлог акта се уноси у
дневни ред исте седнице као прва тачка дневног реда.
Предлог акта који се доноси по хитном
поступку, мора се доставити Привременом органу
најкасније до почетка седнице.
Амандмани
Члан 40.
Предлог за измену и допуну предлога одлуке
подноси се у облику амандмана председнику
Привременог органа у писменом облику и исти мора
бити образложен.
Амандман садржи: назив предлога одлуке на
који се амандман односи, текст измена односно допуна
предлога који се предлажу амандманом, образложење са
разлозима за подношење амандмана и назив подносиоца
амандмана.
Амандман може поднети председник, члан
Привременог органа и стално радно тело Привременог
органа. Предлагач акта може да поднесе амандман све до
закључења расправе о том акту.
Амандман се подноси најкасније дан пре
седнице Привременог органа.
Изузетно, амандман може да се поднесе на
самој седници Привременог органа уколико се подноси
на акт који се доноси по хитном поступку.
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О
амандману
се обавезно
изјашњава
представник предлагача и председник Привременог
органа када он није предлагач.
Члан 41.
Привремени орган одлучује о поднетим
амандманима по редоследу чланова предлога одлуке.
Ако је поднето више амандмана на исти члан
одлуке, прво се одлучује о амандману којим се предлаже
брисање одредбе тога члана, а затим о амандману којим
се предлаже измена целог члана.
Амандман који поднесе предлагач акта, као и
амандман који је прихватио предлагач акта, постаје
саставни део предлога акта и о њему се не гласа.
Потписивање и објављивање аката
Члан 42.
Акта донета на седници потписује председник
Привременог органа или члан Привременог органа кога
овласти председник да преседава седницом.
Члан 43.
Изворник акта потписан од стране председника
Привременог органа или члана Привременог органа кога
овласти председник да преседава седницом оверен
печатом чува се у документацији општине Бор.
Под изворником акта подразумева се текст акта
који је усвојен на седници Привременог органа.
Отправке аката усвојених на седници
Привременог органа потписује секретар Привременог
органа.
О изради изворних аката и њихових отправака,
чувању, евиденији, објављивању и достављању
надлежним органима и организацијама стара се Служба
за скупштинске послове Општинске управе општине Бор.
Члан 44.
Акта која донесе Привремени орган, за која је
то одређено, објављују се у ''Службеном листу општине
Бор''.
О објављивању аката које је донео Привремени
орган стара се секретар Привременог органа.
V – КОМИСИЈЕ И РАДНА ТЕЛА ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА
Образовање и састав
Члан 45.
Ради ефикаснијег рада у извршавању закона и
других прописа и општих аката као и обављања других
послова из делокруга Привременог органа могу се
образовати комисије и друга радна тела.
Председника, заменика председника и чланове
Комисија и радних тела именује и разрешава
Привремени орган.
Председник комисије, односно другог радног
тела именује се из реда чланова Привременог органа.
Чланови комисије и других радних тела могу
бити грађани.
Члан 46.
За
разматрање
појединих
питања
из
надлежности Привременог органа, Привремени орган
образује стална радна тела.
Привремени орган може образовати и друга
повремена радна тела, ради решавања одређених питања
из својих надлежности.
Актом о оснивању одређује се: задатак, састав и
број чланова, време на које оснива или рок за завршетак
задатка.
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Актом о оснивању уређује се обављање
стручних и административно-техничких послова за то
радно тело.
Члан 47.
Стална радна тела Привременог органа су
комисије и савет.
Стална радна тела Привременог органа су:
1. Комисија за кадровска, административна
питања и радне односе;
2. Комисија
за
статутарна
питања,
организацију и нормативна акта;
3. Савет за финансије, друштвене делатности,
урбанизам,
комунално-стамбене
делатности и заштиту животне средине.
Комисија за кадровска, административна питања и
радне односе
Члан 48.
Комисија за кадровска, административна
питања и радне односе даје мишљења за избор,
именовање, постављење и разрешење лица које бира,
именује или поставља Привремени орган, даје мишљења
за именовање и разрешење чланова управних и
надзорних одбора и директора у установама и у јавним
предузећима чији је оснивач Скупштина општине, даје
мишљење на именовање и разрешење чланова радних
тела Привременог органа, предлаже Привременом органу
да да мишљење на именовање и разрешење лица када је
то неким прописом одређено, даје мишљење на
именовање представника општине у одређене органе.
Комисија разматра предлоге аката о накнадама,
зарадама и другим примањима чланова Привременог
органа, чланова радних тела Привременог органа и
изабраних, именованих и постављених лица у органима
општине.
Комисија доноси појединачна акта о накнадама,
зарадама и другим примањима изабраних, именованих и
постављених лица у Привременом органу и органима
општине и обавља друге послове у вези са остваривањем
статусних питања изабраних, именованих и постављених
лица.
Комисија утврђује предлоге за доделу јавних
признања Општине.
Комисију
чине
председник,
заменик
председника и три члана.
Комисија за статутарна питања, организацију и
нормативна акта
Члан 49.
Комисија за статутарна питања, организацију и
нормативна акта прати, разматра и проучава остваривање
Статута општине, анализира искуство у спровођењу
Статута и предлаже отклањање неусклађености у
његовом спровођењу, разматра мишљења и предлоге
статутарне природе које општини, односно Привременом
органу упуте грађани, правна лица или органи.
Комисија разматра предлоге одлука и других
аката које усваја Привремени орган и њихову
усклађеност са Уставом, Законом, Статутом општине и
другим прописима и даје своје предлоге и мишљења
Привременом органу. Комисија утврђује пречишћене
текстове одлука и других општих аката.
Комисију
чине
председник,
заменик
председника и три члана.
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Савет за финансије, друштвене делатности,
урбанизам, комунално-стамбене делатности и
заштиту животне средине
Члан 50.
Савет за финансије, друштвене делатности,
урбанизам, комунално–стамбене делатности и заштиту
животне средине разматра предлог одлуке о буџету,
ребалансу буџета и завршном рачуну општине и других
аката и друга питања која се односе на финансирање
послова општине, таксе, накнаде и друге дажбине,
задуживање и имовину општине; разматра предлоге
одлука и других аката и друга питања из области
пољопривреде, занатства, трговине, угоститељства,
туризма,
грађевинарства,
саобраћаја,
приватног
предузетништва и дуга питања од значаја за развој
привредних делатности општине; разматра предлоге
одлука и других аката и друга питања из области
образовања, културе, здравства, социјалне заштите, дечје
заштите и друштвене бриге о деци, физичке и техничке
културе, спорта, информисања и друга питања из области
друштвених делатности; разматра предлоге програма,
одлука и других аката и друга питања из области
урбанизма, комунално-стамбене делатности, уређивања и
коришћења грађевинског земљишта и пословног
простора, заштите и унапређивања животне средине,
јавног градског и приградског превоза путника,
изградњу, одржавање и коришћење локалних путева,
улица и других јавних објеката.
Савет чине председник, заменик председника и
три члана.
Седница радног тела
Члан 51.
Седницу радног тела сазива председник радног
тела по сопственој иницијативи или на иницијативу
већине чланова радног тела.
У одсутности председника радног тела, седницу
радног тела сазива заменик председника радног тела.
Председник Привременог органа може сазвати
седницу радног тела.
Радно тело ради у седници када је присутна
већина чланова, а одлучује већином од укупног броја
чланова.
Обавештење о датуму и дневном реду седнице
радног тела доставља се члановима радног тела
најкасније дан пре одржавања седнице.
На рад радних тела Привременог органа сходно
се примењују одредбе овог пословника.
Члан 52.
Седници радног тела може присуствовати
представник предлача аката који се на седници
разматрају.
У раду радног тела могу учествовати и друга
лица која позове председник одређеног радног тела без
права одлучивања.
Члан 53.
По завршеном претресу радно тело подноси
Привременом органу извештај који садржи мишљење и
предлоге радног тела.
Уколико радно тело не достави Привременом
органу извештај, Привремени орган може донети одлуку
и без тог извештаја.
Члан 54.
Организационе, административне и стручне
послове за потребе радних тела врши Служба за
скупштинске послове Општинске управе општине Бор.
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VI ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 55.
Председник и чланови Привременог органа су
дужни да присуствују седницама Привременог органа и
учествују у њиховом раду и одлучивању.
Члан Привременог органа који је спречен да
присуствује седници Привременог органа или из
одређеног разлога треба да напусти седницу дужан је да
о томе обавести председника о чему председник
обавештава Привремени орган.
Председник Привременог органа може да
одобри члану одсуство са седнице из оправданих разлога
о чему обавештава Привремени орган.
Члан 56.
Привремени орган посебним актом уређује
радноправи статус председника и чланова Привременог
органа и секретара Привременог органа.
Председник, чланови Привременог органа и
секретар Привременог органа имају право на плату,
односно накнаду за време обављања дужности што ће се
уредити посебним актом Привременог органа.
Члан 57.
Члан Привременог органа има право да буде
редовно, благовремено и тачно обавештаван о питањима
која се разматрају и о којима се одлучује на седници
Привременог органа и о другим питањима чије му је
познавање потребно ради вршења дужности
VII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ
ПОСЛОВА
ЗА ПОТРЕБЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 58.
Стручне, административне и друге послове за
потребе Привременог органа врши Служба за
скупштинске послове Општинске управе општине Бор.
Општинска управа општине Бор је дужна да
Привременом органу на захтев председника и чланова
Привременог органа достави све потребне податке и
информације неопходне за рад Привременог органа и
извештаје о обављању послова из своје надлежности, као
и о извршењу обавеза и радних задатака од значаја за рад
Привременог органа.
VIII – ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 59.
Финансирање послова Привременог органа
општине Бор врши се из буџета Општине Бор.
Наредбодавац за извршење буџета општине
Бор, до конституисања Скупштине општине Бор и избора
извршних органа, на основу одлука Привременог органа
је председник Привременог органа, односно члан
Привременог
органа
кога овласти
председник
Привременог органа.
IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Привремени орган доноси, односно врши
промену Пословника већином гласова од укупног броја
чланова Привременог органа.
Члан 61.
Измене и допуне Пословника врше се на исти
начин на који се Пословник усваја.
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Члан 62.
Овај пословник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
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Границе планског подручја дате су
графичком прилогу који је саставни део ове Одлуке.

на

Садржина Просторног плана
Број: 02-1/2010-I
У Бору 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
5
На основу чланa 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и
образовању Привременог органа општине Бор
(''Службени гласник РС'', бр.11/2010) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08)
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 16. марта 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана општине
Бор (у даљем тексту: Просторни план).
Циљ израде Просторног плана
Члан 2.
Циљ доношења Просторног плана јесте
подстицање рационалне организације и уређења
простора, рационално коришћење људских, природних и
створених ресурса и потенцијала, стварање услова за
равномерни социо-економски развој са акцентом на
рурално подручје, обезбеђење услова за уређење и
изградњу простора, унапређивање квалитета живота,
смањење просторних ограничења за развој, одрживо
коришћење
пољопривредног,
шумског,
водног,
грађевинског и другог земљишта, заштита природне и
културне баштине, заштита и очување животне средине,
све уз поштовање принципа одживог развоја.
Границе Просторног плана
Члан 3.
Планско
подручје
обухвата
територију
Општине Бор, односно 19 катастарских општина
општине Бор, према тренутном стању у катастарском
операту, и то:
- КО Бор 1,
- КО Бор 2,
- КО Брестовац,
- КО Бучје,
- КО Горњане,
- КО Доња Бела Река,
- КО Злот 1,
- КО Злот 2,
- КО Злот 3,
- КО Злот 4,
- КО Злот 5,
- КО Кривељ,
- КО Лука,
- КО Метованица,
- КО Оштрељ,
- КО Слатина,
- КО Танда,
- КО Топла,
- КО Шарбановац.

Члан 4.
Просторни план садржи нарочито:
1) полазне основе за израду плана,
2) оцену постојећег стања (SWOT анализа),
3) посебно обележавање грађевинског подручја
са границама подручја,
4) делове територије за које се предвиђа
обавезна израда урбанистичког плана,
5) правила уређења и грађења за делове
територије за које се не предвиђа израда
урбанистичког плана,
6) шематски приказ уређења насељених места
за делове територије за које није
предвиђена израда урбанистичког плана,
7) циљеве, принципе и концепцију просторног
развоја територије Општине Бор,
8) принципе и пропозиције заштите , уређења и
развоја природе и природних система,
9) концепцију и пропозиције просторног
развоја и дистрибуцију становништва, мреже
насељених места и јавних служби,
10) концепцију и пропозиције просторног
развоја економије, дистрибуцију активности
и употребу земљишта,
11) просторни
развој
саобраћаја,
инфраструктурних система, комуналне
инфраструктуре
и
повезивање
са
регионалном инфраструктурном мрежом,
12) регионалне и прекограничне аспекте и
функционалне везе,
13) мере заштите, уређења и унапређења
природних и културних добара,
14) однос градских и сеоских насеља,
15) мере за равномерни територијални развој
општине Бор,
16) мере и инструменте за остваривање
Просторног плана и приоритетних планских
решења и пројеката,
17) мере за спровођење Просторног плана.
Члан 5.
Саставни делови Просторног плана су:
1) правила уређења,
2) правила грађења,
3) графички део.
Члан 6.
Стратешка процена утицаја на животну средину
је саставни део Просторног плана.
Члан 7.
Концепција Просторног плана засниваће се на
студијској и планској документацији, резултатима
досадашњих истраживања, постојећој урбанистичкој и
развојној документацији и елаборатима заштите
природне и културне баштине и посебно, елаборатима за
санацију и очување животне средине.
Члан 8.
За носиоца израде Просторног плана одређен је
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар
Краља Александра 73/II, Београд, обзиром да је исти
започео израду прописане документације, а по основу
Уговора о изради стратегије развоја, уређења и заштите
подручја општине Бор заведен код уговорних страна под
бројевима 882 од 17.05.2001. године (ЈП „Дирекција за
изградњу Бора) и бр. 555 од 16.05.2001. године (Институт
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за архитектуру и урбанизам Србије) и на основу Анекса I
истог уговора, заведеног под бројем 427 од 08.04.2005.
године код ЈП „Дирекција за изградњу Бора“, односно
под бројем 296 од 30.03.2005. године код Института за
архитектуру и урбанизам Србије.
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Број: 350-58/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

Члан 9.
Рок израде и доношења Просторног плана је 5
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Финансирање
Члан 10.
Средства за завршетак израде Просторног плана
обезбеђују се из буџета Општине Бор, или из других
извора, у складу са законом.
Члан 11.
Пре подношења предлога планског документа
органу надлежном за његово доношење извршиће се
стручна контрола и јавни увид предлога Просторног
плана.
Стручна контрола
Члан 12.
Стручну контролу Просторног плана извршиће
Комисија за планове Општине Бор.
Контролу усклађености Просторног плана са
законом и плановима вишег реда извршиће комисија коју
образује министар надлежан за послове просторног
планирања.
Пре упућивања на јавни увид нацрта
Просторног плана прибавиће се претходна сагласност
министарства надлежног за послове просторног
планирања у погледу усклађености истог са планским
документима ширег подручја, законом и прописима
донетим на основу закона.
Рок за давање претходне сагласности не може
бити дужи од 30 дана.
Јавни увид
Члан 13.
Након стручне контроле извршиће се излагање
Просторног плана на јавни увид.
Излагање Просторног плана на јавни увид
оглашава се у дневном и локалном листу, огласној табли
Општине Бор и путем локалних радио и телевизијских
станица.
О излагању Просторног плана на јавни увид
стараће се општински орган надлежан за послове
просторног и урбанистичког планирања.
Излагање Просторног плана на јавни увид траје
30 дана од дана оглашавања јавног увида путем
средстава јавног информисања.
О извршеном јавном увиду надлежни орган
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим
примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај из става 5. овог члана доставља се
носиоцу израде планског документа, који је дужан да у
року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о
извршеном јавном увиду.
Уколико након излагања Просторног плана
надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински
мењају плански документ, доноси одлуку којом се
носиоцу израде налаже да изради нови нацрт Просторног
плана у року који не може бити дужи од 60 дана од дана
доношења одлуке.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
6
На основу чланa 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана 2. и
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и
образовању Привременог органа општине Бор
(''Службени гласник РС'', бр.11/2010) и члана 43. Статута
Општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08)
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 16. марта 2010. године, дoнео је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА БОРА
Члан 1.
Приступа се изради Генералног урбанистичког
плана Бора (у даљем тексту: План).
Циљ израде Плана
Члан 2.
Циљ израде Плана је формирање планских
основа за рационалну организацију, уређивање и
коришћење простора у обухвату Плана.
Члан 3.
План се доноси као стратешки развојни план, са
општим елементима просторног развоја.
План ће се заснивати на расположивој
студијско-планско-техничкој и другој документацији која
је од значаја за израду Плана.
План ће бити усклађен са Просторним планом
Републике Србије, Регионалним просторним планом
Тимочке Крајине (у припреми) и Просторним планом
Општине Бор (у припреми).
Границе Плана
Члан 4.
Граница Плана обухвата делове катастарских
општина Бор 1, Бор 2, Брестовац и КО Слатина, укупне
површине од око 1520,00 хa у следећим границама:
Почетна тачка T 1 - тачка у којој се спајају к.п.
бр. 4266/1, 4315/1 и 4315/45 (пут) КО Бор 2. Одатле ка
северу граница Генералног плана Бора представљена је
границом између к.п. бр. 4315/45 и 4315/1 КО Бор 2,
даље између 4315/1 и 4266/2 КО Бор 2, даље између
4315/22 и 4266/2 КО Бор 2, даље између 4315/21 и 4266/2
КО Бор 2, даље између 4315/20 и 4266/2 КО Бор 2, даље
ка углу између 4266/2 и 4315/51 КО Бор 2, даље у правцу
истока продужава између к.п. бр. 4315/51 и катастарских
парцела 4275/1, 4276/2, 4276/3, 4276/4, 4274/9, 4274/8,
4274/7, 4274/5, 4274/4, 4274/3, 4274/2, 4274/1, 4273, 4272,
4271, 4270, 4269, 4292 (пут) све КО Бор 2, надаље у
правцу истока граница се све до разграничења са КО Бор
1 налази између к.п. бр. 4315/51 и 4292 КО Бор2;
Даље ка североистоку граница се налази између
к.п. бр. 509/1, 509/2, 509/3 КО Бор 1 и 4315/51 КО Бор2,
даље такође правцем североисток између к.п. бр. 509/1
КО Бор 1 и парцела у КО БОр 2. Од преломне тачке
према северу граница се налази између катастарских
парцела у КО Бор 2 и к.п. бр. 509/1 КО Бор 1, даље
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пресеца к.п. бр 320 (граница између КО Бор даље између
КО Бор 2 ), даље између к.п. бр. 297 и КО Бор 2, даље ка
истоку између к.п. бр 300 и к.п. бр. 5 КО Бор 1, даље ка
северу између к.п. бр. 5 и к.п. бр. 15, 14, 11, 10, 12 КО
Бор 1, даље ка североистоку пресеца улицу Доситеја
Обрадовића к.п. бр. 4684 и надаље се налази између к.п.
бр. 21 и к.п. бр. 18, 20 и 2 КО Бор1. Одатле према углу
граница се налази између к.п. бр. 2 и 56 КО Бор 1,
надаље, такође према углу пресеца к.п. бр. 67 КО Бор 1,
даље граница се налази између к.п. бр. 271/1 КО Бор 1 и
улице Војске Југославије – к.п. бр 42 КО Бор 1. Даље
између к.п. бр. к.п. бр 42 и 41 КО Бор 199 1, даље између
4651/1 и 41 КО Бор 1, даље између 4645/1 и 75/1, 71, 4647
КО БОр 1, даље између 4647 и 118/1 КО Бор 1, даље
између 4747 и 857 КО Бор1, даље између к.п. бр. 857 и
84/1, даље између површинског копа и к.п. бр. 4646 КО
Бор 1, даље између к.п. бр. 124 и 4646 КО Бор1, даље
између к.п. бр. 124 и 125/1 КО Бор 1, даље између к.п. бр.
124 и 4645/2, даље ка углу између к.п. бр. 4645/2 и 125/1,
126, 127, 128, 129/1, 130, 196, 195, 173/1, 172, 153/1 КО
Бор 1, даље између к.п. бр. 4645/2 и 4651 КО Бор 1, даље
између к.п. бр. 4651 и 774 КО Бор1, даље између 4651 и
795/1, 795/2, 796/2, 796/1 , даље између к.п. бр. 4651 КО
Бор 1 и КО Бор 2, даље између к.п. бр. 833 и 4651 КО Бор
1, даље између к.п. бр. 833 и 799/1 КО Бор 1, даље
између к.п. бр. 832 и 799/1 КО Бор 1;
Даље ка југоистоку, од Аутобуске станице
између ул. Николе Пашића – к.п. бр. 4652/1 и 799/1 КО
Бор 1, даље између к.п. бр. 799/1 и 4641/1 КО Бор 1, даље
између к.п. бр. 799 и 4641/1 КО Бор 1, даље ка углу
граница се налази између КО Бор 2 и к.п. бр. 4641/1
(пруга), 2111, 2114, 2115 КО Бор 1. Даље ка углу
југозапада између КО Бор 2 и к.п. бр.2116/1, 4652/2,
2118, 2126, 2127, 4641/2, 2951, 2968, 4642, 2985, 4642/1
КО Бор 1, даље ка југоистоку између к.п. бр. 4400/11 КО
Бор 2 и к.п. бр. 4642/1 КО Бор 1. Даље ка истоку граница
се налази између к.п. бр. 4400/11 и 4382, 4381 КО Бор 2,
даље између к.п. бр. 4396/1 и 4379/1, 4379/2 КО Бор 2,
даље између к.п. бр. 4396/1 и 4438 КО Бор 2 и прелази
преко к.п. бр. 4438 КО Бор 2 у близини таче х,у = 59 10
00, 4 88 05 00 КО Бор 2;
Даље ка углу граница пресеца к.п. бр. 7703 КО
Слатина у близини тачке 2873/Б и продужава се ка углу
између к.п. бр. 1219, 1217, 1216 и 1871 КО Слатина, даље
ка југозападу граница је између к.п. бр. 1871 и 1874/1 КО
Слатина, даље ка западу између к.п. бр. 1874/1 и 7695
(поток Рукјавица) КО Слатина, даље између к.п. бр. 7695
и 1880, 1881, 1882 КО Слатина;
Даље ка југозападу између к.п. бр. 4154 КО Бор
1 и к.п. бр. 1882 КО Слатина, даље ка југозападу између
4150 КО Бор 1 и к.п. бр. 7695 КО Слатина, даље између
к.п. бр. 4150 КО Бор 1 и 1883, 1884 КО Слатина, даље
између к.п. бр. 4162 КО Бор 1 и 1885 КО Слатина, даље
између 4149 КО Бор 1 и 1888, 1889, 1892, 1893, 1923 КО
Слатина;
Од тачке 10 (преломна тачка на граници две
катастарске општине) граница се налази између к.п. бр.
1923 КО Слатина и к.п. бр. 4683, 4167, 4172, 4173 КО Бор
1, даље између к.п. бр. 4690 КО БОр 1 и 1924/1, 1925,
1926, 1957, 1958, 1963/1, 1972, 1975/1, 1976, 1979/1, 1984,
1986/1, 1987, 1986/2, 2009, 2010, 2014/1, 2014/2, 2017,
2015, 2018/2, 2018/1, 2019 КО Слатина, даље између к.п.
бр. 4670 (ул. Саве Ковачевића) КО Бор 1 и 2020 КО
Слатина, даље између к.п. бр. 4636/2 КО Бор1 и 2021,
7741 КО Слатина;
Даље ка углу граница је између к.п. бр. 7741 КО
Слатина и к.п. бр. 11938, 11939, 11946, 11942, 11953,
11952, 11956, 11945, 11915 КО Брестовац све до
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преломне тачке бр. 17 на граници између КО Слатина и
КО Брестовац;
Од тачке 17 ка западу граница је између к.п. бр.
11858 и 9072/1, 9072/7, 9072/6, 9072/5, 9071/6, 9071/4,
9071/5, 9070/1, 9070/2, 9069 КО Брестовац, даље ка
северу између к.п. бр. 9069 и 9064/2 КО Брестовац, даље
између 9064/2 и 9071/1, 9064/1 КО Брестовац, даље
између к.п. бр. 9064/1 и 9058/1 КО Брестовац, даље
између к.п. бр. 9063 и 9058/2, 9058/3, 9058/4, 9058/5,
9059, 9060, 9061, 9062 КО Брестовац све до тачке
разграничења (четворомеђе) између к.п. бр. 9063, 9061,
9062 и 11915 КО Брестовац, одатле граница скреће ка
северу и налази се између к.п. бр. 11915 и 9054/2, 9054/1,
9032/2, 9038, 9037 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
9036 КО Брестовац и 4628 КО Бор 1, даље између к.п.
бр.4627 КО Бор 1 и 9036, 9035, 5329 КО Брестовац, даље
између к.п. бр. 4625 КО Бор 1 и 5340/2, 5340/4, 5340/5,
5340/7, 5340/1, 5340/8 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
4620 КО Бор 1 и 5340/8 КО Брестовац, даље ка северу
између к.п .бр. 5340/3 КО Брестовац и 4613, 4611, 4610
КО Бор 1, даље између к.п. бр. 4610 КО Бор 1 и 5343,
5310, 5309 КО 200 Брестовац, даље између к.п. бр. 4600
КО Бор 1 и 5307, 5298/1 КО Брестовац, даље између к.п.
бр. 4267 КО Бор 1 и 5298/1 КО Брестовац, даље између
к.п. бр. 4268/2, 4268/1, 4269 КО Бор 1 и 5298/1, 5301/4,
5296/5 КО Брестовац, даље ка северу и западу између
5301/4 КО Брестовац и 4270, 4234, 5286 КО Бор 1, даље
између к.п. бр. 5301/3 КО Брестовац и 4294, 4295, 4296
КО Бор 1, даље између к.п. бр. 5301/1 КО Брестовац и
4296, 4297, 4300 КО Бор 1, даље између к.п. бр. 5277,
5272, 4300, 5278 КО Берестовац и 4300, 4302 КО Бор 1,
даље ка југозападу између к.п. бр. 4303 КО Бор 1 и 5277
КО Брестовац, даље ка западу између к.п. бр. 5301/1 КО
Брестовац и 4300, 4307, 4308, 4309 КО Бор 1;
Даље ка углу граница се налази између кп. бр.
5385 КО Брестовац коју пресеца на месту разграничења
к.п. бр. 4309 КО Бор 1 и 5384 КО Брестовац и к.п. бр.
5384 5383 КО Брестовац, даље ка углу између к.п. бр.
5383 и 5385, 5382 КО Брестовац даље између к.п. бр.
5387 и 5382, 5383 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
5386 и 5378, 5379 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
5378 и 5407, 5406, 5407, 5441 КО Брестовац, даље између
к.п. бр. 5371/4 и 5441, 5442 КО Брестовац, даље између
к.п. бр. 5369 и 5442 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
5371/4 и 5442, 5444, 8801/1 КО Брестовац, даље ка
југоистоку између к.п. бр. 8802 и 8801/1 КО Брестовац
пресеца пут – к.п. бр. 11837 па наставља ка југоистоку
између к.п. бр. 8797/1 и 8793, 8794, 8795, 8796, 8780,
8797 КО Брестовац, пресеца пут – к.п. бр. 11857 КО
Брестовац па наставља у истом правцу између к.п. бр.
11857 и 8759 КО Брестовац, даље граница је између к.п.
бр. 8779/1 и 8759, 8760, 8761, 8763 КО Брестовац,
пресеца пут – к.п. бр. 8773 КО Брестовац и наставља у
истом правцу - југоисток између к.п. бр. 8766/2 и 8763/2,
даље између к.п. бр. 8766/1 и 8763/2, 8730/2, 8729 КО
Брестовац пресеца пут – к.п. бр. 8728 и наставља између
к.п. бр. 8727/1 и 8872, 8873, 8874, 8876, 8877/2, 8878 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 8727/2 и 8879 КО
Брестовац, даље у истом правцу између к.п. бр. 8881 и
8724, 8718 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8882 и
8717, 8715 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8883 и
8715, 8713/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8884 и
8713/1, 8712 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8885 и
8712 пресеца Петков поток – к.п. бр. 11768 и наставља у
правцу југоистока између к.п. бр. 8689 и 1541, 8700,
8696, 8692, 8695 КО Брестовац, даље (ДЛ бр. 31 КО
Брестовац), даље ка западу сече к.п. бр. 9378 КО
Брестовац и настава између к.п. бр. 9376 и 9375, 9379 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 8685 и 8672 9374/3 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 9374/1, 9373/3, 9373/2,
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9373/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 9374/2 и
9380/4, 9380/3, 9380/2, 9380/2, 9380/1 КО Брестовац, даље
између к.п. бр. 9378 и 9380/1, 9381/1 КО Брестовац, даље
између к.п. бр. 9379 и 9381/1, 9393/1, 9392, 9395/1 КО
Брестовац, даље ка западу пресеца пут Београд – Зајечар
бр. 5 – к.п. бр. 11780 и Брестовачку реку – к.п. бр. 11758
па наставља границом између к.п. бр. 8680 и пута за
Зајечар, даље између к.п. бр. 9440 9448, 9442 и реке – к.п.
бр. 11758 КО Брестовац, даље између Брестовачког
потока - к.п. бр. 11767/2 и реке к.п. бр. 11758 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 1176/2 и 9488/2, 9486,
9485, 9484, 9479, 9476, 9469, 9468 КО Брестовац с тим да
Брестовачки поток остаје унутар границе ГП-а, даље ка
југозападу граница пресеца пут, даље граница је између
к.п. бр. 11767/1 и 8575/4, 8575/3, 11855/2, 9551/2, 9551/1,
9556, 9557 КО Брестовац, даље ка северу налази се
између к.п. бр. 8545 и потока– к.п. бр. 11767/2 и 9557,
даље између к.п. бр. 8551 (пут) и 8546/1, 8546/2, 8547,
8553, 8552 и пута – к.п. бр. 11855/1 КО Брестовац, даље
између к.п. бр. 11855/1 (пут) који остаје у границама
плана и к.п. бр.8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8561
КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8535 (пут) и пута –
к.п. бр. 118555/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
11854 и 7662/2, 7657 (пут) КО Брестовац, даље ка северу
између пута к.п. бр. 7657 и 7628, 7629, 7630, 7631, 7642,
7651, 7654, 7655, 7656 КО Брестовац, даље између к.п.
бр. 7469/5, 7469/7 пресеца пут – к.п. бр. 7366 КО
Брестовац, даље ка западу грница се налази између к.п.
бр. 7366/14 (остаје у граници ГП-а) и 7365/2 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 7365/2 и 7686/18,
7686/25, 7686/22 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 7364
и 7686/21, 7686/17 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
7363 и 7686/21, 7691 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
7689/3 и 7691 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 7689/1
и 7691, 7686/10 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 7690
и 7686/7, 7686/6, 7687/1, 7688 КО Брестовац, даље између
к.п. бр. 7695 и 7692, 7694, 7697, 7698 КО Брестовац
пресеца пут к.п. бр. 11840 КО Брестовац, даље настаља
између к.п. бр. 5824 и 5832/1 КО Брестовац, даље између
к.п. бр. 5280 и 7701, 7702/2 КО Брестовац, даље између
к.п. бр. 5819/4 и 7702/2, 7703 даље између к.п. бр. 5818 и
7703 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5817 и 7703 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5815/1 и 5817, 5851/2 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5851/2 и 5814/4, 5514/1
КО Брестовац, даље пресеца пут па наставља ка северу
између к.п. бр. 5851/1 и 5806/3, 5806/1 КО Брестовац,
даље ка саеверу између к.п. бр. 5859 и 5806/1, 5803,
5801/6, 5801/5, 5801/4, 5801/2, 5801/3, 5800/3, 5800/2,
5800/1, 5800/4 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5804 и
5861, 5797/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр.11832/1 и
5797/1 КО Брестовац, даље пресеца к.п. бр. 11832/1 и
налази се у правцу севера између к.п. бр. 5736 и 5755,
5749, 5740, 5757 КО Брестовац, даље прелази преко к.п.
бр. 11758 (Б. Река) па к.п. бр. 5776 и пута код
брестовачке раскрснице пресеа пут к.п. бр. 11779/1 КО
Брестовац, даље пресеца пут па наставља између к.п. бр.
5598/3 и 5598/5, 5598/2 КО Брестовац, даље између к.п.
бр. 5593/2 и 5598/2, 5598/1 КО Брестовац, даље ка северу
између к.п. бр. 5567 и 5595/2, 5594, 5570 КО Брестовац,
даље између к.п. бр. 5570 и 5568, 5560, 5560/2 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5572 и 5560/2, 5560/3 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5573 и 5560/3 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/4 и 5560/3, 5575,
5576 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/3 и 5576,
5577 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/2 и 5578
КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/7 и 5579, 5543,
5580/3 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/6 и
5580/3 КО Брестовац, даље 5580/2, 5580/3, 4786/1 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5581/1 и 4786/1, 4782 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5583 и 4782, 4780 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5582 и 4767, 4726/1,
4726/4 КО Брестовац, даље изеђу к.п. бр. 4707/1 и 4727/5,
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4725 КОБрестовац, даље између к.п. бр. 4724 и 4725,
4715 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4723 и 4715,
4716 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4717/1 и 4716,
4717/2 пресеца пут к.п. бр. 11829 КО Брестовац и
наставља ка северу између к.п. бр. 4637 и 4734/1, 4736
КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4738 и 4736, 4739 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4644 и 4739, 4647/2 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4647/3 и 4647/2, 4648/3
КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4648/1 и 4648/3 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4648/2 и 4642, 4641 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4655 и 4641, 4650 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4654 и 4650 КО
Брестовац, даље ка истоку између к.п. бр. 11830 (пут) и
4653/1, 4653/2, 4652, 4622, 4621, 4615, 4614, 4613, 4612,
4611 КО Брестовац, даље ка североистоку пресеца пут –
к.п. бр. 11830 па се даље налази између к.п. бр. 4452 и
4453, 4456/1 КО Брестовац, даље ка северу сече пут к.п.
бр. 4538 и пролази између истог и к.п. бр. 4457, 4458,
4459 КО Бор, даље између пута к.п. бр. 4447 КО Бор 2 и
к.п. бр. 4463, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461 даље ка
северу североистоку између к.п. бр. 4447 и 4335 КО Бор
2, даље између к.п. бр. 4335 и 4340, 4337, 4310 КО Бор 2,
даље између к.п. бр. 4310 и 4333, 4301, 4315/1 КО Бор 2,
даље између к.п. бр. 4315/1 КО Бор 2 и 1362, 1224, 1223
КО Бор 1, даље између к.п. бр. 4315/3 КО Бор 2 и 1123/1,
1123/2 КО Бор 1, даље између к.п. бр. 4315/2 КО Бор 2 и
1123/2 КО Бор 1, даље између к.п. бр. 4315/1 КО Бор 2 и
1223/2, 1223/1, 1218, 1217, 1218, 1216, 1197, 1194, 4640,
509/11 КО Бор 1;
Граница иде ка северу до тачке разграничења
бр. 22 између к.п. бр. 509/11 КО Бор 1 и 4315/1, 4292 КО
Бор 2;
Граница ка северу залази између к.п. бр. 501/11
КО Бор 1 и 4315/45, 4315/43, 4315/44 КО Бор 2, даље у
кратком појасу пресеца к.п. бр. 4315/1 затим се у
северозападном правцу налази између к.п. бр. 4315/1 и
4315/13, 4315/42, 4315/44 КО Бор 2, затим пресеца к.п.
бр. 4315/1 која ка северу залази између к.п. бр. 4315/12 и
4315/45, 4290 КО Бор 2, даље између к.п. бр. 4290, 4289 и
4315/34 КО Бор 2, даље ка западу између к.п. бр. 4315/1 и
4288, 4287, 4286/3, 4286/2, 4286/1, 4285 КО Бор 2, даље
сече део к.п. бр. 4315/1 који ка северу залази између к.п.
бр. 4285 и 4315/45, 4284 КО Бор 2, даље између к.п. бр.
4315 и 4284, 4283 КО Бор 2, даље између к.п. бр. 4282,
4315/1 и 4281 и 4315/46 Бор 2, даље између к.п. бр. 4280
и 4315/46 Бор 2, даље између к.п. бр. 4278/4 и 4315/1 Бор
2, даље између к.п. бр. 4278/3 и 4315/1 Бор 2, даље
између к.п. бр. 4278/2 и 4315/1 Бор 2, даље између к.п.
бр. 4378/1 и 4315/1 Бор 2, даље између к.п. бр. 4277 и
4315/1 Бор 2, даље ка западу између к.п. бр. 4278/1 и
4277 Бор 2, даље између к.п. бр. 4279 и 4277 Бор 2, даље
између к.п. бр. 4275 и 4277 Бор 2, даље између к.п. бр.
4275 и 4315/1 Бор 2, даље ка западу између к.п. бр.
4315/1 и 4275/1 Бор 2, даље између к.п. бр. 4266/1 и
4315/1 КО Бор 2 све до тачке Т1.
Коначне границе Плана биће утврђене у нацрту
Плана.
Садржина Плана
Члан 5.
План садржи нарочито:
1) границу Плана и обухват грађевинског подручја,
2) границе обухвата планова генералне регулације за
цело грађевинско подручје,
3) генералну намену површина које су претежно
планиране у грађевинском подручју, на нивоу
урбанистичких зона,
4) генералне правце и коридоре за саобраћајну,
енергетску, водопривредну, комуналну и другу
инфраструктуру.
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Члан 6.
Саставни делови плана су:
1) правила уређења,
2) правила грађења,
3) графички део.
Члан 7.
Рок
израде
и
доношења
Генералног
урбанистичког плана је 6 месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Финансирање
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета Општине Бор или из других извора, у складу са
законом.
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Члан 13.
За потребе израде Плана приступа се изради
Стратешке процене утицаја Плана на животну средину,
која је саставани део Плана.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о изради Генералног плана Бора („Службени лист
општине Бор“, бр. 6/09).
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број:350-59/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године

Члан 9.
Носилац израде Плана одређује се у складу са
Законом о јавним набавкама.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

Члан 10.
Пре подношења предлога планског документа
органу надлежном за његово доношење извршиће се
стручна контрола и јавни увид предлога Плана.

7
На основу чланa 46. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09испр.), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа општине
Бор (''Службени гласник РС'', бр.11/2010) и члана 43.
Статута Општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08) Привремени орган општине Бор, на седници
одржаној дана 16. марта 2010. године, дoнео је

Стручна контрола
Члан 11.
Стручну контролу нацрта Плана извршиће
Комисија за планове Општине Бор.
Контролу усклађености Плана са законом и
плановима вишег реда извршиће комисија коју образује
министар надлежан за послове просторног планирања.
Пре упућивања на јавни увид нацрта Плана
прибавиће се претходна сагласност министарства
надлежног за послове просторног планирања у погледу
усклађености истог са планским документима ширег
подручја, Законом и прописима донетим на основу
закона.
Рок за давање претходне сагласности не може
бити дужи од 30 дана.
Јавни увид
Члан 12.
Након извршене стручне контроле извршиће се
излагање нацрта Плана на јавни увид.
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава
се у дневном и локалном листу, огласној табли Општине
Бор и путем локалних радио и телевизијских станица.
О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће
се општински орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава
јавног информисања.
О извршеном јавном увиду надлежни орган
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим
примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај из става 5. овог члана доставља се
носиоцу израде планског документа, који је дужан да у
року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о
извршеном јавном увиду.
Уколико након излагања нацрта Плана надлежни орган
утврди да усвојене примедбе суштински мењају плански
документ, доноси одлуку којом се носиоцу израде
налаже да изради нови нацрт Плана у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА БОР
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације
насеља Бор (у даљем тексту: План).
Циљ израде Плана
Члан 2.
Циљ израде Плана је формирање планских
основа за рационалну организацију, уређивање и
коришћење простора у обухвату Плана.
Члан 3.
План се доноси као стратешки развојни план, са
општим елементима просторног развоја.
План ће се заснивати на расположивој
студијско-планско-техничкој и другој документацији која
је од значаја за израду Плана.
План ће бити усклађен са Просторним планом
Републике Србије, Регионалним просторним планом
Тимочке Крајине (у припреми), Просторним планом
јединице локалне самоуправе - Општине Бор (у
припреми) и Генералним урбанистичким планом Бора.
Границе Плана
Члан 4.
Граница Плана поклапа се са границом
Генералног урбанистичког плана Бора и обухвата делове
катастарских општина Бор 1, Бор 2, Брестовац и КО
Слатина, укупне површине од око 1520,00 хa у следећим
границама:
Почетна тачка T 1 - тачка у којој се спајају к.п. бр.
4266/1, 4315/1 и 4315/45 (пут) КО Бор 2. Одатле ка северу
граница Генералног плана Бора представљена је
границом између к.п. бр. 4315/45 и 4315/1 КО Бор 2,
даље између 4315/1 и 4266/2 КО Бор 2, даље између
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4315/22 и 4266/2 КО Бор 2, даље између 4315/21 и 4266/2
КО Бор 2, даље између 4315/20 и 4266/2 КО Бор 2, даље
ка углу између 4266/2 и 4315/51 КО Бор 2, даље у правцу
истока продужава између к.п. бр. 4315/51 и катастарских
парцела 4275/1, 4276/2, 4276/3, 4276/4, 4274/9, 4274/8,
4274/7, 4274/5, 4274/4, 4274/3, 4274/2, 4274/1, 4273, 4272,
4271, 4270, 4269, 4292 (пут) све КО Бор 2, надаље у
правцу истока граница се све до разграничења са КО Бор
1 налази између к.п. бр. 4315/51 и 4292 КО Бор2;
Даље ка североистоку граница се налази између к.п. бр.
509/1, 509/2, 509/3 КО Бор 1 и 4315/51 КО Бор2, даље
такође правцем североисток између к.п. бр. 509/1 КО Бор
1 и парцела у КО БОр 2. Од преломне тачке према северу
граница се налази између катастарских парцела у КО Бор
2 и к.п. бр. 509/1 КО Бор 1, даље пресеца к.п. бр 320
(граница између КО Бор даље између КО Бор 2 ), даље
између к.п. бр. 297 и КО Бор 2, даље ка истоку између
к.п. бр 300 и к.п. бр. 5 КО Бор 1, даље ка северу између
к.п. бр. 5 и к.п. бр. 15, 14, 11, 10, 12 КО Бор 1, даље ка
североистоку пресеца улицу Доситеја Обрадовића к.п.
бр. 4684 и надаље се налази између к.п. бр. 21 и к.п. бр.
18, 20 и 2 КО Бор1. Одатле према углу граница се налази
између к.п. бр. 2 и 56 КО Бор 1, надаље, такође према
углу пресеца к.п. бр. 67 КО Бор 1, даље граница се налази
између к.п. бр. 271/1 КО Бор 1 и улице Војске
Југославије – к.п. бр 42 КО Бор 1. Даље између к.п. бр.
к.п. бр 42 и 41 КО Бор 199 1, даље између 4651/1 и 41 КО
Бор 1, даље између 4645/1 и 75/1, 71, 4647 КО БОр 1,
даље између 4647 и 118/1 КО Бор 1, даље између 4747 и
857 КО Бор 1, даље између к.п. бр. 857 и 84/1, даље
између површинског копа и к.п. бр. 4646 КО Бор 1, даље
између к.п. бр. 124 и 4646 КО Бор1, даље између к.п. бр.
124 и 125/1 КО Бор 1, даље између к.п. бр. 124 и 4645/2,
даље ка углу између к.п. бр. 4645/2 и 125/1, 126, 127, 128,
129/1, 130, 196, 195, 173/1, 172, 153/1 КО Бор 1, даље
између к.п. бр. 4645/2 и 4651 КО Бор 1, даље између к.п.
бр. 4651 и 774 КО Бор1, даље између 4651 и 795/1, 795/2,
796/2, 796/1 , даље између к.п. бр. 4651 КО Бор 1 и КО
Бор 2, даље између к.п. бр. 833 и 4651 КО Бор 1, даље
између к.п. бр. 833 и 799/1 КО Бор 1, даље између к.п. бр.
832 и 799/1 КО Бор 1;
Даље ка југоистоку, од Аутобуске станице између ул.
Николе Пашића – к.п. бр. 4652/1 и 799/1 КО Бор 1, даље
између к.п. бр. 799/1 и 4641/1 КО Бор 1, даље између к.п.
бр. 799 и 4641/1 КО Бор 1, даље ка углу граница се
налази између КО Бор 2 и к.п. бр. 4641/1 (пруга), 2111,
2114, 2115 КО Бор 1. Даље ка углу југозапада између КО
Бор 2 и к.п. бр.2116/1, 4652/2, 2118, 2126, 2127, 4641/2,
2951, 2968, 4642, 2985, 4642/1 КО Бор 1, даље ка
југоистоку између к.п. бр. 4400/11 КО Бор 2 и к.п. бр.
4642/1 КО Бор 1. Даље ка истоку граница се налази
између к.п. бр. 4400/11 и 4382, 4381 КО Бор 2, даље
између к.п. бр. 4396/1 и 4379/1, 4379/2 КО Бор 2, даље
између к.п. бр. 4396/1 и 4438 КО Бор 2 и прелази преко
к.п. бр. 4438 КО Бор 2 у близини таче х,у = 59 10 00, 4 88
05 00 КО Бор 2;
Даље ка углу граница пресеца к.п. бр. 7703 КО Слатина у
близини тачке 2873/Б и продужава се ка углу између к.п.
бр. 1219, 1217, 1216 и 1871 КО Слатина, даље ка
југозападу граница је између к.п. бр. 1871 и 1874/1 КО
Слатина, даље ка западу између к.п. бр. 1874/1 и 7695
(поток Рукјавица) КО Слатина, даље између к.п. бр. 7695
и 1880, 1881, 1882 КО Слатина;
Даље ка југозападу између к.п. бр. 4154 КО Бор 1 и к.п.
бр. 1882 КО Слатина, даље ка југозападу између 4150 КО
Бор 1 и к.п. бр. 7695 КО Слатина, даље између к.п. бр.
4150 КО Бор 1 и 1883, 1884 КО Слатина, даље између
к.п. бр. 4162 КО Бор 1 и 1885 КО Слатина, даље између
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4149 КО Бор 1 и 1888, 1889, 1892, 1893, 1923 КО
Слатина;
Од тачке 10 (преломна тачка на граници две катастарске
општине) граница се налази између к.п. бр. 1923 КО
Слатина и к.п. бр. 4683, 4167, 4172, 4173 КО Бор 1, даље
између к.п. бр. 4690 КО БОр 1 и 1924/1, 1925, 1926, 1957,
1958, 1963/1, 1972, 1975/1, 1976, 1979/1, 1984, 1986/1,
1987, 1986/2, 2009, 2010, 2014/1, 2014/2, 2017, 2015,
2018/2, 2018/1, 2019 КО Слатина, даље између к.п. бр.
4670 (ул. Саве Ковачевића) КО Бор 1 и 2020 КО Слатина,
даље између к.п. бр. 4636/2 КО Бор1 и 2021, 7741 КО
Слатина;
Даље ка углу граница је између к.п. бр. 7741 КО Слатина
и к.п. бр. 11938, 11939, 11946, 11942, 11953, 11952,
11956, 11945, 11915 КО Брестовац све до преломне тачке
бр. 17 на граници између КО Слатина и КО Брестовац;
Од тачке 17 ка западу граница је између к.п. бр. 11858 и
9072/1, 9072/7, 9072/6, 9072/5, 9071/6, 9071/4, 9071/5,
9070/1, 9070/2, 9069 КО Брестовац, даље ка северу
између к.п. бр. 9069 и 9064/2 КО Брестовац, даље између
9064/2 и 9071/1, 9064/1 КО Брестовац, даље између к.п.
бр. 9064/1 и 9058/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
9063 и 9058/2, 9058/3, 9058/4, 9058/5, 9059, 9060, 9061,
9062 КО Брестовац све до тачке разграничења
(четворомеђе) између к.п. бр. 9063, 9061, 9062 и 11915
КО Брестовац, одатле граница скреће ка северу и налази
се између к.п. бр. 11915 и 9054/2, 9054/1, 9032/2, 9038,
9037 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 9036 КО
Брестовац и 4628 КО Бор 1, даље између к.п. бр.4627 КО
Бор 1 и 9036, 9035, 5329 КО Брестовац, даље између к.п.
бр. 4625 КО Бор 1 и 5340/2, 5340/4, 5340/5, 5340/7,
5340/1, 5340/8 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4620
КО Бор 1 и 5340/8 КО Брестовац, даље ка северу између
к.п .бр. 5340/3 КО Брестовац и 4613, 4611, 4610 КО Бор
1, даље између к.п. бр. 4610 КО Бор 1 и 5343, 5310, 5309
КО 200 Брестовац, даље између к.п. бр. 4600 КО Бор 1 и
5307, 5298/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4267 КО
Бор 1 и 5298/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
4268/2, 4268/1, 4269 КО Бор 1 и 5298/1, 5301/4, 5296/5
КО Брестовац, даље ка северу и западу између 5301/4 КО
Брестовац и 4270, 4234, 5286 КО Бор 1, даље између к.п.
бр. 5301/3 КО Брестовац и 4294, 4295, 4296 КО Бор 1,
даље између к.п. бр. 5301/1 КО Брестовац и 4296, 4297,
4300 КО Бор 1, даље између к.п. бр. 5277, 5272, 4300,
5278 КО Берестовац и 4300, 4302 КО Бор 1, даље ка
југозападу између к.п. бр. 4303 КО Бор 1 и 5277 КО
Брестовац, даље ка западу између к.п. бр. 5301/1 КО
Брестовац и 4300, 4307, 4308, 4309 КО Бор 1;
Даље ка углу граница се налази између кп. бр. 5385 КО
Брестовац коју пресеца на месту разграничења к.п. бр.
4309 КО Бор 1 и 5384 КО Брестовац и к.п. бр. 5384 5383
КО Брестовац, даље ка углу између к.п. бр. 5383 и 5385,
5382 КО Брестовац даље између к.п. бр. 5387 и 5382,
5383 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5386 и 5378,
5379 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5378 и 5407,
5406, 5407, 5441 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
5371/4 и 5441, 5442 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
5369 и 5442 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5371/4 и
5442, 5444, 8801/1 КО Брестовац, даље ка југоистоку
између к.п. бр. 8802 и 8801/1 КО Брестовац пресеца пут –
к.п. бр. 11837 па наставља ка југоистоку између к.п. бр.
8797/1 и 8793, 8794, 8795, 8796, 8780, 8797 КО
Брестовац, пресеца пут – к.п. бр. 11857 КО Брестовац па
наставља у истом правцу између к.п. бр. 11857 и 8759 КО
Брестовац, даље граница је између к.п. бр. 8779/1 и 8759,
8760, 8761, 8763 КО Брестовац, пресеца пут – к.п. бр.
8773 КО Брестовац и наставља у истом правцу југоисток између к.п. бр. 8766/2 и 8763/2, даље између
к.п. бр. 8766/1 и 8763/2, 8730/2, 8729 КО Брестовац
пресеца пут – к.п. бр. 8728 и наставља између к.п. бр.
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8727/1 и 8872, 8873, 8874, 8876, 8877/2, 8878 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 8727/2 и 8879 КО
Брестовац, даље у истом правцу између к.п. бр. 8881 и
8724, 8718 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8882 и
8717, 8715 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8883 и
8715, 8713/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8884 и
8713/1, 8712 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8885 и
8712 пресеца Петков поток – к.п. бр. 11768 и наставља у
правцу југоистока између к.п. бр. 8689 и 1541, 8700,
8696, 8692, 8695 КО Брестовац, даље (ДЛ бр. 31 КО
Брестовац), даље ка западу сече к.п. бр. 9378 КО
Брестовац и настава између к.п. бр. 9376 и 9375, 9379 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 8685 и 8672 9374/3 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 9374/1, 9373/3, 9373/2,
9373/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 9374/2 и
9380/4, 9380/3, 9380/2, 9380/2, 9380/1 КО Брестовац, даље
између к.п. бр. 9378 и 9380/1, 9381/1 КО Брестовац, даље
између к.п. бр. 9379 и 9381/1, 9393/1, 9392, 9395/1 КО
Брестовац, даље ка западу пресеца пут Београд – Зајечар
бр. 5 – к.п. бр. 11780 и Брестовачку реку – к.п. бр. 11758
па наставља границом између к.п. бр. 8680 и пута за
Зајечар, даље између к.п. бр. 9440 9448, 9442 и реке – к.п.
бр. 11758 КО Брестовац, даље између Брестовачког
потока - к.п. бр. 11767/2 и реке к.п. бр. 11758 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 1176/2 и 9488/2, 9486,
9485, 9484, 9479, 9476, 9469, 9468 КО Брестовац с тим да
Брестовачки поток остаје унутар границе ГП-а, даље ка
југозападу граница пресеца пут, даље граница је између
к.п. бр. 11767/1 и 8575/4, 8575/3, 11855/2, 9551/2, 9551/1,
9556, 9557 КО Брестовац, даље ка северу налази се
између к.п. бр. 8545 и потока– к.п. бр. 11767/2 и 9557,
даље између к.п. бр. 8551 (пут) и 8546/1, 8546/2, 8547,
8553, 8552 и пута – к.п. бр. 11855/1 КО Брестовац, даље
између к.п. бр. 11855/1 (пут) који остаје у границама
плана и к.п. бр.8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8561
КО Брестовац, даље између к.п. бр. 8535 (пут) и пута –
к.п. бр. 118555/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
11854 и 7662/2, 7657 (пут) КО Брестовац, даље ка северу
између пута к.п. бр. 7657 и 7628, 7629, 7630, 7631, 7642,
7651, 7654, 7655, 7656 КО Брестовац, даље између к.п.
бр. 7469/5, 7469/7 пресеца пут – к.п. бр. 7366 КО
Брестовац, даље ка западу грница се налази између к.п.
бр. 7366/14 (остаје у граници ГП-а) и 7365/2 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 7365/2 и 7686/18,
7686/25, 7686/22 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 7364
и 7686/21, 7686/17 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
7363 и 7686/21, 7691 КО Брестовац, даље између к.п. бр.
7689/3 и 7691 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 7689/1
и 7691, 7686/10 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 7690
и 7686/7, 7686/6, 7687/1, 7688 КО Брестовац, даље између
к.п. бр. 7695 и 7692, 7694, 7697, 7698 КО Брестовац
пресеца пут к.п. бр. 11840 КО Брестовац, даље настаља
између к.п. бр. 5824 и 5832/1 КО Брестовац, даље између
к.п. бр. 5280 и 7701, 7702/2 КО Брестовац, даље између
к.п. бр. 5819/4 и 7702/2, 7703 даље између к.п. бр. 5818 и
7703 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5817 и 7703 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5815/1 и 5817, 5851/2 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5851/2 и 5814/4, 5514/1
КО Брестовац, даље пресеца пут па наставља ка северу
између к.п. бр. 5851/1 и 5806/3, 5806/1 КО Брестовац,
даље ка саеверу између к.п. бр. 5859 и 5806/1, 5803,
5801/6, 5801/5, 5801/4, 5801/2, 5801/3, 5800/3, 5800/2,
5800/1, 5800/4 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5804 и
5861, 5797/1 КО Брестовац, даље између к.п. бр.11832/1 и
5797/1 КО Брестовац, даље пресеца к.п. бр. 11832/1 и
налази се у правцу севера између к.п. бр. 5736 и 5755,
5749, 5740, 5757 КО Брестовац, даље прелази преко к.п.
бр. 11758 (Б. Река) па к.п. бр. 5776 и пута код
брестовачке раскрснице пресеа пут к.п. бр. 11779/1 КО
Брестовац, даље пресеца пут па наставља између к.п. бр.
5598/3 и 5598/5, 5598/2 КО Брестовац, даље између к.п.
бр. 5593/2 и 5598/2, 5598/1 КО Брестовац, даље ка северу
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између к.п. бр. 5567 и 5595/2, 5594, 5570 КО Брестовац,
даље између к.п. бр. 5570 и 5568, 5560, 5560/2 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5572 и 5560/2, 5560/3 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5573 и 5560/3 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/4 и 5560/3, 5575,
5576 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/3 и 5576,
5577 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/2 и 5578
КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/7 и 5579, 5543,
5580/3 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 5585/6 и
5580/3 КО Брестовац, даље 5580/2, 5580/3, 4786/1 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5581/1 и 4786/1, 4782 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5583 и 4782, 4780 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 5582 и 4767, 4726/1,
4726/4 КО Брестовац, даље изеђу к.п. бр. 4707/1 и 4727/5,
4725 КОБрестовац, даље између к.п. бр. 4724 и 4725,
4715 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4723 и 4715,
4716 КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4717/1 и 4716,
4717/2 пресеца пут к.п. бр. 11829 КО Брестовац и
наставља ка северу између к.п. бр. 4637 и 4734/1, 4736
КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4738 и 4736, 4739 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4644 и 4739, 4647/2 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4647/3 и 4647/2, 4648/3
КО Брестовац, даље између к.п. бр. 4648/1 и 4648/3 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4648/2 и 4642, 4641 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4655 и 4641, 4650 КО
Брестовац, даље између к.п. бр. 4654 и 4650 КО
Брестовац, даље ка истоку између к.п. бр. 11830 (пут) и
4653/1, 4653/2, 4652, 4622, 4621, 4615, 4614, 4613, 4612,
4611 КО Брестовац, даље ка североистоку пресеца пут –
к.п. бр. 11830 па се даље налази између к.п. бр. 4452 и
4453, 4456/1 КО Брестовац, даље ка северу сече пут к.п.
бр. 4538 и пролази између истог и к.п. бр. 4457, 4458,
4459 КО Бор, даље између пута к.п. бр. 4447 КО Бор 2 и
к.п. бр. 4463, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461 даље ка
северу североистоку између к.п. бр. 4447 и 4335 КО Бор
2, даље између к.п. бр. 4335 и 4340, 4337, 4310 КО Бор 2,
даље између к.п. бр. 4310 и 4333, 4301, 4315/1 КО Бор 2,
даље између к.п. бр. 4315/1 КО Бор 2 и 1362, 1224, 1223
КО Бор 1, даље између к.п. бр. 4315/3 КО Бор 2 и 1123/1,
1123/2 КО Бор 1, даље између к.п. бр. 4315/2 КО Бор 2 и
1123/2 КО Бор 1, даље између к.п. бр. 4315/1 КО Бор 2 и
1223/2, 1223/1, 1218, 1217, 1218, 1216, 1197, 1194, 4640,
509/11 КО Бор 1;
Граница иде ка северу до тачке разграничења бр. 22
између к.п. бр. 509/11 КО Бор 1 и 4315/1, 4292 КО Бор 2;
Граница ка северу залази између к.п. бр. 501/11 КО Бор 1
и 4315/45, 4315/43, 4315/44 КО Бор 2, даље у кратком
појасу пресеца к.п. бр. 4315/1 затим се у северозападном
правцу налази између к.п. бр. 4315/1 и 4315/13, 4315/42,
4315/44 КО Бор 2, затим пресеца к.п. бр. 4315/1 која ка
северу залази између к.п. бр. 4315/12 и 4315/45, 4290 КО
Бор 2, даље између к.п. бр. 4290, 4289 и 4315/34 КО Бор
2, даље ка западу између к.п. бр. 4315/1 и 4288, 4287,
4286/3, 4286/2, 4286/1, 4285 КО Бор 2, даље сече део к.п.
бр. 4315/1 који ка северу залази између к.п. бр. 4285 и
4315/45, 4284 КО Бор 2, даље између к.п. бр. 4315 и 4284,
4283 КО Бор 2, даље између к.п. бр. 4282, 4315/1 и 4281 и
4315/46 Бор 2, даље између к.п. бр. 4280 и 4315/46 Бор 2,
даље између к.п. бр. 4278/4 и 4315/1 Бор 2, даље између
к.п. бр. 4278/3 и 4315/1 Бор 2, даље између к.п. бр. 4278/2
и 4315/1 Бор 2, даље између к.п. бр. 4378/1 и 4315/1 Бор
2, даље између к.п. бр. 4277 и 4315/1 Бор 2, даље ка
западу између к.п. бр. 4278/1 и 4277 Бор 2, даље између
к.п. бр. 4279 и 4277 Бор 2, даље између к.п. бр. 4275 и
4277 Бор 2, даље између к.п. бр. 4275 и 4315/1 Бор 2,
даље ка западу између к.п. бр. 4315/1 и 4275/1 Бор 2,
даље између к.п. бр. 4266/1 и 4315/1 КО Бор 2 све до
тачке Т1.
Коначне границе Плана биће утврђене у нацрту
Плана.
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Садржина Плана
Члан 5.
План садржи нарочито:
1) границу Плана и обухват грађевинског
подручја,
2) поделу простора на посебне целине и зоне,
3) претежну намену земљишта по зонама и
целинама,
4) регулационе линије улица, површине јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације,
5) нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена израда
плана детаљне регулације,
6) трасе,
коридоре
и
капацитете
за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру,
7) вертикалну регулацију,
8) правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама,
9) зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације,
10) локације за које се ради урбанистички
пројекат,
11) рокове за израду плана детаљне регулације
са обавезно прописаном забраном градње
нових
објеката
и
реконструкције
постојећих објеката (изградња објекта или
извођење радова којима се мења стање у
простору), до усвајања плана,
12) мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина,
13) инжењерско-геолошке услове,
14) мере енергетске ефикасности изградње,
15) графички део.
Члан 6.
Саставни делови плана су:
1) правила уређења,
2) правила грађења,
3) графички део.
Члан 7.
Рок израде и доношења Плана је 10 месеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Финансирање
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета Општине Бор и других извора (су)финансирања.
Члан 9.
Носилац израде Плана одређује се у складу са
Законом о јавним набавкама.
Члан 10.
Пре подношења предлога планског документа
органу надлежном за његово доношење извршиће се
стручна контрола и јавни увид нацрта Плана.
Стручна контрола
Члан 11.
Стручну контролу нацрта Плана извршиће
Комисија за планове Општине Бор.
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Јавни увид
Члан 12.
Након стручне контроле извршиће се излагање
нацрта Плана на јавни увид.
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава
се у дневном и локалном листу, огласној табли Општине
Бор и путем локалних радио и телевизијских станица.
О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће
се општински орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава
јавног информисања.
О извршеном јавном увиду надлежни орган
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим
примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај из става 5. овог члана доставља се
носиоцу израде планског документа, који је дужан да у
року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о
извршеном јавном увиду.
Уколико након излагања нацрта Плана
надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински
мењају плански документ, доноси одлуку којом се
носиоцу израде налаже да изради нови нацрт Плана у
року који не може бити дужи од 60 дана од дана
доношења одлуке.
Члан 13.
За потребе израде Плана приступа се изради
Стратешке процене утицаја на животну средину, која је
саставани део плана.
Члан 14.
Даном доношења овог Плана престаје примена
свих урбанистичких планова који су у примени на
подручју обухваћеном границама плана, а који се
примењују у складу са Одлуком о примени
урбанистичких планова донетих до дана ступања на
снагу Закона о планирању и изградњи („Сл. лист
општина“, бр. 14/03), односно исти се стављају ван снаге.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број:350-60/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
8
На основу члана 1., 8. и 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама (“Службени
гласник РС Србије”, бр. 34/01), члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Бор и образовању
Привременог органа општине Бор (''Службени гласник
РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута општине Бор
(“Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени
орган општине Бор, на седници одржаној дана 16. марта
2010. године, донео је
ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ
ПЛАТА, НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР И
РАДНИХ ТЕЛА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за
обрачун и исплату плата председника, чланова и
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секретара Привременог органа општине Бор ( у даљем
тексту: чланови Привременог органа).
Члан 2.
Чланови Привременог органа по основу рада за
свој рад примају плату која се утврђује на основу:
1) основице за обрачун плата;
2) коефицијента који се множи основицом;
3) додатка на плату;
4) обавеза које запослени плаћа по основу
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из
плате, у складу са законом.
Члан 3.
За обрачун и исплату плата примењиваће се
тренутно важећа основица за изабрана, именована и
постављена лица у Општини Бор.
Члан 4.
Коефицијент изражава сложеност послова,
одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде
за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег
одмора.
Утврђују се коефицијенти за обрачун и исплату
плата председнику и члановима Привременог органа на
основу коефицијената за изабрана лица утврђена законом
и другим прописима и то:
- 7,74 за председника Привременог органа;
- 5,40 за члана Привременог органа.
Утврђује се коефицијент за обрачун и исплату
плате секретару Привременог органа Општине Бор на
основу коефицијента за именована и постављена лица
утврђена законом и другим прописима и то:
- 14,85 за секретара Привременог органа, који
се увећава за 20%.
Члан 5.
Члану Привременог органа који своју функцију
обавља волонтерски, односно који не остварује права из
радног односа по основу рада припада месечна накнада у
висини од 30% од плате утврђене за функцију коју
обавља.
На накнаду из става 1. овог члана плаћају се
порези и доприноси у складу са законом.
Члан 6.
Додатак на плату припада, обрачунава се и
исплаћује према закону, Општем колективном уговору,
односно Колективном уговору код послодавца за
запослене у Општинској управи Бор.
Члан 7.
Накнаде (трошкови доласка и повратка са рада,
службени пут, употреба приватног возила у службене
сврхе и др.) и друга примања члановима Привременог
органа исплаћују се према закону, уредби, Општем
колективном уговору, односно Колективном уговору код
послодавца за запослене у Општинској управи Бор и
сходној примени одредаба Одлуке о накнадама
одборника Скупштине општине Бор (''Службени лист
општина'', бр. 11/04 и „Службени лист општине Бор“, бр.
10/08 и 10/09) .
Члан 8.
Члановима радних тела Привременог органа
припада накнада за присуствовање седницама радних
тела Привременог органа у висини од 50% дневнице за
службено путовање у месецу у коме се одржава седница.
Члановима радних тела Привременог органа
чије је пребивалиште ван места одржавања седнице
радног тела Привременог органа припада накнада путних
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трошкова ради доласка на седницу и повратка са седнице
у износу цене аутобуске карте у међумесном саобраћају.
Члановима радних тела Привременог органа не
припада накнада из става 1. и 2. овог члана који своју
функцију обављају на сталом раду, а у осталим
случајевима сходно се примењују одредбе Одлуке о
накнадама одборника Скупштине општине Бор
(''Службени лист општина'', бр. 11/04 и „Службени лист
општине Бор“, бр. 10/08 и 10/09).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а
примењиваће се за обрачун и исплату плата и накнада за
месец март 2010. године.
Број: 120-5/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
9
На основу члана 3. и 4. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ПРЕДСЕДНИКУ
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Одређује се председник Привременог органа
општине Бор, др Жика Голубовић за наредбодавца за
извршење буџета општине Бор.
Председник Привременог органа одлучује о
употреби средстава текуће буџетске резерве у складу са
Законом о буџетском систему у износу до 100.000
динара, у сваком конкретном случају, а на предлог
надлежног органа за финансије.
Овлашћује се председник Привременог органа
да донесе одговарајућа акта којим ће одредити
овлашћена лица за потписивање новчаних докумената са
рачуна исплате накнада на име боловања преко 30 дана,
овлашћена лица за потписивање са рачуна пласмани
банкама као и за овлашћена лица за потписивање са
подрачуна донације из иностранства од међународних
организација, и друга акта којим ће одредити овлашћена
лица за потписивање новчаних докумената са
одговарајућих рачуна односно подрачуна у случају
потребе.
Члан 2.
Овлашћује се председник Привременог органа
да закључује уговоре којима се реализују одлуке у циљу
стицања прихода, као и да закључује уговоре о набавци
добара, радова и услуга до износа који не подлеже
спровођењу поступка по Закону о јавним набавкама.
Члан 3.
Председник Привременог органа се стара о
извршавању одлука и других аката и у том циљу
усмерава и усклађује рад Општинске управе.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 401-110/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
10
На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције секретара
Скупштине општине Бор
I
Утврђује се да је Слободану Баџи престала
функција секретара Скупштине општине Бор на дан
13.03.2010. године због распуштања Скупштине општине
Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-2/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
11
На основу члана 4. став 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
о именовању секретара
Привременог органа општине Бор
I
Именује се Слободан Баџа, дипломирани
правник из Бора, за секретара Привременог органа
општине Бор почев од 13.03.2010. године.
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12
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о
локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр.
129/07), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа општине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) Привремени орган општине Бор, на седници
одржаној дана 16. марта 2010. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата одборника
Скупштине општине Бор
I
Утврђује се да је одборницима Скупштине
општине Бор престао мандат због распуштања
Скупштине општине Бор, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Небојши Адамовићу,
Ратку Апостоловићу,
Анђелки Голубовић,
Драгану Васиљевићу,
Драгани Видојковић,
Горану Голубовићу,
Драгославу Зајкесковићу,
Зорану Здравковићу,
Ивани Илић,
Миљану Јанковићу,
Драгани Репеџић,
Драгославу Вајкићу,
Дејану Јанковићу,
Александру Јовановићу,
Властимиру Калиновићу,
Драгану Жикићу,
Весни Лазаревић,
Владану Милојевићу,
Владану Ранђеловићу,
Драгомиру Мирковићу,
Дејану Туфегџићу,
Драгану Марковићу,
Невенки Мирошевић,
Милету Париповићу,
Новици Милутиновић,
Вељку Савићу,
Љубиши Стојиљковић,
Драгани Танчић,
Срђану Марјановићу,
Зорици Шћопић,
Драгославу Бешинићу,
Саши Мартиновић,
Храниславу Љубомировићу,
Небојши Илић,
Славици Бузејић.
Образложење

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-3/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

Законом о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07) у члану 46. став 1. тачка 2.
утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран доношењем одлуке о
распуштању Скупштине јединице локалне самоуправе.
Влада Републике Србије донела је Одлуку о
распуштању Скупштине општине Бор и образовању
Привременог органа општине Бор дана 04.03.2010.
године која је објављена у ''Службеном гласнику РС'', бр.
11/2010 и која је ступила на снагу дана 13.03.2010.
године те је одлучено као у диспозитиву.
Против овог решења може се поднети жалба
Вишем суду у Зајечару у року од 48 часова од дана
доношења решења.

16. март 2010

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-4/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
13
На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције председника Скупштине
општине Бор
I
Утврђује се да је Драгану Мaрковићу престала
функција председника Скупштине општине Бор на дан
13.03.2010. године због распуштања Скупштине општине
Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-5/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
14
На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције заменика председника
Скупштине општине Бор
I
Утврђује се да је Ратку Апостоловићу престала
функција заменика председника Скупштине општине Бор
на дан 13.03.2010. године због распуштања Скупштине
општине Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-6/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности председника, заменика
председника и чланова савета и комисија
Скупштине општине Бор
I
Због распуштања Скупштине општине Бор
престаје дужност председника, заменика председника и
чланова савета и комисија Скупштине општине Бор на
дан 13.03.2010. године, и то:
1. Савет за буџет и финансије
1. Љубиша Стојиљковић, председник,
2. Драгослав
Зајкесковић,
председника,
3. Златко Белчић, члан,
4. Новица Милутиновић, члан,
5. Маја Митић, члан;

заменик

2. Савет за статутарна питања и локалну
самоуправу
1. Зоран Здравковић, председник,
2. Властимир Калиновић, заменик
председника,
3. Саша Мартиновић, члан,
4. Љубинка Станојевић, члан
5. Душица Адамовић, члан;
3. Савет за урбанизам, стамбене послове,
комуналне делатности и грађевинско земљиште
1. Миле Париповић, председник,
2. Владан Милојевић, заменик
председника,
3. Миљан Јанковић, члан,
4. Синиша Грофуловић,
члан,
5. Драги Чорболоковић, члан;
4. Савет за привреду и приватно
предузетништво
1. Драгана Танчић, председник,
2. Драгомир Мирковић, заменик
председника,
3. др Злата Марковић, члан,
4. Мирко Ђурић, члан,
5. Небојша Милошевић, члан;
5. Савет за друштвене делатности
1. Драган Жикић, председник,
2. Горан Голубовић, заменик председника,
3. Саша Мартиновић, члан,
4. Слободан Стојановић, члан,
5. Јован Марковић, члан;
6. Савет за заштиту животне средине
1. Дејан Јанковић, председник,
2. Небојша Илић, заменик председника,
3. Славица Бузејић, члан,
4. Драган Васиљевић, члан,
5. Драгана Репеџић, члан;
7. Комисија за прописе
1. Драгана Видојковић, председник,
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2. Хранислав Љубомировић, заменик
председника,
3. Љиљана Кожукару, члан,
4. Драган Васиљевић, члан,
5. Дејан Туфегџић, члан;
8. Комисија за
информисање, развој и
примену информатичке технологије
1. Драгана Видојковић, председник,
2. Ивана Илић, заменик председника,
3. Миљан Јанковић, члан,
4. Весна Лазаревић, члан,
5. Дарјан Карабашевић, члан;
9. Комисија за стамбене односе
1. Драгана Танчић, председник,
2. Анђелка
Голубовић,
председника,
3. Зоран Бузејић, члан,
4. Драгослав Бешинић, члан,
5. Ивана Илић, члан;

заменик

10. Комисија за
кадровска питања,
одликовања и друга јавна признања
1. Александар Јовановић, председник,
2. Весна Лазаревић, заменик председника,
3. Ратко Апостоловић, члан,
4. Зорица Шћопић, члан,
5. Горан Голубовић, члан;
11. Административно-мандатна комисија
1. Владан Милојевић, председник,
2. Вељко Савић, заменик председника,
3. Небојша Адамовић, члан,
4. Невенка Мирошевић, члан,
5. Миле Париповић, члан;
12. Комисија за представке и предлоге
1. Драгослав Зајкесковић, председник,
2. Славица Бузејић, заменик председника,
3. Драгомир Мирковић, члан,
4. Властимир Калиновић, члан,
5. Дејан Туфегџић, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-7/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
16
На основу члана 51. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и
образовању Привременог органа општине Бор
(''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 16. марта 2010. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата председника Општине Бор
I
Утврђује се да је Браниславу Ранкићу престао
мандат председника Општине Бор на дан 13.03.2010.
године због распуштања Скупштине општине Бор.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-8/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
17
На основу члана 51. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и
образовању Привременог органа општине Бор
(''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 16. марта 2010. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата заменика председника
Општине Бор
I
Утврђује се да је др Предрагу Балашевићу
престао мандат заменика председника Општине Бор на
дан 13.03.2010. године због распуштања Скупштине
општине Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-9/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
18
На основу члана 51. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и
образовању Привременог органа општине Бор
(''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 16. марта 2010. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата Општинског већа Општине Бор
I
Утврђује се да је члановима Општинског већа
Општине Бор престао мандат члана Општинског већа
Општине Бор са даном 13.03.2010. године због
распуштања Скупштине општине Бор, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Властимиру Балановићу,
Завиши Журжу,
Љубиши Цокићу,
Миливоју Јаношевићу,
Ивани Пајкић,
Бобану Остојићу,
Жики Ракићу,
др Видоју Радосављевићу и
Синиши Сараковићу.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-10/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
19
На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
о радно-правном статусу председника, чланова
и секретара Привременог органа општине Бор
I
Овим решењем уређује се радно-правни статус,
односно начин вршења функције председника, чланова и
секретара Привременог органа општине Бор (у даљем
тексту: Привремени орган)
II
У Привременом органу на сталном раду своју
функцију обављају:
1. др Жика Голубовић, председник
2. др Предраг Балашевић, члан,
3. Драган Жикић, члан и
4. Слободан Баџа, секретар
У Привременом органу, волонтерски ( уз
накнаду) своју функцију обављају:
1. Дарко Михајловић, члан и
2. Бранислав Ранкић, члан.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 112-11/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

БРОЈ 3

56

20
На основу члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
донео је
ЗАКЉУЧАК
О МЕРАМА ШТЕДЊЕ У ФУНКЦИОНИСАЊУ
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР,
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
И ДРУГИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА БОР
I
У циљу смањења трошкова функционисања
Привременог органа општине Бор и Општинске управе
Бор доносе се следеће мере:
1. ограничење службених путовања у
иностранство, осим у случају када претежни део
трошкова
сноси
организатор
и
уобичајних
протоколарних обавеза (службена путовања братским
општинама и сл.) уз ограничење да број чланова
делегације може бројати највише три члана укључујући и
возача, а члановима делегације исплаћују се највише три
дневнице, без обзира на број дана проведених на
службеном путу;
2. смањење дневница за службено путовање у
земљи и службено путовање у иностранство за најмање
20%;
3. забрана куповине службених возила и
одлагање набавке основних средстава, а у изузетно
оправданим случајевима Привремени орган општине Бор
може одобрити набавку основних средстава;
4. рационализација и строга контрола употребе
службених возила за службене потребе;
5. смањење трошкова мобилних телефона за
изабрана, именована и постављена лица и запослене у
Општинској управи који ово право остварују на основу
Одлуке начелника Општинске управе за 20%;
6. смањење трошкова коришћења фиксних
телефона,
7. смањење броја радних тела која се образују за
потребе Привременог органа општине Бор и Општинске
управе општине Бор, за која се накнаде исплаћују из
средстава буџета Општине Бор;
8. контрола употребе канцеларијског материјала
од стране начелника одељења или лица које он овласти;
9. смањење трошкова достављања материјала за
седнице и друге потребе Привременог органа општине
Бор и Општинске управе Бор;
10. смањење трошкова репрезентације и
коришћења угоститељских услуга на терет буџета
општине
осим
протоколарних
обавеза
према
представницима министарстава, братских општина и
међународних организација за 50%;
11. смањење броја запослених.
II
Тражи се од Управних одбора и директора
јавних комуналних и других предузећа и установа чији је
оснивач општина Бор да сходно примене у својим
предузећима и установама мере штедње из тачке I овог
закључка.
III
Тражи се од директора јавних комуналних и
других предузећа и установа, чији је оснивач општина
Бор, да међусобно комуницирају као и са
представницима органа општине Бор око службених
путовања ван Бора, а ради утврђивања службених
путовања у исто место како би се избегло одлазак више
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возила у исто место у случају довољног броја слободних
места.
IV
Замрзава се запошљавање и буџетски
корисници не могу запошљавати нове раднике без
сагласности Привременог органа општине Бор.
У случају запошљавања нових радника без
сагласности из става 1. ове тачке маса средстава за
исплате зарада неће се повећавати за раднике примљене
без сагласности.
Буџетски корисници су дужни обезбедити да се
одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава у
складу са прописима који регулишу јавне набавке не
доносе без сагласности Привременог органа општине
Бор или лица које он за то овласти.
V
За спровођење мера из тачке I овог закључка
неопходно је да Општинска управа и јавна комунална и
друга предузећа и установе, чији је оснивач општина
Бор, усагласе постојеће опште акте у овој области и
припреме предлоге евентуално недостајућих општих
аката и то:
- Правилник о условима коришћења службених
возила;
- Правилник о коришћењу средстава за
репрезентацију;
- Правилник о коришћењу службених мобилних
телефона и картица.
На акта из става 1. ове тачке сагласност даје
Привремени орган општине Бор.
Рок за доношење аката из става 1. ове тачке је
15 дана од дана пријема овог закључка.
Привремени орган општине Бор донеће
Правилник о коришћењу средстава репрезентације за
своје потребе.
VI
Задужује се Одељење за финансије да најмање
једном месечно извештава Привремени орган о ефектима
примене овог закључка.
VII
У случају непоступања по овим мерама биће
обустављен трансфер средстава из буџета Општине Бор
корисницима буџета.
VIII
Овај закључак објавити у "Службеном листу
општине Бор".
Број: 401-109/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
21
На основу члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
донео је
ЗАКЉУЧАК
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ
ПРИХОДА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2010.
ГОДИНУ
I
У циљу повећања прихода у буџету Општине
Бор за 2010. годину потребно је предузети следеће мере:
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1. повећати приход буџета Општине Бор по
основу пореза на имовину, локалнe комуналне таксe,
накнадe за коришћење градског грађевинског земљишта,
накнадe за уређење грађевинског земљишта, накандe за
унапређење животне средине и остале локалне приходе
кроз повећање процента накнаде;
2. преиспитати све одлуке донете од стране
Скупштине општине Бор везане за локалне јавне приходе
у смислу повећања ефеката примене;
3. повећати сопствене приходе од обављања
делатности буџетских корисника уз обавезу месечног
извештавања о њиховој наплати од стране Одељења за
финансије;
4.
обезбедити
могућност
коришћења
сопствених прихода буџетских корисника искључиво за
намене измирења функционалних обавеза, уз обавезу
месечног извештавања о томе од стране Одељења за
финансије.
II
Овај закључак објавити у "Службеном листу
општине Бор".
Број: 434/2010-I
У Бору, 16. марта 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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